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Siderópolis

Prefeitura

LEI COMPLEMENTAR Nº 1, de 30 de Dezembro de 2008.

Publicação Nº 1878818

LEI COMPLEMENTAR Nº 1, de 30 de Dezembro de 2008.
DISPÕE SOBRE NORMAS DO ESTAGIO PROBATÓRIO DO SERVIDOR PUBLICO DO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PRO-
VIDENCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Capítulo  I
CONDICIONANTES PARA ESTABILIDADE

Art. 1º Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, mediante concurso publico, 
estarão sujeitos a estágio probatório por período de três anos, como constante no parágrafo 
4º do artigo 41, da CRFB/88 e suas alterações pela Emenda Constitucional nº 19, durante o 
qual suas aptidões, desempenho e capacidade serão objetos de avaliações.
§ 1º O período de três anos será computado a partir da data em que o servidor entrar em 
exercício, considerado este como de efetivo desempenho das atribuições do cargo para o qual 
tenha sido nomeado.
§ 2º Para os efeitos desta lei, a avaliação de desempenho dos servidores dos cargos de 
provimento efetivo será realizada por meio dos seguintes indicadores:
I - conhecimento para o trabalho;
II - pontualidade;
III - assiduidade;
IV - produtividade;
V - Iniciativa;
VI - Cooperação no trabalho de acordo com a função;
VII - Eficiência e qualidade no trabalho;
VIII - Relacionamento interpessoal.

Art. 2º Na hipótese de acumulação legal de cargo públicos, o servidor cumprirá estágios 
probatórios independentes e terá seu desempenho avaliado em cada um dos cargos.

Art. 3º O servidor não aprovado no estágio será exonerado ou, se estável, reconduzido a si-
tuação anterior.

Capítulo  II
DA AVALIAÇÃO

Art. 4º A avaliação do estagio probatório será realizada a cada seis meses por comissão de 
avaliação de Estagio Probatório para cursos de nível superior e outra comissão para as de-
mais, com adoção de critérios previstos nesta lei e tendo por objetivo auferir a aptidão do 
servidor para desempenho do cargo.
Parágrafo Único - Compõe as Comissões de que trata este artigo, três servidores efetivos 
titulares e dois suplentes em cada comissão, todos nomeados pela Administração Municipal.

Art. 5º As atribuições e a competência da Comissão referida no artigo anterior são as se-
guintes:
§ 1º - São atribuições:
I - submeter o servidor público em estágio probatório aos critérios de avaliação e acompa-
nhamento constantes da lei;
II - recolher elementos documentais, informativos e testemunhais para formar o convencimen-
to da Comissão;
III - tomar outras providências previstas em lei, necessárias à execução dos trabalhos e, 
se necessário, requisitar a entrevista pessoal e oral do servidor público em processo de 
avaliação e acompanhamento.
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IV - emitir parecer quanto à exoneração, continuidade do estágio do probatório ou confirma-
ção do servidor-estagiário no serviço público municipal no prazo de três meses a contar do 
recebimento do processo administrativo.
§ 2º São competências:
I - avaliar e acompanhar a situação funcional do Servidor Público em estágio probatório;
II - editar o relatório com os conceitos individuais a respeito da vida funcional do Servi-
dor Público Municipal.
§ 3º A avaliação dos servidores do Poder Legislativo será realizada pela mesma comissão.

Art. 6º Verificado e apontado o não atendimento pelo servidor dos fatores fixados para o es-
tágio, ou ainda, declarada pelo órgão médico-pericial do município a incapacidade definitiva 
deste para o exercício de suas funções, a Comissão deverá antecipar a avaliação semestral.

Art. 7º A última avaliação de desempenho do servidor será efetuada até 30 (trinta) dias an-
tes do termino do estagio probatório.
Parágrafo Único - Independentemente da conclusão da avaliação a que se refere este artigo, 
a aquisição da estabilidade pelo servidor somente ocorrerá após transcorridos os três anos 
de efetivo exercício.

Capítulo  III
MODO DE AVALIAÇÃO

Art. 8º Os fatores da avaliação especial de desempenho dos servidores em estágio probatório 
serão aferidos em instrumento próprio e individual, previsto no anexo I desta Lei, a ser 
preenchido pela Comissão de Avaliação de Estágio Probatório.
§ 1º O instrumento de avaliação deverá ser subscrito por todos os membros da Comissão, como 
também pelo servidor avaliado atestando a ciência do resultado final.
§ 2º Verificando-se a recusa do servidor avaliado em atestar a ciência do resultado final, 
será esta suprida pela assinatura de duas (02) testemunhas, que o farão na presença do 
servidor.
§ 3º Ao servidor é assegurado a ampla defesa e o contraditório, cabendo-lhe o direito de 
acesso a todos os relatórios e boletins de avaliação.
§ 4º Será garantido ao servidor, fazer sua própria auto-avaliação, com os mesmos 
instrumentos e requisitos do art. 2º, para também ser apreciada pela Comissão.
§ 5º Todas as decisões administrativas referentes ao desempenho funcional do servidor, em 
seu estágio probatório, deverão ser motivadas.

Art. 9º A Comissão, por votação dos seus membros, emitirá os conceitos: péssimo, regular, 
bom e ótimo para cada quesito previsto desta lei.
Parágrafo Único - O peso de cada quesito estará descriminado no anexo único desta Lei.

Art. 10 - Serão considerados os seguintes pesos na obtenção do conceito para a aprovação:
I - péssimo - o servidor que obtiver a média igual ou inferior a 2,5 (dois vírgula cinco);
II - regular - o servidor que obtiver média de 2,6 (dois vírgula seis) a 6,0 (seis);
III - bom - o servidor que obtiver média de 6,1 (seis vírgula um) a 8,0 (oito);
IV - ótimo - o servidor que obtiver média de 8,1 (oito vírgula um) a 10 (dez).
§ 1º Será considerado aprovado no estágio probatório o servidor que obtiver no mínimo o 
conceito bom.
§ 2º O servidor que não atingir a pontuação mínima para aprovação no estágio probatório 
será submetido a processo de exoneração.

Capítulo  IV
DA EXONERAÇÃO

Art. 11 - Verificando-se a qualquer tempo, na avaliação especial de desempenho "NÃO APTO EN-
CAMINHAR PARA EXONERAÇÃO", esta deverá ser remetida à Comissão Permanente de Processo Admi-
nistrativo, acompanhada das avaliações anteriores do servidor, da sua ficha funcional e do 
relatório circunstanciado elaborado e subscrito por todos os membros da Comissão de Avalia-
ção do Estágio Probatório, em que constem os fundamentos que conduziram à indicação pela 
exoneração, para instauração do respectivo processo de exoneração.

Art. 12 - O processo de exoneração deverá ser instaurado no prazo 03 (três) dias úteis, 
contados do recebimento pela documentação de que trata o artigo anterior, e iniciar-se-á 
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mediante despacho do Presidente da Comissão de Processo Administrativo, determinando de que 
seja dado ciência ao servidor avaliado quanto a proposta de sua exoneração, apontando os 
requisitos tidos por não cumpridos e intimando-o para comparecer à audiência de seu Inter-
rogatório, garantindo ampla defesa e o contraditório.
Parágrafo Único - A intimação será pessoal e deverá conter a data, horário e local, de rea-
lização da audiência de interrogatório.

Art. 13 - A audiência de interrogatório do servidor não será realizada em prazo inferior a 
05 (cinco) dias úteis, contados da data de intimação, na qual, o servidor querendo, pode-
rá apresentar defesa escrita, requerer provas que julgar necessárias, como também se fazer 
acompanhar de Procurador devidamente habilitado
§ 1º O não comparecimento injustificado do servidor intimado à audiência de interrogatório 
será entendido como tendo aceito como verdadeiros os fatos que conduziram à indicação pela 
sua exoneração
§ 2º Havendo prova testemunhal a ser produzida, permitido um total máximo de 05 (cinco), o 
servidor deverá apresentar o rol respectivo na audiência de interrogatório, contendo nome, 
local de trabalho e endereço da(s) testemunha(s), para que seja(m) regularmente citada(s).
§ 3º O Presidente da Comissão de Processo Administrativo poderá de ofício ou a requerimento 
da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo.

Art. 14 O servidor poderá acompanhar todos os atos realizados no processo e intervir, atra-
vés de seu Procurador, na coleta de provas e diligências que ser realizarem para as quais 
serão previamente intimados.

Art. 15 Concluída a instrução, a Comissão formalizará relatório conclusivo no prazo de até 
05 (cinco) dias úteis, encaminhando-o para a Prefeitura Municipal, para decisão.

Art. 16 Recebido o Processo, o Prefeito Municipal proferirá decisão fundamentada, com base 
no relatório conclusivo expedido pela Comissão determinando as providências ao seu cumpri-
mento.

Art. 17 No relatório, a Comissão deverá apreciar o cumprimento ou descumprimento dos fato-
res do estágio probatório, as irregularidades verificadas, as provas colhidas e as razões de 
defesa, recomendando, ao final, justificadamente, a exoneração ou não do servidor, ou ainda a 
sua recondução ao cargo anterior, se estável no serviço público municipal.

Capítulo  V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18 O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças legalmente previstas, bem 
como na hipótese de participação em curso de formação, sendo retomado a partir do término 
do afastamento.
§ 1º - Não se aplica a suspensão do estágio probatório de que trata o parágrafo anterior 
quando o afastamento do servidor ocorrer em virtude de férias.

Art. 19 Ao servidor em estágio probatório devem ser assegurados o assessoramento e o acom-
panhamento adequado quanto ao exercício de suas atribuições, inclusive no que se refere às 
condições físicas, materiais e instrumentais.
Parágrafo Único - O servidor que não possuir adequação satisfatória em um ou mais dos fato-
res de avaliação definidos no art. 2º desta Lei deverá receber a orientação para que possa 
corrigir as deficiências.

Art. 20 Se o servidor em estágio probatório vier a cometer falta disciplinar terá sua res-
ponsabilidade apurada na forma legal, observadas as normas estatutárias.

Art. 17 Como medida cautelar, o Prefeito Municipal, sempre que julgar necessário, poderá 
ordenar o afastamento preventivo do servidor do exercício do cargo.

Art. 21 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 30 de Dezembro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
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Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Dezembro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

Download: Anexos

LEI COMPLEMENTAR Nº 2, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.

Publicação Nº 1878819

LEI COMPLEMENTAR Nº 2, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.

ESTABELECE O CONCEITO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, FIXA CRITÉRIOS PARA ADIMPLEMENTO DE 
DÉBITOS DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ELVI DONADEL, Prefeito Municipal em Exercício, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Para os fins do artigo 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição Federal, fica estabelecido o conceito de "pequeno valor" no montante de até 10 
(dez) salários mínimos.

Art. 2º Os valores acima do previsto no artigo 5º desta lei serão incluídos no Orçamento 
Anual do Município, para pagamento na forma de precatório, apresentados até a data limite 
de 1º de julho de cada ano, efetivando-se o pagamento até o final do exercício subseqüente.

Art. 3º O pagamento de créditos em fase de execução judicial, obedecerá o disposto no arti-
go 1º desta lei, e deverá obrigatoriamente, receber parecer favorável da Procuradoria Geral 
do Município e da Secretaria de Finanças.

Art. 4º Os créditos em fase de liquidação de sentença poderão ser pagos mediante acordo, 
desde que respeitados os limites desta Lei, e que disponha o Município de recursos e dispo-
nibilidade orçamentária para tanto.

Art. 5º Para que os precatórios possam ser adimplidos pelo Município, deverão ser requisi-
tados pelo Presidente do Tribunal respectivo ao processo originário que lhe deu causa.

Art. 6º Os precatórios e as requisições de pequeno valor deverão obedecer à ordem cronoló-
gica de inscrição, que será atualizada trimestralmente pela Secretaria de Finanças do Muni-
cípio.

Art. 7º Os limites e conceitos estabelecidos na presente Lei Complementar aplicam-se inclu-
sive aos processos em fase de liquidação de sentença e até mesmo aos precatórios já inscri-
tos para pagamento junto ao Município de Siderópolis.

Art. 8º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 11 de Agosto de 2009.
ELVI DONADEL
Prefeito Municipal em Exercício
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Agosto de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI COMPLEMENTAR Nº 3, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1878820

LEI COMPLEMENTAR Nº 3, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2009.

ALTERA A LEI Nº 1255/98 - CTM.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Municí-
pio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo. 442 da Lei nº 1.255 de 01/12/1998, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:
"

Art. 442 - A taxa será cobrada antecipadamente a concessão da Licença de acordo com a tabe-
la a seguir:
 __________________________________________________________________
|1. Alimentos Preparados, inclusive sucos,    |  Dia  | Mês |  Ano |
|refrescos e refrigerantes:                   |-------|-----|------|
|                                             |  UFM  | UFM | UFM  |
|=============================================|=======|=====|======|
|a- Trailer                                   |15     |105  |209   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|b- Quiosque e barracas                       |15     |105  |209   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|a- Carrinhos, tabuleiros, balaios            |6      |42   |84    |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|2. Frutas Verduras e Flores:                 |       |     |      |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|a- Barracas, quiosques e trailers            |15     |105  |209   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|b- Tabuleiros                                |8      |56   |112   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|c- Cestos, balaios e assemelhados            |8      |56   |112   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|d- Veículos de tração animal                 |8      |56   |112   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|e- Veiculo automotores                       |10     |70   |140   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|3. Tecidos e Confecções                      |25     |175  |350   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|4. Jóias, bijuterias e outros artigos de luxo|25     |175  |350   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|5. Utensílios de uso doméstico               |15     |105  |209   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|6. Brinquedos e armarinhos, miudezas e outros|       |     |      |
|artigos:                                     |       |     |      |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|a- Barracas                                  |18     |126  |252   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|b- Outros                                    |15     |105  |209   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|7. Gêneros e produtos alimentícios           |12     |84   |168   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|8. Gás Liquifeito                            |       |     |      |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|a- Veiculo Automotor                         |6      |42   |84    |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|9. Automotores                               |       |     |      |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|a- Veículos                                  |150    |1.05 |2.100 |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|b- Motocicletas                              |80     |560  |1.120 |
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|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|10. Moveis e Eletrodomésticos                |       |     |      |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|a- Feirão                                    |150    |1.05 |2.100 |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|b- Ambulante                                 |60     |420  |840   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|11. Móveis de Vime                           |30     |210  |420   |
|---------------------------------------------|-------|-----|------|
|12. Outros                                   |5      |35   |70    |
|_____________________________________________|_______|_____|______|
 * tabela formatada por sistema

§ 1º - Os itens 1, 7 e no item 2 - verduras acima descritos deverão ter prévia autorização 
da Vigilância Sanitária do Município para comercialização.
§ 2º - A instalação de trailers, barracas e tabuleiros dependerão de prévia autorização da 
fiscalização de obras e posturas, quando se tratar de ambiente urbano.
"

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 01 de 
janeiro de 2010.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 05 de Novembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 05 de Novembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI COMPLEMENTAR Nº 4, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1878821

LEI COMPLEMENTAR Nº 4, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2009.

ATUALIZA OS VALORES DE MULTAS DO ARTIGO 470 DA LEI Nº 25/1959 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Municí-
pio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O quadro A "Das Construções em Geral" do art.470 da Lei nº 25/1959 passa a vigorar 
com a seguinte redação:
"
DAS CONSTRUÇÕES EM GERAL
A
 __________________________________________________________________________________________________
|                               Por falta de                                        |    Valores   |
|===================================================================================|==============|
|1. Alvará de licença para construção, reformas, demolições ou modificações (art.36 |UFM 40        |
|e seus parágrafos)                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|2. Planta aprovada no local da construção e alvará respectivo (art.48 § 2º)        |UFM 20        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|3. Comunicação sobre alteração no projeto aprovado, ou por  construir em desacordo |UFM 40        |
|com planta aprovada (art.51 e 52)                                                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|4. Comunicação sobre Demolições (art.62)                                           |UFM 20        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|5. Cumprimento à intimação para Demolição (Art.63)                                 |UFM 20        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|6. Cumprimento das exigências de recuo de prédios residenciais (art.17 a 20)       |UFM 80        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|7. Construção de muros em terrenos abertos e não edificados (art.14 e §§ 1º a 5º)  |UFM 20        |
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|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|8. Infração ao disposto no art.38 e alíneas.                                       |UFM 20        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|9. Comunicação de mudanças de responsável técnico pela obra(art.46)                |UFM 20        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|10. Placa de identificação do responsável técnico pela obra,de acordo com as normas|UFM 20        |
| do CREA                                                                           |              |
|___________________________________________________________________________________|______________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 18 de Novembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 18 de Novembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI COMPLEMENTAR Nº 5, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1878822

LEI COMPLEMENTAR Nº 5, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
INSTITUI O CÓDIGO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SIDEROPOLIS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Municí-
pio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS, PRECEITOS E DIRETRIZES GERAIS

Art. 1º Fica instituído o Código de Vigilância em Saúde do Município de SIDEROPOLIS., fun-
damentado nos princípios expressos na Constituição Federal, na Constituição do Estado de 
Santa Catarina, nas Leis Orgânicas da Saúde - Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, no Código de Defesa do Consumidor - Lei Fede-
ral nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, na Lei Orgânica do Município de Siderópolis, com 
os seguintes preceitos:
I - Descentralização, preconizada nas Constituições Federal e Estadual, bem como na Lei Or-
gânica do Município de Siderópolis, observando-se as seguintes diretrizes:
a) direção única no âmbito municipal;b) integração das ações e serviços, com base na regio-
nalização e hierarquização do atendimento individual e coletivo, adequado às diversas rea-
lidades epidemiológicas;c) universalização da assistência com igual qualidade e acesso da 
população urbana e rural a todos os níveis dos serviços de saúde;
II - participação da sociedade, por meio de:
a) conferências de saúde;b) conselhos de saúde;c) representações sindicais;d) movimentos e 
organizações não-governamentais;
III - Articulação intra e interinstitucional, mediante o trabalho integrado e articulado 
entre os diversos órgãos que atuam ou se relacionam com a área de saúde;
IV - Publicidade, para garantir o direito à informação, facilitando seu acesso mediante 
sistematização, divulgação ampla e motivação dos atos;
V - Privacidade, devendo as ações de vigilância sanitária e epidemiológica preservar este 
direito do cidadão, que só poderá ser sacrificado quando não existir outra maneira de evitar 
perigo atual ou iminente para a saúde pública.

TÍTULO II
OBJETIVO, CAMPO DE AÇÃO E METODOLOGIA

Art. 2º Para os efeitos deste Código, entende-se por Vigilância em Saúde as ações de Vigi-
lância Sanitária, Vigilância Epidemiológica, Vigilância em Saúde Ambiental e Vigilância em 
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Saúde do Trabalhador, que compõem um campo integrado e indissociável de práticas, fundado 
no conhecimento interdisciplinar e na ação intersetorial, desenvolvidos por meio de equi-
pes multiprofissionais, com a participação ampla e solidária da sociedade, por intermédio de 
suas organizações, entidades e movimentos, estruturando, em seu conjunto, um campo de co-
nhecimento.
§ 1º - As ações de vigilância sanitária abrangem o conjunto de medidas capazes de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 
meio ambiente, inclusive o do trabalho, da produção e circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde.
§ 2º - As ações de vigilância epidemiológica abrangem o conjunto de atividades que 
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de adotar ou 
recomendar medidas de prevenção e controle das doenças e agravos à saúde.
§ 3º - As ações de vigilância em saúde ambiental abrangem, no que se relaciona com 
o binômio saúde-meio ambiente, o conjunto de medidas de vigilância sanitária e 
epidemiológica, incluindo-se as ações específicas de prevenção e controle das zoonoses e 
enfermidades transmitidas por vetores, bem como dos agravos causados pelas diversas formas 
de poluição do meio ambiente, que serão exercidas em articulação e integração com outros 
setores, dentre os quais os de saneamento básico, planejamento urbano, obras públicas e 
meio ambiente.
§ 4º - As ações de vigilância em saúde do trabalhador abrangem no que se relaciona com o 
binômio saúde-trabalho, um conjunto de atividades que se destina, por meio das ações de 
vigilância sanitária e epidemiológica, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos dos ambientes, das condições e dos processos de 
trabalho, da manutenção ou incorporação de tecnologias potencialmente nocivas à saúde e, 
ainda, das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e 
manuseio de substâncias, produtos, máquinas e equipamentos.

Art. 3º Os princípios expressos neste Código dispõem sobre precaução, bioética, proteção, 
promoção e preservação da saúde, no que se refere às atividades de interesse à saúde e meio 
ambiente, nele incluído o do trabalho, e têm os seguintes objetivos:
I - Assegurar condições adequadas à saúde, à educação, à moradia, ao transporte, ao lazer e 
ao trabalho;
II - Assegurar e promover ações visando o controle de doenças, agravos ou fatores de risco 
de interesse à saúde;
III - Promover a melhoria da qualidade do meio ambiente, nele incluído o do trabalho, ga-
rantindo condições de saúde, segurança e bem-estar público;
IV - Garantir condições de segurança sanitária na produção, comercialização e consumo de 
bens e serviços de interesse da saúde, incluídos procedimentos, métodos e técnicas que as 
afetem;
V - assegurar e promover a participação da comunidade nas ações de saúde.

Art. 4º Entende-se por princípio da precaução a garantia de proteção contra os riscos po-
tenciais que, de acordo com o estágio atual do conhecimento científico, não podem ser ainda 
identificados com segurança, porém podem ensejar a ocorrência de danos sérios ou irreversí-
veis à vida, à saúde e ao meio ambiente.
§ 1º - A ausência de absoluta certeza científica não deverá ser utilizada como motivo para 
postergar a adoção de medidas eficazes que visem prevenir o comprometimento da vida, da 
saúde e do meio ambiente.
§ 2º - Os órgãos de vigilância em saúde municipais, quando houver ameaça de danos sérios 
ou irreversíveis à vida, à saúde e ao meio ambiente adotarão medidas intervencionistas 
preventivas norteadas pelo princípio da precaução.

Art. 5º Entende-se por bioética o estudo sistemático das dimensões morais, incluindo uma 
visão moral, decisões, condutas e políticas, das ciências da vida e cuidados da saúde, em-
pregando uma variedade de metodologias éticas em um ambiente multidisciplinar, que surgiu 
em função da necessidade de se discutir moralmente os efeitos resultantes do avanço tecno-
lógico das ciências do campo da saúde.

Art. 6º Os órgãos de vigilância em saúde incorporarão às suas ações o conceito de biossegu-
rança:
§ 1º - Entende-se por biossegurança o conjunto de medidas voltadas para a prevenção, 
minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 
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desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, visando à saúde do homem e dos 
animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados.
§ 2º - Para os efeitos deste Código, no que for pertinente, aplica-se a legislação estadual 
e federal aos produtos que possam conter organismos geneticamente modificados, bem como à 
pesquisa envolvendo esses organismos.
§ 3º - Os órgãos municipais de vigilância em saúde zelarão pelo cumprimento das normas de 
segurança e mecanismos de fiscalização referentes ao uso das técnicas de engenharia genética 
na construção, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, liberação e 
descarte de organismos geneticamente modificados - OGM, visando proteger a vida e a saúde 
humana, dos animais e das plantas, bem como o meio ambiente.

Art. 7º Os órgãos de vigilância em saúde lançarão mão de um conjunto de ações e serviços 
para detectar, analisar, conhecer, monitorar e intervir sobre determinantes do processo 
saúde-doença, incidentes sobre indivíduos ou sobre a coletividade, sejam eles decorrentes 
do meio ambiente, da produção e/ou circulação de produtos ou da prestação de serviços de 
interesse da saúde, com a finalidade de prevenir agravos e promover a saúde da população.

Art. 8º Constitui atributo dos órgãos que compõem o Sistema Municipal de Vigilância em Saú-
de, das suas equipes multiprofissionais e dos seus agentes, o exercício do poder de polícia 
administrativa no desenvolvimento de ações e serviços que visam promover e proteger a saúde 
humana e animal, controlar as doenças e agravos à saúde, preservar o meio ambiente, inclu-
sive o do trabalho, e defender a vida.

Art. 9º Observadas as normas vigentes no âmbito do Sistema Municipal de Auditoria e Avalia-
ção, deve ser mantido processo contínuo de acompanhamento e avaliação das ações de vigilân-
cia em saúde, com vistas ao aprimoramento técnico-científico e à melhoria da qualidade das 
ações.

Art. 10 - Cabe à Secretaria Municipal de Saúde, em articulação com o órgão competente de 
vigilância em saúde, a elaboração de normas, códigos e orientações, observadas as normas 
gerais de competência da União e do Estado, no que diz respeito às questões das vigilâncias 
sanitária, ambiental, epidemiológica e em saúde do trabalhador, conforme o disposto no ar-
tigo 30, inciso I, da Constituição Federal.

Art. 11 - À Secretaria Municipal de Saúde, em articulação com o órgão competente de vigi-
lância em saúde, cabe a formulação da política de recursos humanos para a área da saúde, 
devendo ser mantido serviço de capacitação permanente dos profissionais que atuam na vigi-
lância em saúde, de acordo com os objetivos e campo de atuação.

Art. 12 - As informações referentes às ações de vigilância em saúde devem ser amplamente 
divulgadas à população, por intermédio de diferentes meios de comunicação.

Art. 13 - A vigilância em saúde deve organizar serviços de captação de reclamações e de-
núncias, divulgando periodicamente as estatísticas por tipo de estabelecimento, motivo da 
denúncia e providências adotadas em cada caso, preservando o sigilo quanto à identificação 
do denunciante.

Art. 14 - A Secretaria Municipal de Saúde, no âmbito do Município, deverá coletar, analisar 
e divulgar dados estatísticos de interesse para as atividades de saúde pública por meio dos 
órgãos de vigilância em saúde, de informação e, ainda, de auditoria e avaliação da Secreta-
ria Municipal da Saúde.
§ 1º - A Secretaria Municipal de Saúde, em consonância com o órgão competente de vigilância 
em saúde, deve organizar o Subsistema de Informações de Vigilância em Saúde, articulados 
com os respectivos Sistemas Estadual e Federal.
§ 2º - A Secretaria Municipal de Saúde, em articulação com o órgão de vigilância em saúde, 
com o órgão de auditoria e avaliação e com outras instâncias técnico-administrativas do 
Sistema de Saúde Municipal, deve garantir:
I - a análise dos dados dos sistemas de informação de morbidade e mortalidade nacionais 
implantados no Município de Siderópolis, bem como de sistemas de informação de morbidade e 
mortalidade, específicos de abrangência municipal;
II - a divulgação periódica de informações sobre morbidade e mortalidade registrada na po-
pulação residente no Município de Siderópolis, bem como nos estabelecimentos de assistên-
cia à saúde neles instalados, em especial naqueles que assistem seus usuários em regime de 
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internação hospitalar.

Art. 15 - Os órgãos e entidades públicos e as entidades do setor privado, participantes 
ou não da secretaria municipal de saúde, deverão fornecer informações à direção municipal 
do Sistema e ao órgão competente de vigilância em saúde, na forma solicitada, para fins de 
planejamento, de correção finalística de atividades, de monitoramento das condições de fun-
cionamento de estabelecimentos, de controle de fatores de risco a que possa estar exposta a 
coletividade e de elaboração de estatísticas de saúde.

Art. 16 - Os estabelecimentos de assistência à saúde e outros tipos de estabelecimentos de 
interesse da saúde, de natureza agropecuária, industrial ou comercial, e os profissionais de 
saúde, quando solicitados, deverão remeter aos órgãos de vigilância em saúde:
I - dados e informações necessários à elaboração de estatísticas de saúde;
II - informações e depoimentos de importância para a vigilância em saúde.

Art. 17 - A secretaria municipal de saúde, em articulação com o órgão competente de vigi-
lância em saúde, deve manter fluxo adequado de informações aos órgãos estadual e federal 
competentes, de acordo com a legislação em vigor.

TÍTULO III
SAÚDE E MEIO AMBIENTE

Capítulo  I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 18 - Constitui finalidade das ações de vigilância em saúde sobre o meio ambiente o en-
frentamento dos problemas ambientais e ecológicos, de modo a serem sanados ou minimizados 
a fim de não representarem risco à vida, levando em consideração aspectos da economia, da 
política, da cultura e da ciência e tecnologia, com vistas ao desenvolvimento sustentado, 
como forma de garantir a qualidade de vida e a proteção ao meio ambiente.

Art. 19 - São fatores ambientais de risco à saúde aqueles decorrentes de qualquer situação 
ou atividade no meio ambiente, principalmente os relacionados à organização territorial, 
ao ambiente construído, ao saneamento ambiental, às fontes de poluição, à proliferação de 
artrópodes nocivos, a vetores e hospedeiros intermediários, às atividades produtivas e de 
consumo, às substâncias perigosas, tóxicas, explosivas, inflamáveis, corrosivas e radioati-
vas, bem como a quaisquer outros fatores que ocasionem ou possam vir a ocasionar risco ou 
dano à saúde, à vida ou à qualidade de vida.
§ 1º - Os critérios, parâmetros, padrões, metodologias de monitoramento ambiental e 
biológico e de avaliação dos fatores de risco citados neste artigo são os definidos neste 
Código, em normas técnicas e nos demais diplomas legais vigentes.
§ 2º - Os proprietários de imóveis particulares ou legalmente estabelecidos são 
responsáveis pela manutenção de sua propriedade em condições sanitárias que dificultem a 
presença de animais sinantrópicos que possam comprometer a preservação da saúde pública.

Art. 20 - A autoridade sanitária, motivadamente e com respaldo científico e tecnológico, 
pode determinar intervenções em saneamento ambiental, visando contribuir para a melhoria da 
qualidade de vida e da saúde da população.
§ 1º - Os órgãos de vigilância em saúde deverão manter programação permanente de 
monitoramento das atividades potencialmente contaminadoras de áreas urbanas ou rurais, bem 
como garantir a concretização dos projetos de remediação de áreas contaminadas.
§ 2º - Os órgãos de vigilância em saúde deverão manter cadastro atualizado das áreas 
contaminadas.

Capítulo  II
ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL, ASSENTAMENTOS HUMANOS E SANEAMENTO AMBIENTAL

Art. 21 - A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do órgão competente de vigilância em 
saúde, deve emitir parecer técnico de avaliação de impacto à saúde sobre projetos de orga-
nização territorial, assentamentos humanos e saneamento ambiental que, por sua magnitude, 
representem risco à saúde pública.
Parágrafo Único - O parecer referido no "caput" deverá versar, dentre outros, sobre aspec-
tos de drenagem, infra-estrutura sanitária, manutenção de áreas livres e institucionais, 
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sistemas de lazer, índices de ocupação e de densidade demográfica.

Art. 22 - Toda e qualquer edificação, urbana ou rural, deve ser construída e mantida, obser-
vando-se:
I - a proteção contra as enfermidades transmissíveis e enfermidades crônicas, inclusive 
aquelas transmitidas ao homem por animais e vetores;
II - a prevenção de acidentes e intoxicações;
III - a redução dos fatores de estresse psicológico e social;
IV - a preservação do ambiente do entorno;
V - o uso adequado da edificação em função de sua finalidade;
VI - o respeito a grupos humanos vulneráveis.

Art. 23 - Toda e qualquer instalação destinada à criação, à manutenção e à reprodução de 
animais, em zona urbana ou rural, deve ser construída, mantida e operada em condições sani-
tárias adequadas e sem causar incômodo à população e transtornos ao entorno.
§ 1º - Os proprietários de imóveis residenciais ou legalmente estabelecidos, onde existam 
criações de animais, são responsáveis pela manutenção das instalações destinadas a esse fim.
§ 2º - As instalações devem obedecer aos princípios de bem-estar animal e adequar-se às 
exigências da espécie abrigada no local.
§ 3º - A criação de outros animais em área urbana do Município estará sujeita às normas 
emanadas da autoridade sanitária municipal.
§ 4º - Todo biotério, mantido por estabelecimento ou instituição pública ou privada, deve 
contar com responsável técnico cadastrado no órgão de vigilância em saúde municipal, bem 
como dispor de instalações, equipamentos e recursos humanos adequados à execução de suas 
atividades técnicas.
§ 5º - A vacinação anti-rábica e o registro de cães e gatos são obrigatórios, cabendo a sua 
regulamentação ao órgão coordenador do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde.

Art. 24 - Além da observância à legislação municipal pertinente, toda edificação, ampliação 
ou reforma de imóvel, qualquer que seja o fim a que se destine, deve também atender às nor-
mas de edificações específicas federais, estaduais e municipais.

SEÇÃO I
ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Art. 25 - Todo e qualquer sistema de abastecimento de água, público ou privado, individual 
ou coletivo, está sujeito à fiscalização da autoridade sanitária competente, em todos os as-
pectos que possam afetar a saúde pública.
§ 1º - Os órgãos de vigilância em saúde manterão programação permanente de vigilância e 
controle da qualidade da água fornecida pelo sistema de abastecimento de água para consumo 
humano, inclusive no caso de soluções alternativas de abastecimento de água para essa 
finalidade.
§ 2º - A Secretaria Municipal da Saúde ou o órgão competente em vigilância em saúde 
publicará norma técnica sobre a programação permanente de monitoramento da qualidade da 
água para consumo humano no Município de Sideropolis.
§ 3º - Os órgãos de vigilância em saúde, no âmbito de sua competência, colaborarão para a 
preservação de mananciais.

Art. 26 - Os projetos de construção, ampliação e reforma de sistemas de abastecimento de 
água, públicos ou privados, individuais ou coletivos, devem ser elaborados, executados e 
operados conforme as normas técnicas estabelecidas pela autoridade sanitária competente.

Art. 27 - Nos projetos, obras e operações de sistemas de abastecimento de água, públicos ou 
privados, individuais ou coletivos, devem ser obedecidos os seguintes princípios gerais, 
independentemente de outras exigências técnicas eventualmente estabelecidas:
I - a água distribuída deve obedecer às normas e aos padrões de potabilidade estabelecidos 
pela legislação vigente;
II - todos os materiais, equipamentos e produtos químicos utilizados em sistemas de abaste-
cimento de água devem atender às exigências e especificações das normas técnicas estabeleci-
das pela autoridade sanitária competente, a fim de não alterar o padrão de potabilidade da 
água distribuída;
III - toda água distribuída por sistema de abastecimento deve ser submetida, obrigatoria-
mente, a um processo de desinfecção, de modo a assegurar sua qualidade do ponto de vista 
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microbiológico e manter concentração residual do agente desinfetante na rede de distribui-
ção, de acordo com norma técnica;
IV - deve ser mantida pressão positiva em qualquer ponto da rede de distribuição;
V - a fluoretação da água distribuída por meio de sistemas de abastecimento deve obedecer ao 
padrão estabelecido pela legislação vigente.

SEÇÃO II
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Art. 28 - Todo e qualquer sistema de esgotamento sanitário, público ou privado, individual 
ou coletivo, está sujeito à fiscalização da autoridade sanitária competente, em todos os as-
pectos que possam afetar a saúde pública.

Art. 29 - Os projetos de construção, ampliação e reforma de sistemas de esgotamento sani-
tário, públicos ou privados, individuais ou coletivos, devem ser elaborados, executados e 
operados conforme normas técnicas estabelecidas pela legislação vigente.

Art. 30 - A utilização, em atividades agropecuárias, de água fora dos padrões de potabili-
dade, de esgotos sanitários ou de lodo proveniente de processos de tratamento de esgotos só 
será permitida se em conformidade com as pertinentes normas técnicas.

SEÇÃO III
RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 31 - Todo e qualquer sistema, individual ou coletivo, público ou privado, de geração, 
armazenamento, coleta, transporte, tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos 
sólidos de qualquer natureza, gerados ou introduzidos no Município, está sujeito à fiscali-
zação da autoridade sanitária competente, em todos os aspectos que possam afetar a saúde 
pública.
§ 1º - Os proprietários de imóveis residenciais ou legalmente estabelecidos são 
responsáveis pela disposição adequada de resíduos provenientes da manutenção e criação de 
animais, de acordo com a legislação municipal, estadual e federal vigente.
§ 2º - Os responsáveis legais e técnicos pelos estabelecimentos de assistência à saúde, 
bem como pelos estabelecimentos industriais e comerciais relacionados aos produtos e 
substâncias de interesse da saúde, devem inserir, em suas normas de rotinas e procedimentos 
e normas de boas práticas de fabricação, as orientações adequadas sobre resíduos 
sólidos que abordem o acondicionamento no local da geração, o armazenamento interno, o 
armazenamento externo e o transporte no interior dos estabelecimentos.

Art. 32 - Os projetos de implantação, construção, ampliação e reforma de sistemas de co-
leta, transporte, tratamento, reciclagem e destinação final de resíduos sólidos devem ser 
elaborados, executados e operados conforme normas técnicas estabelecidas pela legislação 
vigente.

Art. 33 - Fica proibida a reciclagem de resíduos sólidos infectantes gerados por estabele-
cimentos prestadores de serviços de saúde.

Art. 34 - As instalações destinadas ao manuseio de resíduos com vistas à sua reciclagem 
devem ser projetadas, operadas e mantidas de forma tecnicamente adequada, a fim de não vir a 
comprometer a saúde humana e o meio ambiente.

Art. 35 - As condições sanitárias de acondicionamento, transporte, incineração, localização 
e forma de disposição final dos resíduos perigosos, tóxicos, explosivos, inflamáveis, corro-
sivos, radioativos e imunobiológicos, devem obedecer às normas técnicas específicas e ficam 
sujeitas à fiscalização da autoridade sanitária.

TÍTULO IV
SAÚDE E TRABALHO

Capítulo  I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36 - A saúde do trabalhador deve ser resguardada, tanto nas relações sociais que se 
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estabelecem entre o capital e o trabalho, quanto no processo de produção.
§ 1º - Nas relações estabelecidas entre o capital e o trabalho, estão englobados os 
aspectos econômicos, organizacionais e ambientais da produção de bens e serviços.
§ 2º - As ações na área de saúde do trabalhador previstas neste Código compreendem o meio 
ambiente urbano e rural.
§ 3º - Para os efeitos do disposto no "caput", as autoridades sanitárias deverão executar 
ações de inspeção em ambientes de trabalho, visando ao cumprimento da legislação sanitária 
vigente, incluindo a análise dos processos de trabalho que possam colocar em risco a saúde 
dos trabalhadores.

Art. 37 - São obrigações do empregador, além daquelas estabelecidas na legislação em vigor:
I - manter as condições e a organização de trabalho, garantindo a promoção, proteção e pre-
servação da saúde dos trabalhadores;
II - garantir e facilitar o acesso aos locais de trabalho, pelas autoridades sanitárias, 
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes - CIPAs e pelos representantes dos sindicatos 
de trabalhadores, a qualquer dia e horário, fornecendo-lhes todas as informações e dados 
solicitados;
III - garantir a participação, nas atividades de fiscalização, dos trabalhadores para tal fim 
requisitados pela autoridade sanitária;
IV - dar ampla informação aos trabalhadores e CIPAs sobre os riscos aos quais estão expos-
tos;
V - arcar com os custos de estudos e pesquisas que visem esclarecer os riscos decorrentes 
das condições de trabalho e do meio ambiente;
VI - comunicar imediatamente à autoridade sanitária a detecção de quaisquer riscos para a 
saúde do trabalhador, de qualquer natureza, tais como físicos, químicos, biológicos, opera-
cionais ou provenientes da organização do trabalho, elaborando cronograma de implementação 
de sua correção.

Art. 38 - As autoridades sanitárias que executam ações de vigilância em saúde do trabalha-
dor devem desempenhar suas funções, observando os seguintes princípios e diretrizes:
I - informar aos trabalhadores, CIPAs e respectivos sindicatos sobre os riscos e danos à 
saúde no exercício da atividade laborativa e nos ambientes de trabalho;
II - assegurar a participação das CIPAs, das comissões de saúde e dos sindicatos de traba-
lhadores na formulação, planejamento, avaliação e controle de programas de saúde do traba-
lhador;
III - assegurar às CIPAs, às comissões de saúde e aos sindicatos de trabalhadores a parti-
cipação nos atos de fiscalização, avaliação e pesquisa referentes ao ambiente de trabalho ou 
à saúde, garantindo acesso aos resultados obtidos;
IV - assegurar ao trabalhador em condições de risco grave ou iminente no local de trabalho 
a interrupção de suas atividades, sem prejuízo de quaisquer direitos, até a eliminação do 
risco;
V - assegurar aos sindicatos o direito de requerer ao órgão competente do Serviço de Vigi-
lância em Saúde a interdição de máquinas, de parte ou de todo o ambiente de trabalho, quan-
do houver exposição a risco iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores e da população, 
com imediata ação do poder público competente;
VI - considerar o conhecimento do trabalhador como tecnicamente fundamental para o levanta-
mento das áreas de risco e dos danos à saúde;
VII - estabelecer normas técnicas para a proteção da saúde no trabalho, da mulher no perío-
do de gestação, do menor e dos portadores de deficiência;
VIII - considerar os preceitos e as recomendações dos organismos internacionais do trabalho 
na elaboração de normas técnicas específicas.

Art. 39 - É dever de a autoridade sanitária competente indicar, bem como obrigação do em-
pregador, adotar todas as medidas necessárias para a plena correção de irregularidades nos 
ambientes de trabalho, observados os seguintes níveis de prioridades:
I - eliminação das fontes de riscos;
II - medidas de controle diretamente na fonte;
III - medidas de controle no ambiente de trabalho;
IV - utilização de equipamentos de proteção individual, que somente deverá ser permiti-
da nas situações de emergência ou nos casos específicos em que for a única possibilidade de 
proteção, e dentro do prazo estabelecido no cronograma de implantação das medidas de prote-
ção coletiva.
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Capítulo  II
ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

SEÇÃO I
DOS RISCOS NO PROCESSO DE PRODUÇÃO

Art. 40 - O transporte, a movimentação, o manuseio e o armazenamento de materiais, o trans-
porte de pessoas, os veículos e os equipamentos usados nessas operações devem obedecer a 
critérios estabelecidos em normas técnicas, que preservem a saúde do trabalhador.

Art. 41 - A fabricação, importação, venda, locação, instalação, operação e manutenção de 
máquinas e equipamentos devem, de igual modo, obedecer ao disposto no artigo 40 desta lei.

Art. 42 - As empresas devem manter sob controle os fatores ambientais de risco à saúde do 
trabalhador, como ruído, iluminação, calor, frio, umidade, radiações, agentes químicos, 
pressões hiperbáricas e outros de interesse da saúde, dentro dos critérios estabelecidos em 
normas técnicas ou reconhecidos como cientificamente válidos.

Art. 43 - A organização do trabalho deve adequar-se às condições psicofisiológicas dos tra-
balhadores, tendo em vista as possíveis repercussões negativas sobre a saúde, quer dire-
tamente por meio dos fatores que a caracterizam, quer pela potencialização dos riscos de 
natureza física, química, biológica e psicossocial, presentes no processo de produção.
Parágrafo Único - Na ausência de norma técnica federal e estadual, o órgão competente do 
Sistema de Vigilância em Saúde Municipal deve elaborar instrumentos normativos relacionados 
aos aspectos da organização do trabalho e ergonômicos que possam expor a risco a saúde dos 
trabalhadores.

TÍTULO V
PRODUTOS E SUBSTÂNCIAS DE INTERESSE DA SAÚDE

Capítulo  I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 44 - Entende-se por produtos e substâncias de interesse da saúde os alimentos, águas 
minerais e de fontes, bebidas, aditivos, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, cor-
relatos, cosméticos, perfumes, produtos de higiene, saneantes, domissanitários, agrotóxi-
cos, materiais de revestimento e embalagens ou outros produtos que possam trazer riscos à 
saúde.

Art. 45 - Compete à autoridade sanitária a avaliação e controle de riscos, a normatização, 
a fiscalização e controle das condições sanitárias e técnicas relacionadas à importação, ex-
portação, extração, produção, manipulação, beneficiamento, acondicionamento, transporte, ar-
mazenamento, distribuição, dispensação, esterilização, embalagem e reembalagem, aplicação, 
comercialização e uso, referentes aos produtos e substâncias de interesse da saúde.
Parágrafo Único - A fiscalização de que trata este artigo estende-se à propaganda e à publi-
cidade dos produtos e substâncias de interesse da saúde.

Art. 46 - Os estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços relaciona-
dos aos produtos e substâncias de interesse da saúde devem possuir licença sanitária para 
funcionamento e são responsáveis pela manutenção dos padrões de identidade, qualidade e 
segurança, definidos a partir de normas técnicas, aprovadas pelo órgão competente, bem como 
pelo cumprimento de normas de boas práticas de fabricação e de normas de boas práticas de 
prestação de serviços.
§ 1º - Os estabelecimentos referidos no "caput" deste artigo, sempre que solicitados 
pela autoridade sanitária, devem apresentar o fluxograma de produção e os documentos e 
instrumentos que expressem o cumprimento das normas de boas práticas de fabricação e de 
prestação de serviços.
§ 2º - Deve ser assegurado ao trabalhador o acesso aos documentos e instrumentos que 
expressem o cumprimento de normas de boas práticas de fabricação e de normas de boas 
práticas de prestação de serviços.

Art. 47 - A direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS, em articulação com o órgão 
competente de vigilância em saúde, fará afixar, em todos os dispensários de medicamentos, a 
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lista de medicamentos identificados por sua denominação genérica.

Art. 48 - A comercialização dos produtos importados de interesse da saúde fica sujeita à 
prévia autorização da autoridade sanitária competente.

Art. 49 - A rotulagem de produtos de interesse da saúde deve obedecer às exigências da le-
gislação vigente.

Capítulo  II
ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS E SUBSTÂNCIAS DE INTERESSE DA SAÚDE

Art. 50 - As disposições referentes às condições de funcionamento dos estabelecimentos in-
dustriais, comerciais e de prestação de serviços relacionados aos produtos e substâncias de 
interesse da saúde, no que for pertinente, devem seguir as regulamentações específicas vi-
gentes.
§ 1º - Os estabelecimentos farmacêuticos, industriais e comerciais, devem ter local 
adequado e seguro para guarda de produtos e substâncias de controle sanitário especial, 
definido pela legislação vigente.
§ 2º - Os estabelecimentos referidos no § 1º deste artigo devem manter registro de controle 
de estoque dos produtos e substâncias de controle sanitário especial.

Art. 51 - As farmácias e drogarias podem manter serviços de atendimento ao público para a 
aplicação de injeções e curativos de pequeno porte, desde que realizados pelo farmacêutico, 
de acordo com normas técnicas específicas.
Parágrafo Único - Às ervanárias e postos de medicamentos, fica vedado o exercício das ativi-
dades mencionadas neste artigo.

Capítulo  III
PROPAGANDA DE PRODUTOS E SUBSTÂNCIAS DE INTERESSE DA SAÚDE

Art. 52 - As amostras grátis distribuídas pelos estabelecimentos industriais de produtos 
farmacêuticos devem ser dirigidas exclusivamente ao médico, ao cirurgião-dentista e ao mé-
dico veterinário, devendo a propaganda desses produtos restringir-se à sua identidade, qua-
lidade e indicação de uso, de acordo com as normas federais vigentes.

Art. 53 - Fica vedada a permanência, nos estabelecimentos comerciais farmacêuticos, de 
amostras grátis e de produtos destinados à distribuição gratuita.

Art. 54 - É proibida a veiculação de propaganda de produtos farmacêuticos e outros correla-
tos que contenham promoções, ofertas, doações, concursos e prêmios dirigidos aos médicos, 
cirurgiões-dentistas, médicos veterinários ou quaisquer outros profissionais de saúde, de 
acordo com as normas federais vigentes.

Capítulo  IV
EVENTOS ADVERSOS À SAÚDE

Art. 55 - Para os efeitos deste Código, todos os estabelecimentos industriais, comerciais 
e de prestação de serviços, relacionados aos produtos e substâncias de interesse da saúde, 
são obrigados a notificar os órgãos de vigilância em saúde a ocorrência de eventos adversos 
à saúde, de que vierem a tomar conhecimento ou forem cientificados por usuários ou profissio-
nais de saúde, decorrentes do uso ou emprego de:
I - medicamentos e drogas;
II - produtos correlatos;
III - cosméticos e perfumes;
IV - saneantes domissanitários;
V - agrotóxicos;
VI - alimentos industrializados, a serem definidos em norma técnica;
VII - outros produtos definidos por ato administrativo da autoridade sanitária.

Art. 56 - A obrigatoriedade prevista no artigo 55 desta lei aplica-se aos estabelecimentos 
de assistência à saúde, a seus responsáveis legais e técnicos, bem como a seus profissionais 
de saúde, em especial aos médicos e cirurgiões-dentistas.
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Art. 57 - O órgão coordenador do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde estabelecerá o 
fluxo das notificações previstas nos artigos 55 e 56 desta lei, bem assim tornará públicos os 
instrumentos utilizados para a comunicação, às autoridades sanitárias, de eventos adversos 
à saúde.

TÍTULO VI
ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE DA SAÚDE

Capítulo  I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 58 - Para os fins deste Código e das pertinentes normas técnicas, são consideradas de 
interesse da saúde todas as ações que, direta ou indiretamente, estejam relacionadas com a 
promoção, proteção e preservação da saúde, dirigidas à população e realizadas por órgãos 
públicos, empresas públicas, empresas privadas, instituições filantrópicas, outras pessoas 
jurídicas de direito público ou direito privado, bem como pessoas físicas que para o fun-
cionamento deverão possuir licença sanitária e cumprir com as normas emanadas da autoridade 
de saúde.

Capítulo  II
ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Art. 59 - Para os fins deste Código e das pertinentes normas técnicas, considera-se assis-
tência à saúde a atenção à saúde prestada nos estabelecimentos definidos e regulamentados em 
norma técnica, destinados precipuamente à promoção, proteção, recuperação e à reabilitação 
da saúde, bem como à prevenção de doenças, inclusive asilos, casas de repouso ou congêne-
res.

Art. 60 - Devem implantar e manter programação permanente de controle de infecção os esta-
belecimentos de assistência à saúde que:
I - precipuamente, assistem usuários em regime de internação hospitalar;
II - assistem usuários em regime ambulatorial e possuem centro cirúrgico no qual sejam rea-
lizados procedimentos médico-cirúrgicos ambulatoriais;
III - assistem usuários em regime ambulatorial e realizem procedimentos médicos invasivos 
em diagnose e terapia;
IV - estejam definidos em norma técnic
a) § 1º - A responsabilidade pessoal dos profissionais de saúde pelo controle de infecção em 
seus ambientes de trabalho independe da existência da programação permanente referida neste 
artigo.
§ 1º - Os estabelecimentos de assistência à saúde devem manter comissão de controle de 
infecção que elabore procedimentos técnicos padronizados e coordene e execute ações 
inerentes à programação permanente de controle de infecção.
§ 2º - A composição da comissão de controle de infecção dos estabelecimentos aludidos 
no inciso I do "caput" deste artigo deve atender às disposições da legislação federal 
pertinente e, no caso dos estabelecimentos referidos nos incisos II, III e IV, às 
disposições de regulamentação específica.

Art. 61 - Os estabelecimentos de assistência à saúde e os veículos para transporte de pa-
ciente devem ser mantidos em rigorosas condições de higiene, observando-se as normas de 
controle de infecção estipuladas na legislação sanitária.

Art. 62 - Os estabelecimentos de assistência à saúde devem adotar procedimentos adequados 
na geração, acondicionamento, fluxo, transporte, armazenamento, destino final e demais ques-
tões relacionadas com resíduos de serviços de saúde, conforme legislação sanitária.

Art. 63 - Os estabelecimentos de assistência à saúde devem possuir condições adequadas para 
o exercício da atividade profissional na prática de ações que visem à proteção, promoção, 
preservação, recuperação e reabilitação da saúde.

Art. 64 - Os estabelecimentos de assistência à saúde devem possuir quadro de profissionais 
legalmente habilitados, em número adequado à demanda, às atividades desenvolvidas e à le-
gislação profissional vigente.
Parágrafo Único - Os estabelecimentos de assistência à saúde que, por suas características 
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e finalidades, destinam-se a prestar serviços em regime de internação hospitalar e em ur-
gência e emergência ambulatorial ou pronto atendimento, devem contar com quadro de profis-
sionais legalmente habilitados nas 24 (vinte e quatro) horas do dia, em número adequado à 
demanda e às atividades desenvolvidas especialmente por médicos e enfermeiros.

Art. 65 - Os estabelecimentos de assistência à saúde devem possuir instalações, equipamen-
tos, instrumentais, utensílios e materiais de consumo, indispensáveis e condizentes com 
suas finalidades, e em perfeito estado de conservação e funcionamento, de acordo com normas 
técnicas específicas.

Art. 66 - Cabe ao responsável técnico pelo estabelecimento e/ou serviço, o funcionamento 
adequado dos equipamentos utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, durante 
sua vida útil, instalados ou utilizados pelos estabelecimentos de assistência à saúde.
§ 1º - Respondem solidariamente pelo funcionamento adequado dos equipamentos:
I - O proprietário, a quem caberá a compra do equipamento adequado, sua instalação, manu-
tenção permanente e reparos;
II - O fabricante, cabendo-lhe prover os equipamentos do certificado de garantia, manual de 
instalação, operacionalização, especificações técnicas e assistência técnica permanente;
III - A rede de assistência técnica, cabendo-lhe garantir o acesso aos equipamentos nas 
condições estabelecidas no inciso II deste parágrafo.
§ 2º - Os equipamentos, quando não estiverem em perfeitas condições de uso, devem ficar fora 
da área de atendimento ou, quando a remoção for impossível, exibir aviso inequívoco de 
proibição de uso.

Art. 67 - Os estabelecimentos de assistência à saúde que utilizarem, em seus procedimentos, 
medicamentos ou substâncias psicotrópicas ou sob regime de controle especial, devem manter 
controles e registros na forma prevista na legislação sanitária.

Art. 68 - Todos os estabelecimentos de assistência à saúde devem manter, de forma organiza-
da e sistematizada, os registros de dados de identificação dos pacientes, de exames clínicos 
e complementares, dos procedimentos realizados ou da terapêutica adotada, da evolução e das 
condições de alta, apresentando-os à autoridade sanitária sempre que esta o solicitar, jus-
tificadamente, por escrito.
Parágrafo Único - Os documentos previstos no "caput" devem ser guardados pelo tempo de 
5(cinco) anos.

Capítulo  III
ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE INDIRETO DA SAÚDE

Art. 69 - Para os fins deste Código, são considerados de interesse indireto da saúde todos 
os estabelecimentos e atividades nele não relacionados, cuja prestação de serviços ou for-
necimento de produtos possa constituir risco à saúde pública.

TÍTULO VII
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS E AGRAVOS À SAÚDE

Capítulo  I
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DAS DOENÇAS E AGRAVOS À SAÚDE

Art. 70 - As doenças e agravos de notificação compulsória, no âmbito do Município, serão de-
finidas mediante normas técnicas específicas, em consonância com o estabelecido na legislação 
federal e estadual e neste Código.
Parágrafo Único - No âmbito do Município, devem também ser notificados aos órgãos de vigi-
lância em saúde:
I - Os acidentes de trabalho;
II - As doenças e agravos à saúde relacionados ao trabalho;
III - Os eventos adversos à saúde, decorrentes do uso ou emprego de produtos a que se refe-
rem os incisos I a VII do artigo 55 deste Código;
IV - As doenças transmitidas por alimentos.

Art. 71 - A notificação de doenças, quando compulsória, deve ser feita à autoridade sanitá-
ria local por:
I - Médicos chamados para prestar cuidados ao doente, mesmo que não assumam a direção do 
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tratamento;
II - Responsáveis por estabelecimentos de assistência à saúde e instituições médico-sociais 
de qualquer natureza;
III - Responsáveis por laboratórios que executem exames microbiológicos, sorológicos, ana-
tomopatológicos ou radiológicos;
IV - Farmacêuticos, bioquímicos, veterinários, dentistas, enfermeiros, parteiras e pessoas 
que exerçam profissões afins;
V - Responsáveis por estabelecimentos prisionais, de ensino, creches, locais de trabalho, 
ou habitações coletivas em que se encontre o doente;
VI - Responsáveis pelos serviços de verificação de óbito e institutos médico-legais;
VII - Responsáveis pelo automóvel, caminhão, ônibus, trem, avião, embarcação ou qualquer 
outro meio de transporte em que se encontre o doente.
§ 1º - A notificação de quaisquer doenças e agravos referidos neste artigo deve ser feita à 
simples suspeita e o mais precocemente possível, pessoalmente, por telefone ou por qualquer 
outro meio rápido disponível, à autoridade sanitária.
§ 2º - As doenças e agravos referidos no "caput", que dependem de confirmação diagnóstica, 
devem ter a confirmação da suspeita notificada após a realização dos exames complementares, 
conforme norma técnica específica.

Art. 72 - É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a ocorrência, com-
provada ou presumível, de doença e agravos à saúde de notificação compulsória, nos termos do 
artigo 71.

Art. 73 - A notificação compulsória de casos de doenças e agravos tem caráter sigiloso, 
obrigando-se a autoridade sanitária a mantê-lo.
Parágrafo Único - Excepcionalmente, a identificação do paciente fora do âmbito médico-sani-
tário poderá ser feita em caso de grande risco à comunidade, a critério da autoridade e com 
conhecimento prévio do paciente ou de seu responsável, estando o ato formalmente motivado.

Art. 74 - As informações essenciais à notificação compulsória, bem como as instruções sobre 
o processo de notificação, constarão de normas técnicas.

Capítulo  II
INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E MEDIDAS DE CONTROLE

Art. 75 - Recebida a notificação, a autoridade sanitária deve proceder à investigação epide-
miológica pertinente.
§ 1º - A autoridade sanitária pode exigir e executar investigações, inquéritos e 
levantamentos epidemiológicos junto a indivíduos e a grupos populacionais determinados, 
sempre que julgar oportuno, visando à proteção da saúde, mediante justificativa por escrito.
§ 2º - Quando houver indicação e conveniência, a autoridade sanitária pode exigir a coleta 
de amostra de material para exames complementares, mediante justificativa por escrito.

Art. 76 - Em decorrência dos resultados parciais ou finais das investigações, dos inquéritos 
ou levantamentos epidemiológicos de que trata o artigo 75, fica a autoridade sanitária obri-
gada a adotar, prontamente, as medidas indicadas para controle da doença ou agravo à saúde, 
no que concerne a indivíduos, grupos populacionais e ao meio ambiente.
Parágrafo Único - De acordo com a doença, as ações de controle devem ser complementadas por 
medidas de combate a vetores biológicos e seus reservatórios.

Art. 77 - As instruções sobre o processo de investigação epidemiológica em cada doença ou 
agravo à saúde, bem como as medidas de controle indicadas, serão objeto de normas técnicas.

Art. 78 - Em decorrência das investigações epidemiológicas, a autoridade sanitária local 
deve adotar medidas pertinentes, podendo, inclusive, providenciar o fechamento total ou 
parcial de estabelecimentos, centros de reunião ou diversão, escolas, creches e quaisquer 
locais abertos ao público, durante o tempo julgado necessário, observada a legislação vi-
gente.

Capítulo  III
VACINAÇÃO DE CARÁTER OBRIGATÓRIO

Art. 79 - A direção municipal de vigilância em saúde, é responsável pela coordenação e exe-
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cução dos programas de imunizações de interesse da saúde pública.
Parágrafo Único - A relação das vacinas de caráter obrigatório no Município deverá ser re-
gulamentada por norma técnica, em consonância com a legislação federal e estadual.

Art. 80 - É dever de todo cidadão submeter-se à vacinação obrigatória, assim como os meno-
res sob sua guarda ou responsabilidade.
Parágrafo Único - Só deve ser dispensada da vacinação obrigatória a pessoa que apresentar 
atestado médico e contra-indicação explícita de aplicação da vacina.

Art. 81 - O cumprimento da obrigatoriedade das vacinações deve ser comprovado mediante 
atestado da vacinação, adequado à norma técnica referida no parágrafo único do artigo 80, 
emitido pelos serviços de saúde que aplicarem as vacinas.

Art. 82 - Os atestados de vacinação obrigatória não podem ser retidos por qualquer pessoa, 
seja natural ou jurídica.

Art. 83 - Todo estabelecimento de saúde, público ou privado, que aplique vacinas, obrigató-
rias ou não, deve cadastrar-se perante a autoridade sanitária competente.
Parágrafo Único - A autoridade sanitária deve regulamentar, em norma técnica, o funciona-
mento dos estabelecimentos referidos no "caput", bem como o fluxo de informações, cabendo-
-lhe, ainda, a responsabilidade por sua supervisão periódica.

Art. 84 - As vacinas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde - SUS são gratuitas, inclusive 
quando aplicadas por estabelecimentos de saúde privados, assim como os atestados que com-
provem sua aplicação.

Art. 85 - Todo e qualquer estabelecimento de assistência à saúde que desenvolva atividades 
de imunização, independentemente de sua natureza jurídica e forma de gerenciamento, é obri-
gado a enviar, trimestralmente, aos órgãos de vigilância em saúde, o número de doses apli-
cadas por mês, segundo o tipo de imunobiológicos aplicado e faixa etária.

Capítulo  IV
ATESTADO DE ÓBITO

Art. 86 - O atestado de óbito é documento indispensável para o sepultamento e deverá ser 
fornecido por médico, em impresso especialmente destinado a esse fim.

Art. 87 - Quando o óbito for decorrente de acidente, violência ou causa suspeita, segundo 
determinação legal, o atestado será fornecido por perito legista, após necropsia no Insti-
tuto Médico Legal.

Art. 88 - Quando o óbito for decorrente de causa mal definida ou ocorrer sem assistência mé-
dica, o corpo deve ser encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbitos para necropsia, con-
forme disposto na legislação vigente.

Capítulo  V
INUMAÇÕES, EXUMAÇÕES, TRASLADAÇÕES E CREMAÇÕES

Art. 89 - As inumações, exumações, trasladações e cremações deverão ser disciplinadas em 
normas técnicas, em consonância com a legislação federal e estadual pertinente.

TÍTULO VIII
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

Capítulo  I
FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE DA SAÚDE E DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, 
DE PRODUÇÃO, EMBALAGEM E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS E SUBSTÂNCIAS DE INTERESSE DA SAÚDE

Art. 90 - Todos os estabelecimentos de interesse da saúde e os estabelecimentos comerciais, 
de produção, embalagem e manipulação de produtos e substâncias de interesse da saúde, antes 
de iniciarem suas atividades, devem encaminhar à autoridade sanitária declaração de suas 
atividades, realizar o pagamento da taxa respectiva a sua atividade, conforme tabela ane-
xo I "atos da saúde publica",que suas instalações, equipamentos e recursos humanos obedecem 
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à legislação sanitária vigente, para fins de obtenção da licença sanitária de Vigilância em 
Saúde.
§ 1º - Os estabelecimentos devem comunicar à autoridade sanitária competente as modificações 
nas instalações e equipamentos, bem como a inclusão de atividades e quaisquer outras 
alterações que repercutam na identidade, qualidade e segurança dos produtos ou serviços 
oferecidos à população.
§ 2º - Os estabelecimentos comerciais que pretendam vender ou possibilitar o consumo de 
bebidas alcoólicas deverão informar tal pretensão à autoridade sanitária competente, em 
formulário próprio.
§ 3º - Constatando que a declaração e a comunicação previstas no "caput" e no § 1º deste 
artigo são inverídicas, deverá a autoridade sanitária comunicar o fato ao Ministério 
Público, para fins de apuração de eventual ilícito penal, sem prejuízo da adoção dos demais 
procedimentos administrativos.
§ 4º - O valor arrecadado com as taxas sanitárias devem ser usados exclusivamente em ações 
de vigilância em saúde
§ 5º - Os profissionais que atuem diretamente nas vigilâncias em saúde receberão também a 
remuneração por produtividade, por pontuação do trabalho realizado, levando-se em conta a 
atuação pessoal do servidor, até o limite máximo mensal do vencimento de seu cargo efetivo.
§ 6º - Ficam incorporadas ao vencimento dos servidores as verbas de representação.

Art. 91 - Os estabelecimentos de assistência à saúde devem contar com responsável técnico 
legalmente habilitado, que deverá estar presente durante o período de seu funcionamento.
Parágrafo Único - O órgão coordenador do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde discipli-
nará no que for pertinente, a assunção de responsabilidade técnica de estabelecimentos de 
interesse da saúde, excetuando-se os estabelecimentos de que trata o "caput" deste artigo.

Art. 92 - Os estabelecimentos comerciais, de produção, embalagem e manipulação de produtos 
e substâncias de interesse da saúde, cuja assunção de responsabilidade técnica estiver re-
gulamentada na legislação vigente, devem contar com responsável técnico legalmente habili-
tado, que deverá estar presente durante o período de seu funcionamento.
Parágrafo Único - O órgão coordenador do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde discipli-
nará no que for pertinente, a assunção de responsabilidade técnica de estabelecimentos de 
produtos e substâncias de interesse da saúde.

Art. 93 - As empresas ou as pessoas físicas que mantêm estabelecimentos de interesse da 
saúde são responsáveis perante a autoridade sanitária competente, sem prejuízo da responsa-
bilidade subsidiária de prestadores de serviços profissionais autônomos, bem como de outras 
empresas de prestação de serviços de saúde e assemelhados por ela contratados.

Art. 94 - Ocorrendo a interdição de estabelecimentos de assistência à saúde ou de suas su-
bunidades pelos órgãos de vigilância em saúde, a direção municipal da Secretaria Municipal 
de Saúde deve suspender, de imediato, eventuais contratos e convênios que mantenha com tais 
estabelecimentos ou suas subunidades, pelo tempo em que durar a interdição.

Art. 95 - Os órgãos públicos municipais responsáveis, sempre que solicitados pela autorida-
de sanitária, prestarão as informações necessárias para o cumprimento das disposições desta 
lei.

Capítulo  II
COMPETÊNCIAS

Art. 96 - Os profissionais das equipes de Vigilância em Saúde, investidos nas suas funções 
fiscalizadoras, são competentes para fazer cumprir as leis e regulamentos sanitários, expe-
dindo termos, autos de infração, de intimação e de imposição de penalidades, referentes à 
prevenção e controle de tudo quanto possa comprometer a saúde.

Art. 97 - A toda situação em que a autoridade sanitária concluir pela existência de vio-
lação de preceito legal deve corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a 
lavratura de auto de infração.

Art. 98 - As penalidades sanitárias previstas neste Código devem ser aplicadas sem prejuízo 
das sanções de natureza civil ou penal cabíveis.
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Art. 99 - As autoridades sanitárias, observados os preceitos constitucionais, terão livre 
acesso a todos os locais sujeitos à legislação sanitária, a qualquer dia e hora, sendo as 
empresas obrigadas, por seus dirigentes ou prepostos, a prestar os esclarecimentos necessá-
rios ao desempenho de suas atribuições legais e a exibir, quando exigido, quaisquer docu-
mentos que digam respeito ao fiel cumprimento das normas de prevenção à saúde.

Art. 100 - Nenhuma autoridade sanitária pode exercer as atribuições do seu cargo sem exi-
bir a credencial de identificação fiscal, devidamente autenticada, fornecida pela autoridade 
competente.
§ 1º - Fica proibida a outorga de credencial de identificação fiscal a quem não esteja 
autorizado, em razão de cargo ou função, a exercer ou praticar, no âmbito da legislação 
sanitária, atos de fiscalização.
§ 2º - A credencial a que se refere este artigo deve ser devolvida para inutilização, sob 
as penas da lei, em casos de provimento em outro cargo público, exoneração ou demissão, 
aposentadoria, bem como nos de licenciamento por prazo superior a 90 (noventa) dias e de 
suspensão do exercício do cargo.
§ 3º - A relação das autoridades sanitárias deve ser publicada semestralmente pelas 
autoridades competentes, para fins de divulgação e conhecimento pelos interessados, ou em 
menor prazo, a critério da autoridade sanitária competente, e por ocasião de exclusão e 
inclusão dos membros da equipe de vigilância sanitária.

Capítulo  III
ANÁLISE FISCAL

Art. 101 - Compete à autoridade sanitária colher amostras para análise fiscal de insumos, 
matérias-primas, aditivos, coadjuvantes, recipientes, equipamentos, utensílios, embalagens, 
substâncias e produtos de interesse da saúde, com vistas à verificação da sua conformidade à 
legislação sanitária.
Parágrafo Único - Sempre que houver suspeita de risco à saúde, a coleta de amostra para 
análise fiscal deve ser procedida com interdição cautelar do lote ou partida encontrada.

Art. 102 - A coleta de amostra para fins de análise fiscal deve ser realizada mediante a la-
vratura do Auto de Coleta de amostra e do termo de interdição, quando for o caso, dividida 
em 03 (três) invólucros invioláveis, conservados adequadamente, de forma a assegurar a sua 
autenticidade e características originais.
§ 1º - Se a natureza ou quantidade não permitir a coleta de amostra em triplicata, deve 
ser colhida amostra única e encaminhada ao laboratório oficial para a realização de análise 
fiscal na presença do detentor ou fabricante do insumo, matéria prima, aditivo, coadjuvante, 
recipiente, equipamento, utensílio, embalagem, substância ou produto de interesse da saúde, 
não cabendo, no caso, perícia de contraprova.
§ 2º - Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, se estiverem ausentes as pessoas 
mencionadas, deverão ser convocadas 02 (duas) testemunhas para presenciar a análise.

Art. 103 - Quando a análise fiscal concluir pela condenação dos insumos, matérias-primas, 
aditivos, coadjuvantes, recipientes, equipamentos, utensílios, embalagens, substâncias e 
produtos de interesse da saúde, a autoridade sanitária deve notificar o responsável para 
apresentar defesa escrita ou requerer perícia de contraprova.

Art. 104 - O laudo analítico condenatório será considerado definitivo na hipótese de não ser 
apresentada defesa ou de não ser solicitada perícia de contraprova, pelo responsável ou de-
tentor, no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 105 - Não cabe defesa ou recurso, após condenação definitiva, em razão de laudo labora-
torial condenatório da perícia final de contraprova.

Capítulo  IV
DA INTERDIÇÃO, APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E ESTABELECI-
MENTOS DE INTERESSE DA SAÚDE

Art. 106 - Quando o resultado da análise fiscal indicar que o produto constitui risco à saú-
de, é obrigatória sua interdição ou do estabelecimento.

Art. 107 - O detentor ou responsável pelo produto, equipamento e utensílios interditados, 
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fica proibido de entregá-lo ao consumo ou uso, desviá-lo ou substituí-lo, no todo ou em par-
te, até que ocorra a liberação da mercadoria pela autoridade competente, sob pena de res-
ponsabilização civil ou criminal.
§ 1º - Os locais de interesse da saúde só podem ser desinterditados mediante liberação da 
autoridade competente.
§ 2º - A desobediência por parte da empresa acarretará a aplicação das penas cabíveis por 
responsabilização civil ou criminal, nos termos da legislação em vigor.

Art. 108 - Os produtos clandestinos de interesse da saúde, bem como aqueles com prazos de 
validade vencidos, devem ser interditados pela autoridade sanitária, a qual, após avaliação 
técnica, decidirá sobre sua destinação.

Art. 109 - Nos casos de condenação definitiva, a autoridade sanitária deve determinar a 
apreensão ou a inutilização do produto.

Art. 110 - Quando o produto for considerado inadequado para uso ou consumo humano, mas pas-
sível de utilização para outros fins, a autoridade sanitária deve lavrar laudo técnico cir-
cunstanciado, definindo o seu destino final.

Art. 111 - Os produtos, equipamentos e utensílios de interesse da saúde manifestamente al-
terados, considerados de risco à saúde, devem ser apreendidos ou inutilizados sumariamente 
pela autoridade sanitária, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.
Parágrafo Único - Na hipótese do "caput", a autoridade sanitária deve lavrar laudo técnico 
circunstanciado, ficando dispensada a coleta de amostra.

Art. 112 - Cabem ao detentor ou responsável pelo produto, equipamentos e utensílios de in-
teresse da saúde condenados, os encargos decorrentes do recolhimento, transporte e inutili-
zação, acompanhados pela autoridade sanitária até não mais ser possível a utilização.

Art. 113 - Os procedimentos de análise fiscal, interdição, apreensão e inutilização de pro-
dutos, equipamentos, utensílios e locais de interesse da saúde deverão ser objeto de norma 
técnica.

Capítulo  V
INFRAÇÕES SANITÁRIAS E PENALIDADES

Art. 114 - Considera-se infração sanitária, para fins deste Código e das pertinentes normas 
técnicas, a desobediência ou a inobservância ao disposto nas normas legais e regulamentos 
que, por qualquer forma, se destinem à promoção, preservação e recuperação da saúde.

Art. 115 - Responderá pela infração quem, por ação ou omissão, lhe deu causa, concorreu 
para sua prática ou dela se beneficiou.
Parágrafo Único - Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou pro-
veniente de eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis que vierem a determinar ava-
ria, deterioração ou alteração de locais, produtos ou bens de interesse da saúde pública.

Art. 116 - As infrações sanitárias, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal ca-
bíveis, serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com penalidades de:
I - advertência;
II - multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
III - apreensão de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes;
IV - apreensão de animal;
V - interdição de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes;
VI - inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes;
VII - suspensão de venda de produto;
VIII - suspensão de fabricação de produto;
IX - interdição parcial ou total do estabelecimento, seções, dependências e veículos;
X - proibição de propaganda;
XI - cancelamento de autorização para funcionamento de empresa;
XII - cancelamento do cadastro do estabelecimento e do veículo;
XIII - intervenção.

Art. 117 - Sem prejuízo das penalidades previstas neste artigo, o proprietário de animal 
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apreendido ficará sujeito ao pagamento de despesas com transporte, alimentação, assistência 
veterinária e outras decorrentes da apreensão.

Art. 118 - A penalidade de intervenção será aplicada aos estabelecimentos prestadores de 
serviços de saúde, indústrias de medicamentos, correlatos e outros, sempre que houver ris-
cos iminentes à saúde.
§ 1º - Os recursos públicos que venham a ser aplicados em um serviço privado durante a 
intervenção deverão ser cobrados dos proprietários em dinheiro ou em prestação de serviços 
ao Sistema Único de Saúde - SUS.
§ 2º - A duração da intervenção limitar-se-á ao tempo julgado necessário pela autoridade 
sanitária para que cesse o risco aludido no "caput" deste artigo, não podendo exceder o 
período de 180 (cento e oitent
a) dias.
§ 3º - A intervenção e a nomeação do interventor dos estabelecimentos apenados competem ao 
Secretário Municipal da Saúde, vedada a nomeação do então dirigente, sócios ou responsáveis 
técnicos, seus cônjuges e parentes até segundo grau.

Art. 119 - A penalidade de multa consiste no pagamento das seguintes quantias:
I - Nas infrações leves, de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais);
II - Nas infrações graves, de R$ 3.001,00 (três mil e um reais) a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais);
III - Nas infrações gravíssimas, de R$ 10.001,00 (dez mil e um reais) a R$ 50.000,00 (cin-
qüenta mil reais).
§ 1º - Os valores previstos neste artigo deverão ser atualizados em 1º de janeiro de 
cada exercício, de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulado no exercício 
imediatamente anterior.
§ 2º - Na hipótese de extinção do índice referido no § 1º deste artigo, será adotado outro 
criado por legislação federal que, de igual modo, reflita a perda do valor aquisitivo da 
moeda.

Art. 120 - A penalidade de interdição será aplicada de imediato, sempre que o risco à saúde 
da população o justificar, nas seguintes modalidades:
I - cautelar;
II - por tempo determinado;
III - definitiva.

Art. 121 - Para a graduação e imposição de penalidades, deverá a autoridade sanitária con-
siderar:
I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saúde pública;
III - os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias.

Art. 122 - São circunstâncias atenuantes:
I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento;
II - o infrator, por espontânea vontade, imediatamente procurar reparar ou minorar as con-
seqüências do ato lesivo à saúde pública que lhe for imputado;
III - ser o infrator primário.

Art. 123 - São circunstâncias agravantes ter o infrator:
I - agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má-fé;
II - cometido a infração para obter vantagem pecuniária decorrente de ação ou omissão que 
contrarie o disposto na legislação sanitária;
III - deixado de tomar providências de sua alçada, tendentes a evitar ou sanar a situação 
que caracterizou a infração;
IV - coagido outrem para a execução material da infração;
V - reincidente.

Art. 124 - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação da pena-
lidade deve ser considerada em razão das que sejam preponderantes.

Art. 125 - A reincidência tornará o infrator passível de enquadramento na penalidade máxi-
ma.
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Art. 126 - Sempre que ocorrer infração sanitária que contenha indícios de violação de ética 
profissional, deverá a autoridade sanitária comunicar os fatos aos conselhos profissionais.

Art. 127 - São infrações de natureza sanitária, entre outras que se enquadrem no disposto 
no artigo 114 deste Código, com as correspondentes penalidades:
I - construir ou fazer funcionar estabelecimentos comerciais, de produção, embalagem e ma-
nipulação de produtos de interesse da saúde e estabelecimentos de assistência e de interes-
se da saúde, sem licença dos órgãos sanitários competentes ou contrariando as normas legais 
vigentes. Penalidade: advertência, interdição, apreensão, inutilização, cancelamento de 
licença e/ou multa;
II - Construir ou fazer funcionar estabelecimentos comerciais, de produção, embalagem e 
manipulação de produtos de interesse da saúde, sem a presença de responsável técnico legal-
mente habilitado. Penalidade: advertência, cancelamento da licença, interdição e/ou multa;
III - Transgredir qualquer norma legal e regulamentar e/ou adotar procedimentos na área de 
saneamento ambiental que possam colocar em risco a saúde human
a) Penalidade: advertência, interdição, intervenção e/ou multa;
IV - Extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, 
embalar ou reembalar, transportar ou utilizar produtos ou resíduos perigosos, tóxicos, ex-
plosivos, inflamáveis, corrosivos, emissores de radiações ionizantes, entre outros, contra-
riando a legislação sanitária em vigor. Penalidade: advertência, apreensão, inutilização, 
suspensão de venda ou fabricação, cancelamento de registro, interdição, cancelamento da 
licença, proibição de propaganda, intervenção e/ou multa;
V - construir ou fazer funcionar todo e qualquer estabelecimento de criação, manutenção e 
reprodução de animais, contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes. Penalida-
de: advertência, apreensão, interdição e/ou multa;
VI - reciclar resíduos sólidos infectantes gerados por estabelecimentos prestadores de ser-
viços de saúde. Penalidade: interdição, cancelamento da licença e/ou multa;
VII - manter condição de trabalho que ofereça risco à saúde do trabalhador. Penalidade: ad-
vertência, interdição parcial ou total de equipamento, máquina, setor, local ou estabeleci-
mento e/ou multa;
VIII - obstar, retardar ou dificultar a ação fiscalizadora da autoridade sanitária competente 
no exercício de suas funções. Penalidade: advertência e/ou multa;
IX - omitir informações referentes a riscos conhecidos à saúde. Penalidade: advertência, e 
ou multa;
X - fabricar, operar, comercializar máquinas ou equipamentos que ofereçam risco à saúde do 
trabalhador. Penalidade: interdição parcial ou total do equipamento, máquina, setor, local, 
estabelecimento e/ou multa;
XI - extrair, produzir, fabricar, transformar, preparar, manipular, purificar, fracionar, 
embalar ou reembalar, importar, exportar, armazenar, expedir, transportar, comprar, vender, 
ceder ou usar produtos de interesse da saúde, sem os padrões de identidade, qualidade e se-
guranç
a) Penalidade: advertência, apreensão e inutilização, interdição, cancelamento de licença 
e/ou multa;
XII - comercializar produtos institucionais e de distribuição gratuit
a) Penalidade: interdição e/ou multa;
XIII - expor à venda ou entregar ao consumo e uso produtos de interesse da saúde que não 
contenham prazo de validade, data de fabricação ou prazo de validade expirado, ou apor-lhes 
novas datas de fabricação e validade posterior ao prazo expirado. Penalidade: interdição, 
apreensão, inutilização, cancelamento de licença e/ou multa;
XIV - rotular produtos de interesse da saúde contrariando as normas legais e regulamenta-
res. Penalidade: apreensão, inutilização, cancelamento de licença e/ou multa;
XV - fazer propaganda enganosa de produto ou serviço de saúde, contrariando a legislação 
sanitária em vigor. Penalidade: advertência e/ou multa;
XVI - Fazer propaganda de produtos farmacêuticos e produtos correlatos em promoções, ofer-
tas, doações, ou por meio de concursos ou prêmios aos médicos, cirurgiões-dentistas, médi-
cos veterinários ou quaisquer outros profissionais de saúde. Penalidade: advertência e/ou 
multa;
XVII - Instalar ou fazer funcionar equipamentos inadequados, em número insuficiente, confor-
me definido em norma técnica, em precárias condições de funcionamento ou contrariando normas 
legais e regulamentos pertinentes em relação ao porte ou finalidade do estabelecimento pres-
tador de serviços de assistência à saúde. Penalidade: advertência, interdição, apreensão, 
cancelamento de licença e/ou multa;
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XVIII - Alterar o processo de fabricação dos produtos sujeitos a controle sanitário, modi-
ficar seus componentes, nome e demais elementos, sem a necessária autorização do órgão sa-
nitário competente. Penalidade: prestação de serviços à comunidade, interdição, apreensão, 
inutilização, cancelamento de licença e/ou multa;
XIX - Deixar de implantar permanente programação de controle de infecção nos estabelecimen-
tos de assistência à saúde, nos quais seja obrigatório programa de controle de infecção. 
Penalidade: multa, cancelamento de licença, interdição, intervenção;
XX - Realizar pesquisa clínica, de qualquer natureza, envolvendo os seres humanos, sem a 
autorização dos órgãos competentes. Penalidade: multa, cancelamento de licença, interdição, 
intervenção;
XXI - Deixar de remeter à autoridade sanitária competente, na forma solicitada, informações 
em saúde para fins de planejamento, correção finalística de atividades, monitoramento das 
condições de funcionamento de estabelecimentos, controle de fatores de risco a que possa 
estar exposta a coletividade e elaboração de estatísticas de saúde. Penalidade: advertên-
cia, multa, cancelamento de licença, interdição, intervenção;
XXII - Deixar de notificar à autoridade sanitária competente doenças e agravos à saúde de 
notificação compulsória, inclusive acidentes de trabalho, doenças ou agravos à saúde rela-
cionados ao trabalho, eventos adversos à saúde e doenças transmitidas por alimentos. Pena-
lidade: advertência, multa, cancelamento de licença, interdição, intervenção;
XXIII - Transgredir outras normas legais federais, estaduais e municipais, destinadas à 
promoção, prevenção e proteção à saúde. Penalidade: advertência, prestação de serviços à 
comunidade, interdição, apreensão, inutilização, suspensão de fabricação ou venda, cancela-
mento de licença, proibição de propaganda, intervenção e/ou multa;
XXIV - Descumprir atos emanados das autoridades sanitárias visando à aplicação da legisla-
ção pertinente à promoção, prevenção e proteção à saúde. Penalidade: advertência, prestação 
de serviços à comunidade, interdição, apreensão, inutilização, suspensão de venda ou fabri-
cação, cancelamento de licença, proibição de propaganda, intervenção e/ou multa;
XXV - Desacatar autoridade sanitária no exercício de suas funções. Penalidade: multa.

Capítulo  VI
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DAS INFRAÇÕES DE NATUREZA SANITÁRIA

SEÇÃO I
AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 128 - Quando constatadas irregularidades configuradas como infração sanitária neste 
Código, ou em outros diplomas legais vigentes, a autoridade sanitária competente lavrará de 
imediato os autos de infração. Parágrafo único - As infrações sanitárias serão apuradas em 
processo administrativo próprio, iniciado com o auto de infração, observados o rito e os 
prazos estabelecidos neste Código.

Art. 129 - O auto de infração, a ser lavrado em 03 (três) vias, no mínimo, destinando-se a 
primeira ao autuado, conterá:
I - o nome da pessoa física ou denominação da pessoa jurídica autuada, especificando o seu 
ramo de atividade e endereço;
II - o ato ou fato constitutivo da infração, o local, a hora e a data respectivos;
III - a disposição legal ou regulamentar transgredida;
IV - a indicação do dispositivo legal que comina a penalidade a que fica sujeito o infrator;
V - a indicação do prazo de 10 (dez) dias para defesa ou impugnação do auto de infração;
VI - o nome e o cargo legíveis da autoridade autuante e sua assinatura;
VII - o nome, a identificação e a assinatura do autuado ou, na sua ausência, de seu repre-
sentante legal ou preposto e, em caso de recusa, a consignação do fato pela autoridade au-
tuante e a assinatura de 02 (duas) testemunhas, quando possível.
§ 1º - Na impossibilidade de ser dado conhecimento diretamente ao interessado, será ele 
cientificado do auto de infração por via postal, mediante carta registrada.
§ 2º - Restando infrutífera, por qualquer motivo, a medida prevista no § 1º deste artigo, 
a cientificação do interessado far-se-á por meio de edital a ser publicado uma única vez 
na imprensa oficial, considerando-se efetivada a notificação após 5 (cinco) dias de sua 
publicação.

Art. 130 - Configuram procedimento irregular de natureza grave a falsidade e a omissão dolo-
sa no preenchimento dos autos de infração.
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Art. 131 - O não-cumprimento da obrigação subsistente, além da sua execução forçada, acar-
retará, após decisão irrecorrível, a imposição de multa diária, arbitrada de acordo com os 
valores correspondentes à classificação da infração, sem prejuízo das demais penalidades 
previstas na legislação vigente.

SEÇÃO II
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

Art. 132 - O auto de imposição de penalidade deve ser lavrado pela autoridade competente, 
após decorrido o prazo estipulado pelo artigo 129, inciso V, ou imediatamente após a data 
do indeferimento da defesa, quando houver.
§ 1º - Nos casos em que a infração exigir a ação pronta da autoridade sanitária para 
proteção da saúde pública, as penalidades de apreensão, de interdição e de inutilização 
devem ser aplicadas de imediato, sem prejuízo de outras eventualmente cabíveis.
§ 2º - O auto de imposição de penalidade de apreensão, interdição ou inutilização, a que 
se refere o § 1º deste artigo, deve ser anexado ao auto de infração original, e, quando 
se tratar de produtos, acompanhado do termo respectivo, que especificará a sua natureza, 
quantidade e qualidade.

Art. 133 - O auto de imposição de penalidade de multa, a ser lavrado em 3 (três) vias, no 
mínimo, destinando-se a primeira ao infrator, conterá:
I - o nome da pessoa física ou jurídica e seu endereço;
II - o número, a série e a data do auto de infração respectivo;
III - o ato ou o fato constitutivo da infração e o local;
IV - a disposição legal ou regulamentar infringida;
V - a penalidade imposta e seu fundamento legal;
VI - a indicação do prazo de 10 (dez) dias para interposição de recurso, contado da ciência 
do autuado;
VII - a assinatura da autoridade autuante;
VIII - a assinatura do autuado ou, na sua ausência, de seu representante legal ou preposto, 
e, em caso de recusa, a consignação dessa circunstância pela autoridade autuante e a assi-
natura de 02 (duas) testemunhas, quando possível.
Parágrafo Único - Na impossibilidade de efetivação da providência a que se refere o inciso 
VIII deste artigo, observar-se-á o procedimento previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 
129 deste Código.

SEÇÃO III
PROCESSAMENTO DAS MULTAS

Art. 134 - Transcorrido o prazo fixado no inciso VI do artigo 133, sem que tenha havido in-
terposição de recurso ou pagamento de multa, o infrator será notificado para recolhê-la no 
prazo de 30 (trinta) dias ao órgão arrecadador competente, sob pena de cobrança judicial.

Art. 135 - Havendo interposição de recurso, o processo, após decisão denegatória definitiva, 
será restituído à autoridade autuante, para fins de lavratura da notificação de que trata o 
artigo 134.
Parágrafo Único - Não recolhida a multa no prazo de 30 (trinta) dias, o processo adminis-
trativo será encaminhado ao órgão competente para cobrança judicial.

Art. 136 - O recolhimento das multas será feito na conta do Fundo Municipal de Saúde, me-
diante guia de recolhimento, que poderá ser fornecida, registrada e preenchida pelos órgãos 
municipais.

SEÇÃO IV
RECURSOS

Art. 137 - O infrator poderá oferecer defesa ou impugnar o auto de infração no prazo de 10 
(dez) dias, contados da data de sua cientificação, observado o disposto nos parágrafos 1º e 
2º do artigo 129 deste Código.

Art. 138 - A defesa ou impugnação será julgada e decidida pelo superior imediato do servi-
dor autuante, ouvindo-se este preliminarmente.
Parágrafo Único - No procedimento previsto neste artigo, observar-se-ão os seguintes pra-
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zos, contados da data do respectivo recebimento do processo:
I - 5 (cinco) dias para a manifestação do servidor autuante;
II - 10 (dez) dias para o julgamento e decisão da defesa ou impugnação pelo superior ime-
diato.

Art. 139 - Da imposição de penalidade, poderá o infrator recorrer à autoridade imediatamen-
te superior, no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua ciência.
Parágrafo Único - Da aplicação da penalidade de intervenção pelo Secretário Municipal da 
Saúde, caberá recurso ao Chefe do Poder Executivo, na forma da legislação em vigor, cuja 
decisão encerrará a instância administrativa.

Art. 140 - Mantida a decisão cominatória, caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias:
I - à instância definida pelo órgão coordenador do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde, 
qualquer que seja a penalidade aplicada;
II - das decisões da autoridade definida no inciso I deste artigo, ao Diretor do órgão coor-
denador do Sistema Municipal de Vigilância em Saúde, quando se tratar de penalidade previs-
ta nos incisos III a XII do artigo 116 ou de multa de valor correspondente ao previsto nos 
incisos II e III do artigo 119.

Art. 141 - Os recursos serão decididos após a oitiva da autoridade autuante, a qual poderá 
propor a revisão ou manutenção da decisão anterior.

Art. 142 - Os recursos só terão efeito suspensivo nos casos de imposição de multa.

Art. 143 - O infrator tomará ciência das decisões proferidas nos recursos pelas autoridades 
sanitárias mediante publicação, na imprensa ou no Mural Público do Município, dos respecti-
vos despachos.

TÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 144 - As infrações às disposições legais de ordem sanitária prescrevem em 5 (cinco) 
anos.
§ 1º - A prescrição interromper-se-á pela notificação ou qualquer outro ato da autoridade 
sanitária que objetive a sua apuração e conseqüente imposição de penalidade.
§ 2º - Não corre prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de 
decisão.

Art. 145 - Os prazos previstos neste Código e nas pertinentes normas técnicas correm inin-
terruptamente.

Art. 146 - Quando o autuado for analfabeto ou fisicamente incapacitado, o auto poderá ser 
assinado "a rogo" na presença de 02 (duas) testemunhas ou, na falta destas, deverá ser fei-
ta a ressalva pela autoridade autuante.

Art. 147 - Os órgãos da Secretaria Municipal de Saúde, após decisão definitiva na esfera 
administrativa, farão publicar todas as penalidades aplicadas aos infratores da legislação 
sanitária.

Art. 148 - O disposto neste Código deverá, na sua aplicação, ser compatibilizado com a le-
gislação sanitária correlata vigente, prevalecendo sempre os parâmetros legais e técnico-
-científicos de proteção, promoção e preservação da saúde.

Art. 149 - Na ausência de norma legal específica, prevista neste Código e nos demais diplo-
mas federais e estaduais vigentes, a autoridade sanitária, fundamentada em documentos téc-
nicos reconhecidos pela comunidade científica, poderá fazer exigências que assegurem o cum-
primento do artigo 2º desta lei.

Art. 150 - Os órgãos de vigilância em saúde, em articulação com os órgãos que atuam na área 
do meio ambiente, devem proceder à análise e manifestação a respeito dos planos de geren-
ciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde, elaborados pelos estabelecimentos de 
assistência à saúde, com vistas à sua aprovação ou reprovação.
§ 1º - É de competência exclusiva dos órgãos de vigilância em saúde verificar se as 
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condições propostas no plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviços de saúde 
aprovado estão sendo cumpridas pelos estabelecimentos de assistência à saúde.
§ 2º - Os órgãos de vigilância em saúde devem cooperar com os órgãos que atuam na área do 
meio ambiente, quando solicitada a participação de seu quadro de pessoal especializado.

Art. 151 - O descumprimento das normas constantes da Lei nº  1478, de 05 de novembro de 
2003 caracteriza infração ao Código Sanitário ora instituído, aplicando-se as penalidades e 
os procedimentos administrativos nele previstos.

Art. 152 - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentá-
rias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 153 - Fica mantida a Tabela Anexo I, da Lei 1478/2003, dos Atos de Saúde Pública com 
os valores praticados na data da presente lei.

Art. 154 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 16 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI COMPLEMENTAR Nº 6, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1878823

LEI COMPLEMENTAR Nº 6, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Municí-
pio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogada a alínea "b" do art.458 da Lei 1255 de 01 de dezembro de 1998, ficando 
o presente artigo com a seguinte redação:
"Art. 458 Correrão por conta da Administração Municipal:
....b) revogado.
"

Art. 2º Fica alterado o artigo 459 da Lei 1255/98, passando a vigorar com a seguinte reda-
ção:
"Art. 459 - A Administração Municipal arcará com 34%(trinta e quatro por cento) do custo 
total da obra.
"

Art. 3º Fica alterado o parágrafo primeiro do art.466 da Lei 1255/98, ficando com a seguinte 
redação:
"Art. 466 - A Contribuição de Melhoria será arrecadada em 30 (trinta)dias após seu lança-
mento.
§ 1º - Ao contribuinte que efetuar o recolhimento total da Contribuição de Melhoria até o 
vencimento será concedido um desconto de 10% (dez por cento).
"

Art. 4º O Art.468 da Lei nº 1.255/98, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 468 - Ficam isentos do pagamento da Contribuição de Melhoria:
I - Os imóveis pertencentes a partidos, templos de qualquer culto e de instituições de edu-
cação ou assistência social, associação de moradores e conselhos comunitários, serão isen-
tas da Contribuição de Melhoria, desde que tais entidades tenham sido declaradas de utili-
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dade pública Federal, Estadual ou Municipal e:
a) Não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título 
de lucro ou de participação no seu resultado;b) Apliquem, integralmente, no país, os recur-
sos na manutenção dos seus objetivos institucionais.
II - Os beneficiários de Programas Sociais do Governo Federal, inscritos no CAD ÚNICO, após 
laudo da assistente social do Município, terão redução de 30% (trinta por cento) do valor 
da Contribuição de Melhoria.
III - Aposentados e pensionistas proprietários de imóvel único para moradia são isentos, 
desde que a renda familiar não ultrapasse um salário mínimo e meio.
Parágrafo Único - As isenções e benefícios deverão ser requeridas e instruídas com as devi-
das provas, no prazo de 45 (quarenta e cinco dias), contados da notificação do lançamento.
"

Art. 5º Nas obras de pavimentação das ruas Nelsoli Moraes, Lino Pasquali, Modesto Frasseto, 
Marcos Bez Birollo, José Betiol e Travessa Modesto Frasseto, excepcionalmente, fica o muni-
cípio autorizado a arcar com até 60% do custo total da obra, utilizando os recursos prove-
nientes das alienações autorizadas pela Lei 1699/2007, cabendo aos proprietários ou pos-
suidores de qualquer espécie, a contribuição de melhoria no valor de 40% do custo total da 
obra.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 16 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1

Publicação Nº 1878825

LEI Nº 1

DECLARA OS FERIADOS CIVIS E RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º São feriados civis e religiosos do Município, de acordo com a tradição local, os 
seguintes dias:
Feriados Religiosos:
a) 15 de Agosto: Assunção de Nossa Senhorab) Corpus Christi - Variávelc) 12 de Outubro - 
Nossa Senhora Aparecida (Padroeira)d) 4 de Dezembro - Santa Bárbara (Padroeira dos Minei-
ros)e) Sexta-feira Santa - Variável
Feriado Civil do Município:f) 19 de Dezembro: Criação do Município.

Art. 2º Aos operários diaristas da Prefeitura Municipal, não sejueitos ao regime do fun-
cionalismo, será pago, de acordo com o que estipulam os artigos 4º da Lei nº  605, de 05 
de janeiro de 1949; e 2ª alínea C, do Regulamento da mesma Lei, o descanso remunerado dos 
domingos, feriados e dias santos de guarda.

Art. 3º Não haverá expediente na Prefeitura Municipal, nos dias mencionados no art. 1º.

Art. 4º Para efeito do que estatui a Lei nº  605, de 05 de janeiro de 1949, bem como o seu 
Regulamento, o Poder Executivo comunicará às empresas industriais, estabelecimentos comer-
ciais, associações de classe e ao Poder Judiciário, o teor da presente Lei.
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Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 17 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 10

Publicação Nº 1878834

LEI Nº 10

CRIA TAXAS MUNICIPAIS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criadas as seguintes taxas municipais:
- Sobre serviço de expediente
- Sobre custas judiciárias e emolumentos
- Sobre fiscalização de balanças, medidas e serviços diversos
- Sobre o serviço de conservação de cemitérios
- Sobre limpeza pública
- Sobre melhoramentos
- Sobre conservação e abastecimento de águas.

Art. 2º As taxas de que trata o artigo anterior incidirão sobre serviços correspondentes, 
mantidos pelo Município.

Art. 3º A regulamentação das taxas respectivas será objeto de lei especial.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 18 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 100

Publicação Nº 1878924

LEI Nº 100
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROMOVER CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a promover convênio com o Governo do Estado, para 
a construção de cinco Escolas Estaduais, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de fevereiro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 32

LEI Nº 1000/94.

Publicação Nº 1879824

LEI Nº 1000/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$116.000.000,00."

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 29 de junho de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 29 de junho de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 1001/94

Publicação Nº 1879825

LEI Nº 1001/94

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUCIPAL A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AO CONSELHO COMUNITÁRIO DE 
TREVISO DE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos finan-
ceiros ao Conselho Municipal de Treviso, como objetivo de integrar e dinamizar as ações da 
comunidade, colaborando na execução da política Municipal de ação comunitária, no valor de 
CR$ 300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros reais).

Art. 2º Os recursos financeiros, constantes de artigo 1º Da presente Lei, correrá por con-
ta da seguinte dotação do orçamento vigente: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL - 
06.03. 1561486.2023-3230 - Transferências a instituições privadas.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 29 de junho de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal.
Publicada e registrada nesta Secretaria de administração em, 29 de junho de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 1002/94

Publicação Nº 1879826

LEI Nº 1002/94

"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 3º DA LEI Nº 753/89, DE 22 DE MARÇO DE 1.989."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante autorização legislativa, efe-
tuar doação de áreas de terras pertencentes ao Município, a novas indústrias em locais pre-
viamente determinados a sua implantação.
Parágrafo Único - Ao solicitar autorização legislativa, o Prefeito deverá enviar cópia do 
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Projeto de implantação da indústria, aprovado pelo Conselho Municipal de Indústria e Comér-
cio.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITO MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 29 de junho de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 29 de junho de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração.

LEI Nº 1003/94

Publicação Nº 1879827

LEI Nº 1003/94

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES EDUCACIONAIS 
DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos financei-
ros a Entidades Educacionais do Município, com os respectivos valores a seguir especifica-
dos:
1 - INSTITUTO SÃO PIO X.................................CR$10.000,00
2 - CRECHE LIONS CLUBE DE SPOLIS........................CR$10.000,00
3 - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCP. APAE.......................CR$ 5.000,00
TOTAL .................................................CR$ 25.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere a transferência de recursos financeiros constantes do Ar-
tigo 1º., desta Lei correrá por conta de dotações próprias do orçamento vigente abaixo re-
lacionadas:
1 - INSTITUTO SÃO PIO X: .....................05010843.198.2014/3230
2 - CRECHE LIONS CLUBE: ......................05010841.185.2009/3230
3 - ASSOC. PAIS AMIGOS EXC.APAE: .............05010849.252.2016/3230

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação revogado as disposi-
ções em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEIDERÓPOLIS Em, 03 de agosto de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 03 de agosto de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração.

LEI Nº 1004/94

Publicação Nº 1879828

LEI Nº 1004/94

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$120.000,00."

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEIDERÓPOLIS, Em, 03 de agosto de 1994.
LUCIO UBIALLI
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Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 03 de agosto de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração

LEI Nº 1005/94

Publicação Nº 1879829

LEI Nº 1005/94

"AUTORIZA LACAÇÃO DE TRATORES AGRICOLAS E/OU EQUIPAMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder executivo autorizado a efetuar locação, através de licitação, 
de tratores agrícolas e/ou equipamentos visando atender aos agricultores des te Município.

Art. 2º A locação de que trata o artigo anterior da presente Lei, poderá se r feita por 
pessoas físicas ou jurídicas, observando-se sempre o melhor equipamento, as condições de 
conservação e os preços cotados.

Art. 3º Fica igualmente o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a custear 50% (cinqüenta 
por cento) dos custos dos tratores e/ou equipamentos contratados, referidos nesta Lei, para 
realização de serviços particulares aos agricultores do Município.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente e exercícios subseqüentes, abaixo especificados:
08 - SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 - Departamento de Agricultura, Pecuária e Veterinária.
08.01.0418111.2031-3130 - Serviços de Terceiros e encargos.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 03 de agosto de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 03 de agosto de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração.

LEI Nº 1006/94

Publicação Nº 1879830

LEI Nº 1006/94

"ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 13.000,00."

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 08 de agosto de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1007/94.

Publicação Nº 1879831

LEI Nº 1007/94.

"ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 77.670,00."

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 10 de agosto de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 10 de agosto de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 1008/94.

Publicação Nº 1879832

LEI Nº 1008/94.

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS, A ENTIDADES EDUCACIONAIS 
E CULTURAIS DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos financei-
ros a entidades educacionais do Município, com os respectivos valores a seguir especifica-
dos:
1 - INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES... .....................R$ 200,00
2 - GRUPO ESCOTEIRO D. ORIONE..................................R$ 300.00
TOTAL .........................................................R$ 500,00

Art. 2º O crédito a que se refere às transferências dos recursos financeiros constantes no 
artigo 1º desta Lei, correrá por conta das dotações próprias do orçamento vigente abaixo 
relacionadas:
1 - INST. N. SRA DE LOUR

DES.......................05010841.185.2009-3230
2 - GRUPO ESC. D. ORIONE.......................... 05030848031.2017-3230

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICCIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 17 de agosto de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito de Siderópolis
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 17 de agosto de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.
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LEI Nº 1009/94

Publicação Nº 1879833

LEI Nº 1009/94

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RECEBER EM DOAÇÃO, UM IMÓVEL COM BENFEITO-
RIAS, PERTENCENTE AO ESTADO DE SANTA CATARINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder executivo Municipal autorizado a receber, sem ônus a incorpo-
rar no patrimônio público do Município de Siderópolis, um imóvel constituído de um terreno 
medindo 9.911,00m², (Nove mil, novecentos e onze metros quadrados) com benfeitorias, ma-
triculado no Cartório de Registro de Imóveis na Comarca de Urussanga, sob Nº 2.309, com as 
seguintes confrontações: Ao Norte: 79,00 metros lineares com a avenida General Osvaldo Pin-
to da Veiga; ao Sul: 70 metros lineares, sendo 35,00 metros lineares com a rua Engenheiro 
Sebastião Toledo dos Santos e 35,00 metros lineares com terras da Carbonífera Próspera S/A, 
ao Leste: 192,86 metros lineares, sendo 18,00 metros linares com terras do espólio de Ma-
noel Anselmo Felisbino Pacheco, 54 metros lineares com terras do Município de Siderópolis, 
72,00 metros lineares com terras Próspera S/A; 330,86 metros lineares com a rua Engenheiro 
Lírio Burigo e a Oeste: 239 00 metros lineares com terras do Município de Siderópolis.

Art. 2º O presente imóvel com as respectivas benfeitorias destina-se a oferecer atendimento 
adequado na área social a população de baixa renda deste Município de Siderópolis.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orça-
mento vigente no corrente exercício.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 
partir de 04 de julho de 1.994.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 31 de agosto de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal de Siderópolis.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 31 de agosto de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.

LEI Nº 101

Publicação Nº 1878925

LEI Nº 101
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A EFETUAR CONVÊNIO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar, em convênio com a Polícia Mi-
litar do Estado, mediante as compensações a que se refere o artigo 2º, a estado de rádio 
adquirido de acordo com a Lei nº 73 de 26 de outubro de 1961.

Art. 2º A Polícia Militar obriga-se a manter um Sargente Operador, bem como a Estação de 
Rádio na sede do Município, em local escolhido em comum acordo entre o Prefeito Municipal e 
o representante do Comando da Polícia Militar, para esse fim designado.

Art. 3º As autoridades municipais gozam de franquia radie sempre que se trate de serviço de 
interesse público.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
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contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 17 de março de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1010/94.

Publicação Nº 1879834

LEI Nº 1010/94.
AUTORIZA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃODO TRATOR CEDIDO POR EMPRÉSTIMO GRATUITO AO MUNICIPIO, 
PELA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL-CSN.

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar despesas com abas-
tecimento e manutenção do trator Caterpillar D-8 H36-A3517, com bitola de 84", cedido por 
empréstimo a título gratuito, ao Município de Siderópolis pela Companhia Siderúrgica Nacio-
nal- CSN.
§ 1º - O equipamento descrito no "caput" deste artigo, será utilizado na manutenção, 
conservação e realização de serviços de loteamentos populares e recuperação de áreas 
mineradas a céu aberto, bem como de outros serviços e/ou obras de interesse público do 
Município.
§ 2º - O Poder Executivo deverá enviar até o dia dez (10) de mês seguinte, a Câmara 
Municipal, além das cópias dos documentos de licitação, contábeis e fiscais, referentes as 
despesas de abastecimento e manutenção do trator acima referido, a relação pormenorizada 
dos serviços que foram realizados.
§ 3º - A autorização prevista na "caput" deste artigo será até 30 de setembro de 1.994.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento em vigor no corrente exercício financeiro.

Art. 3º esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIAPL DE SIDERÓPOLIS Em, 31 de agosto de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 31 de agosto de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração.

LEI Nº 1011/94.

Publicação Nº 1879835

LEI Nº 1011/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 32.010,00"

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 05 de setembro de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 05 de setembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 38

LEI Nº 1012/94.

Publicação Nº 1879836

LEI Nº 1012/94.

"CRIA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS MANANCIAIS DO RIO KUNTZ, RIO FIORITA E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a Área de Proteção Ambiental dos mananciais do Rio Kuntz e Rio Fiorita 
e seus afluentes, visando a proteção e preservação dos mananciais de água da flora, da fauna 
e da paisagem que possuem as seguintes características:
SUB - BACIA DO RIO KUNTZ (Campo Rio Conso)
I - Partindo do ponto PA 1 de coordenadas XI 652.350 e YI 6838.600, segue paralelamente a 
estrada no sentido Oeste - Leste, até o entroncamento da estrada que liga as localidades 
de Rio Fiorita e Rio Deserto, seguindo no mesmo sentido em linha reta o B 2 de coordenadas 
X2 654,250 e Y2 6838,350, na altitude de 248 metros, tem sua direção modificada para o sen-
tido Sul-Norte até o C3 de coordenadas X3 655,350 e Y3 655,350 e Y3 655,350 e Y3 6840,000 
nas nascentes do Rio Kuntz; deste ponto segue em linha reta no sentido Leste-Oeste, até o 
D4 de coordenadas X4 655,6500 e Y4 6842,400; daí segue no sentido Nordeste-Sudoeste até o 
E5 de coordenadas X5 653,950 e Y5 6842,050; esta linha processe praticamente no mesmo sen-
tido até o F6 de coordenadas X6 653,150 e Y6 6841,250, na altitude de 384 metros, quando, 
novamente o sentido é modificado de Norte para Sul até o G7 de coordenadas X7 652,500 e Y7 
6840,400, seguindo, praticamente no mesmo sentido até o ponto H8 de coordenadas X8 652,150 
e Y8 6839,650 e, finalmente, a direção é modificada, para o sentido Noroeste-Sudeste, onde 
junta-se ao ponto inicial - PA 1.
II - SITUAÇÃO GEOGRÁFICA:
Esta área fica situada, totalmente no Município de Siderópolis, entre os pararelos 28º. 35` 
12" Latitude e de Longitude 49º - 25` 24" a W de Greenwich.
SUB- BACIA DO RIO FIORITA
LOCALIZAÇÃO E CONFRONTAÇÕES:
Partindo do ponto P i de coordenadas X1 654,250 e Yi 6838,350, segue em linha reta até o 
encontro da estrada para o Rio Caeté no sentido Oeste - Leste e P2 de coordenadas X2 656, 
450 e Y2 6838,050, seguindo na direção Leste a altitude de 272 metros até o P3 de coorde-
nadas X3 6838.450, tendo sua direção modificada para o sentido Sul-Norte até o P4 na altitu-
de de 438 metros de coordenadas X4 657.450 e Y4 6840.100, seguindo no mesmo sentido até o 
ponto P5 de coordenadas X5 656.350 e Y5 6841.350, daí segue em linha reta no mesmo sentido, 
até o ponto P6 de coordenadas X6 656.000 e Y6 6843,500, sendo novamente, o percurso modi-
ficado de Norte para o Sul, até o P7 de coordenadas X7 655.650 e Y76842.400, prosseguindo 
praticamente no mesmo sentido até o P8 de coordenadas X8 655.350 e Y8 6840,000 na altitude 
de 405 metros e, finalmente a direção é modificada para o sentido Sul-oeste onde junta-se ao 
ponto inicial P1.

Art. 2º Nas áreas declaradas de proteção ambiental, prevista no artigo 1º desta Lei, é ve-
dada a exploração mineral, sob qualquer título.
§ 1º - As atividades industriais agropastoris instaladas na referida área, deverão 
adequar-se as exigências legais para o seu funcionamento, de acordo com a aprovação do 
Departamento do Meio Ambiente do Município.
§ 2º - As instalações novas das indústrias agropastoris na referida área, deverão cumprir 
as exigências constantes na presente Lei, disciplinada através de Lei específica.

Art. 3º As infrações as disposições da presente Lei, impor-se-a uma multa que varia de 100ª 
1.000 UFMs e as reincidências aplicar-se-á a multa em dobro.

Art. 4º O infrator as disposições da presente Lei, será notificado e devidamente autuado 
para cessar o ato ou fato no prazo de cinco (05) dias, a contar da data da notificação.
§ 1º - Após o decurso de cinco (05) dias sem que cesse a infração, o Município de 
siderópolis, através do Departamento de meio Ambiente, no exercício do Poder de Polícia, 
poderá embargar, desocupar a área e ainda fazer cessar a infração.
§ 2º - Após a notificação e a autuação, o infrator terá quinze (15) dias para oferecer 
defesa junto ao Conselho do Meio Ambiente do Município.
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§ 3º - As multas previstas na presente Lei, deverão ser recolhidas ao Município no prazo de 
trinta (30) dias contadas notificação e autuação.
§ 4º - Caso o infrator não recolha as multas no prazo acima especificado, o valor 
devidamente corrigido monetariamente, será inscrito em dívida ativa, para cobrança 
judicial.

Art. 5º Toda e qualquer entidade ou pessoa física poderá apresentar junto a FATMA e Conse-
lho Municipal de Meio Ambiente, denuncia denuncias sobre ações ou omissões que comprometam 
oo objetivos da presente Lei, sendo de responsabilidade daqueles Órgãos apurarem imediata-
mente os fatos e os respectivos responsáveis.

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, através de Decreto, regulamentar no pra-
zo de sessenta (60) dias a presente Lei.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 12 de setembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 12 de setembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração.

LEI Nº 1013/94.

Publicação Nº 1879837

LEI Nº 1013/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 179.044,00."

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 21 de setembro de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 21 de setembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração

LEI Nº 1014/94.

Publicação Nº 1879838

LEI Nº 1014/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 25.150,00."

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 28 de setembro de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 28 de setembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração
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LEI Nº 1015/94

Publicação Nº 1879839

LEI Nº 1015/94

"CONCEDE AUMENTO DE VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES, SALÁRIOS E PROVENTOS DO PESSOAL ATIVO E INA-
TIVO DO MUNICÍPIO."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder um aumento de 15% 
(quinze por cento) sobre os vencimentos, remunerações, salários e proventos do mês de agos-
to de 1.994, do pessoal ativo e inativo do quadro de funcionários do Município de Siderópo-
lis.

Art. 2º Para atender as despesas decorrentes dp artigo 1º do presente Decreto, o Executivo 
Municipal, utilizará recursos do orçamento do corrente exercício.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 28 de setembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 28 de setembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.

LEI Nº 1016/94.

Publicação Nº 1879840

LEI Nº 1016/94.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ASSINAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTA-
DO DA JUSTIÇA E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Secreta-
ria de Estado da Justiça e Administração do Estado de Santa Catarina.
Parágrafo Único - O referido Convênio tem por finalidade o atendimento a crianças e adoles-
centes em situação de risco pessoal e social, em Programas de Proteção Especial - Profissio-
nalização, nos termos da legislação em vigor.

Art. 2º As despesas decorrentes do presente convênio, correrão por conta de dotação própria 
do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 28 de setembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 28 de setembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ORBERGE
Secretário de Administração.
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LEI Nº 1017/94.

Publicação Nº 1879841

LEI Nº 1017/94.

"DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI Nº 780/89 DE 06/04/89 QUE CRIA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE 
SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 5º Da Lei nº 780/89, de 06 de abril de 1.989, passa a ter a seguinte reda-
ção: "O Chefe do poder Executivo Municipal, fica obrigado a repassar a fundação Municipal de 
Cultura de Siderópolis, o percentual de 3% (três por cento) da receita anual prevista para 
cada exercício financeiro para atender as atividades da Fundação cujos repasses deverão ser 
efetuados até o 15º. (Décimo quinto) dia de cada mês."
Parágrafo Único - A Fundação Municipal de Cultura, terá personalidade jurídica de direito 
público, com autonomia administrativa e financeira, não distribuirá lucros, dividendos e nem 
proporcionará quaisquer tipo ou forma de participação em sua receita.

Art. 2º Continuam em pleno vigor os demais dispositivos da Lei nº 780/89, de 06 de abril de 
1.989.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias no 
orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 28 de setembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 28 de setembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.

LEI Nº 1018/94

Publicação Nº 1879842

LEI Nº 1018/94

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES EDUCACIONAIS 
E ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a trasnferir recursos finan-
ceiros as entidades Educacionais e Assistenciais do Município, com os seguintes calores a 
seguir especificados:
1 - INSTITUTO SÃO PIO X........................................................R$ 5.000,00
2 - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCP. - APAE..........................................R$ 3.000,00
3 - CRECHE DO LIONS CLUBE......................................................R$ 5.000,00
4 - ASSOC. FEM. ASSIST.SOCIAL - AFABESS........................................R$ 2.500,00
TOTAL.........................................................................R$ 15.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere as transferências dos recursos financeiros constantes do 
artigo 1º desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente abaixo re-
lacionadas:
1 - INSTITUTO SÃO PIO X:........................... 05010843.198.2014/3230
2 - ASSOC. PAIS. AMIGOS EXCEP. APAE................ 05010849.252.2016/3230
3 - CRECHE LIONS CLUBE ............................ 05010841.185.2009/3230
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4 - ASSOC.FEM. ASS. SOCIAL-AFABESS................. 06031581.487.2022/3230

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 28 de setembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 28 de setembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 1019/94.

Publicação Nº 1879843

LEI Nº 1019/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 40.500,00."

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 07 de novembro de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 07 de novembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 102

Publicação Nº 1878926

LEI Nº 102

ALTERA VENCIMENTOS DO CARGO DE CONTADOR

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados, a contar de 1º de janeiro de 1962, para Cr$20.000,00 (Vinte mil 
cruzeiros), os vencimentos do Contador.

Art. 2º As despesas decorrentes com a aprovação desta Lei, correrão por conta de verba pró-
pria, constante da Lei Orçamentária - Contadoria - 8070 - Pessoal Fixo.
a) Contador padrão "O".

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de março de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal Registre-se e publique-se.
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário
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LEI Nº 1020/94

Publicação Nº 1879844

LEI Nº 1020/94

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO, PARA 
DESEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Falo saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, parágrafo 6º, da Lei Orgânica do Município autorizado a 
contratar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis 
(06) meses segundo as necessidades temporárias do Município.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligadas a área da Saúde Pública.
§ 2º - A remuneração dos servidores que serão contratados, será aquela constante na Lei 
Municipal nº 761/89, de 31/05/89 e alterações efetuadas pela Lei nº 991-A de 31 /05/94.
§ 3º O Regime Jurídico dos Servidores contratados, será o regido pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas. CLT.

Art. 2º Os servidores contratados, ficarão lotados, respectivamente nas Secretaria de Saúde 
e promoção Social do Município.
1 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL.
03 - Médicos;
01 - Dentista.

Art. 3º As contratações de que trata esta Lei, serão sempre precedidas de exposição de 
motivos pela Secretaria a qual está vinculado o Servidor, com o ciente do Poder Executivo 
Municipal.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 07 de novembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 07 de novembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE.
Secretário de Administração.

LEI Nº 1021/94

Publicação Nº 1879845

LEI Nº 1021/94

"DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI Nº 897/92, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a política Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente 
e as normas ferais para a sua adequada aplicação.

Art. 2º O atendimento dos direitos da criança e do adolescente no Município de Siderópolis, 
será feito através das Políticas Sociais Básicas de Educação, Saúde, Recreação, Esporte, 
Cultura, Lazer, Profissionalização e outras, assegurando-se em todas elas o tratamento com 
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dignidade e respeito a liberdade e a convivência familiar e comunitária.

Art. 3º Aos que dela necessitarem será prestada a assistência social em caráter supletivo.
Parágrafo Único - É vedada a criação de programas de caráter compensatório na ausência ou 
insuficiência das políticas sociais básicas do Município, sem prévia manifestação do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 4º Fica criado no Município o Serviço Especial de prevenção e Atendimento Médico e 
Psicossocial as vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abusos, crueldade e opres-
são.

Art. 5º Fica criado pela Municipalidade, o Serviço de Identificação e Localização de pais, 
responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos e, propiciar a proteção jurídico-social 
aos que dela necessitarem, por meio de entidade de defesa dos direitos da criança e do ado-
lescente.

TITULO II
DA POLITICA DE ATENDIMENTO

Capítulo  I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

Art. 6º A política do Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, será garantida 
através dos seguintes órgãos:
I - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
II - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.
III - Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo Único - Cada Conselho Terá seu regimento interno que disporá basicamente sobre:
I - Natureza e Finalidades.
II - Composição e Organização.
III - Competência e seus órgãos.
IV - Serviços Administrativos e Técnicos.
V - Sessões do Conselho.
VI - Local, data e hora do funcionamento do Conselho.

Capítulo  II
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO CONSELHO:

Art. 7º Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMCAD, 
como órgão deliberativo, consultivo e controlador das ações em todos os níveis.
Parágrafo Único - Os atos normativos ou decisórios emanados do COMCAD serão formalizados 
sob a denominação de resolução.

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO:

Art. 8º Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
I - Formular a política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fixando priori-
dades para a consecução das ações de atendimento, a captação e a aplicação dos recursos.
II - Zelar pela execução dessa política, atendidas as peculiaridades das crianças e ado-
lescentes, de suas famílias, de seus grupos de vizinhança e dos bairros ou zona urbana ou 
rural em que se localizarem.
III - Formular as prioridades a serem incluídas no planejamento do Município, em tudo que 
refira ou possa afetar as condições de vida das crianças e dos adolescentes.
IV - Estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização de tudo quanto se execute no Mu-
nicípio que possa afetar as suas resoluções.
V - Cadastrar e registrar, fazendo cumprir as normas previstas no Estatuto da Criança e do 
Adolescente ( Lei Federal Nº 8.169) as entidades não-governamentais de atendimento dos di-
reitos da criança e do adolescente que mantenham programa de:
a) - Orientação e apoio sócio-familiarb) - Apoio sócio-educativo;c) - Colocação sócio-fami-



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 45

liar;d) - Abrigo;e) - Liberdade assistida;f) - Semi-liberdade;g) - Internação.
VI - Cadastrar e registrar os programas a que se refere o inciso anterior, das entidades 
governamentais que operem no Município fazendo cumprir as normas constantes no nosso Esta-
tuto.
VII - Regulamentar, organizar, coordenar, bem como adotar todas as providências que julgar 
cabíveis para a escolha e a posse dos membros do Conselho ou Conselhos Tutelares do Municí-
pio.
VIII - Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licença aos mesmos nos termos do 
respectivo regulamento e declarar vago o posto por perda de mandato nas hipóteses previstas 
nesta Lei.
IX - Deliberar ano a ano, ou em cada exercício sobre a alocação de recursos que deverá ser 
feita a partir das prioridades identificadas na realidade e dispor sobre eventuais remaneja-
mentos.
X - Estimular e incentivar a atualização permanente dos servidores das instituições gover-
namentais e não-governamentais, envolvidas no atendimento à família, a criança e ao adoles-
cente.
XI - Alterar os eu regimento interno, com a aprovação da maioria simples dos membros pre-
sentes.
XII - Elaborar plano de ação Municipal para a área da infância e da Juventude, tendo por 
base um diagnóstico da situação da criança e do adolescente.
SEÇÃ0 III
DOS MEMBROS DO CONSELHO:

Art. 9º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é composto de dezes-
seis (16) membros, sendo:
I - Quatro (04) titulares e seus respectivos suplentes, representantes da área governamen-
tal.
a) - Secretaria Municipal de Saúde e promoção Social;b) - Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, /esporte e Lazer;c) - Delegacia de Polícia;d) - Câmara de Vereadores;
II - Quatro titulares (4) e seus respectivos suplentes, representantes de Entidades da So-
ciedade Civil, diretamente ligados a defesa ou ao atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente, legalmente constituídas, indicadas pelo Fórum das Entidades, convocado pelo 
Chefe do Poder Executivo Municipal.
a) - Os Conselheiros representantes do Poder Executivo Municipal serão nomeados pelo Pre-
feito Municipal dentre pessoas com poder de decisão no âmbito da respectiva área.b) - O 
nome do representante da Câmara de Vereadores será encaminhado pelo representante do Po-
der Legislativo Municipal, após eleições de seus pares.c) - Os representantes das entida-
des governamentais e os seus suplentes serão eleitos em Assembléia Geral, que congregue as 
Entidades de Defesa e atendimento da criança e do adolescente, mediante editais publicados 
na imprensa.d) - As entidades de defesa ou atendimento da criança e do adolescente poderão 
comparecer com qualquer número a Assembléia Geral, mas somente três (03) pessoas por enti-
dade exercerão o voto para composição do Conselho.e) - É assegurada a participação na refe-
rida Assembléia das Entidades de Comércio e Indústria, dos Clubes de Serviço e das Igrejas, 
cada um dos referidos setores com um (01) representante votante.F) - Nas ausências e impe-
dimentos dos conselheiros, substitui-los-ão os seus suplentes.g) - As eventuais comissões 
desta Lei, com relação as normas para eleição de representantes da sociedade civil, para 
composição do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, serão decididas 
por maioria de votos da Assembléia Geral das Entidades de defesa ou atendimento dos direi-
tos da criança e do adolescente.h) - O mandato dos Conselheiros será de dois (02) anos, 
facultada a sua recondução, sendo que, caso necessário sua substituição poderá ser efetuada 
a qualquer tempo.

Art. 10 - A função de membro do Conselho é considerada de interesse público relevante e não 
será remunerado.

SEÇÃO IV
DO PRAZO

Art. 11 - Os Membros da diretoria serão eleitos pelo Conselho, dentre seus membros, em reu-
nião plenária e com quorum mínimo de dois terços (2/3), para um mandato de dois (02) anos, 
facultada a sua reeleição.

SEÇÃO V
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DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO FUNDO:

Art. 16 - Os recursos do Fundo serão constituídos de:
I - doações de contribuintes do Imposto de Renda e outros incentivos governamentais;
II - Alocação de recursos no Orçamento anual do Município, a través de dotações próprias;
III - doações, Auxílios, contribuições, subvenções, transferências de entidades nacionais e 
internacionais, governamentais e não-governamentais;
IV - Produto das aplicações dos recursos disponíveis e venda de materiais, publicações e 
eventos realizados;
V - Receitas oriundas de multas aplicadas sobre infração que envolva crianças e adolescen-
tes, respeitadas as competências das esferas governamentais e de seus repasses ao Municí-
pio;
VI - Receitas provenientes de convênios, acordos, contratos realizados entre o Município e 
entidades governamentais ou não-governamentais que tenha destinação específica.

SEÇÃO III
DA COMPETÊNCIA DO FUNDO:

Art. 17 - Compete ao Fundo Municipal:
I - Registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos em be-
nefício das crianças e dos adolescentes pelo Estado ou pela União.
II - Registrar os recursos captados pelo município através de convênios ou por doação do 
Fundo;
III - Manter o controle contábil, devidamente escriturado, das aplicações financeiras leva-
dos a efeito no Município, nos termos das Resoluções do Conselho Municipal dos Direitos das 
crianças e dos Adolescentes;
IV - Liberar os recursos a serem aplicados em benefício das crianças e dos adolescentes, 
nos termos das resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos adolescentes;
V - Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente, segundo as resoluções do conselho Municipal dos Direitos das 
Crianças e dos Adolescentes;
VI - O Fundo será regulamentado por Resolução expedida pelo Conselho Municipal dos direitos 
da Criança e dos adolescentes;

Capítulo  IV
DOS CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;

SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DOS CONSELHOS:

Art. 18 - fica criado o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão 
permanente e autônomo a ser instalado, cronológica, funcional e geograficamente nos termos 
de resoluções a serem expedidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente.
SEÇAO II
DOS MEMBROS E DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO:

Art. 19 - Cada Conselho Tutelar será composto de cinco (05) membros com mandato de três 
(03) anos, permitida sua recondução.

Art. 20 - Para cada Conselheiro haverá um (01) suplente.

Art. 21 - Compete aos Conselhos Tutelares zelar pelo atendimento dos direitos da Criança e 
do Adolescente cumprindo as atribuições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

SEÇÃO III
DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS

Art. 22 - São requisitos para candidatar-se a exercer funções de membro do Conselho Tute-
lar:
I - Reconhecida idoneidade moral;
II - Idade superior a 21 anos;
III - Residir no Município de siderópolis e,
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IV - Diploma de nível superior (da área afim) e/ou reconhecida experiência de no mínimo dois 
(02) anos no trato com a defesa ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 23 - Todo o processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar será realizado sob 
responsabilidade do COMCAD e a fiscalização do Ministério Publico, na forma como se segue:
a) - O COMCAD fará fixar edital na portaria do Prédio da Prefeitura Municipal e na sua Sede 
e fará publicar em pelo menos um jornal de grande circulação no Município até sessenta (60) 
dias antes do pleito, abrindo prazo para inscrição das candidaturas, fixando a data do plei-
to e o local de votação.b) - Os candidatos a membros do Conselho Tutelar deverão efetuar 
registro de suas candidaturas junto ao COMCAD no prazo de dez (10) dias a contar da publi-
cação dos editais de eleição, apresentando os documentos comprobatórios dos requisitos de 
que trata o artigo 22º.c) - O COMCAD comunicará ao Promotor de Justiça da Infância e da 
Juventude da Comarca o inicio do processo de escolha, encaminhando-lhe cópia do Edital e a 
relação dos inscritos, para a fiscalização de que trata o artigo 139 do Estatuto e previs-
ta no "caput" deste artigo.d) - Em vista das elevadas responsabilidades do Conselho Tute-
lar e os prioritários interesses das Crianças e dos Adolescentes, o COMCAD deverá examinar 
a idoneidade do candidato não só em declarações, atestados ou certidões formais, mas tam-
bém por quaisquer outros meios de prova em direito admitidos, como documentos, testemunhos, 
perícias ou outros, podendo determinar as diligências necessárias para elucidar aspectos 
relevantes;e) - Encerrado o prazo de inscrição dos candidatos, será publicado edital com 
relação dos inscritos, abrindo-se prazo de cinco (05) dias para impugnação, a partir da pu-
blicação.f) - E impugnação poderá ser apresentada ao COMCAD por qualquer cidadão ou entida-
de de atendimento, defesa ou promoção da Criança e do Adolescente;g) - O COMCAD decidirá em 
cinco (05) dias sobre a impugnação apresentada e abrirá vistas pelo mesmo prazo ao Promotor 
da Infância e da Juventude, podendo esse, apresentar impugnação, das quais será notifica-
do o candidato, que poderá apresentar defesa em cinco (05) dias;h) - Após os prazos de que 
tratam os itens "b", "f" e "g" o COMCAD analisará no prazo de cinco (05) dias os pedidos de 
inscrição, inclusive as impugnações e defesa, se houverem, emitindo suscinto relatório e 
deliberando sobre o mérito;i) - Após o prazo estabelecido, o COMCAD apreciara as delibera-
ções e emitirá parecer mencionando as razões em caso de indeferimento de inscrição.

Art. 24 - Os membros do conselho Tutelar serão escolhidos pelo voto facultativo, direto e 
secreto de três (03) representantes de cada entidade de promoção, defesa e atendimento di-
reto dos direitos da criança e do adolescente, e um (01) representante de cada entidade de 
atendimento indireto dos direitos da criança e do adolescente.
a) - Para que isto ocorra, as entidades deverão estar cadastradas no COMCAD e deverão en-
viar requerimento com os nomes dos representantes da entidade autorizados a votar, até 
cinco (05) dias antes da eleição.b) - O COMCAD expedirá a todas as entidades do Município, 
mencionadas no "caput" documento informando sua atuação na eleição, bem como sua importân-
cia;c) - O votante deverá comparecer a eleição munida de credenciais que comprovem ser o 
indicado pela entidade;d) - Cada eleitor votará em cinco (05) candidatos devidamente habi-
litados;e) - A apuração dos votos será imediatamente após a realização do pleito, bem como 
a proclamação dos resultados, sob a responsabilidade do presidente do COMCAD;f) - Definidos 
os cinco (05) candidatos eleitos, serão considerados suplentes os próximos cinco (05) mem-
bros de acordo com a votação recebida;g) - Nos cinco (05) dias seguintes à eleição o COMCAD 
fará publicar edital com os nomes dos Conselheiros e suplentes eleitos, com seus respecti-
vos sufrágios;h) - O COMCAD diplomara os eleitos e dar-lhe-a posse no dia seguinte ao tér-
mino do mandato de seus antecessores.
SECÃO IV
DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS

Art. 25 - O exercício efetivo da função de Conselheiro constituirá serviço relevante, esta-
belecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime co-
mum, até julgamento definitivo.
§ 1º - O COMCAD fixará por Resolução, ouvido o Conselheiro Tutelar, os dias e os horários em 
que este prestará atendimento;
§ 2º - A atuação do Conselho Tutelar, porém, será permanente, ou seja, contínua e 
ininterrupta, atendendo os casos urgentes em qualquer dia e horário, na forma de seu 
Regimento Interno;

Art. 26 - O Conselho Tutelar elaborará o seu Regimento Interno, submetendo-o a aprovação do 
COMCAD;
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Art. 27 - O Chefe do Poder Executivo Municipal, ouvido o Conselho de direitos da Criança e 
do Adolescente, providenciará locar adequado para seu funcionamento, bem como apoio de pes-
soal e outros meios.

Art. 29 - As funções do Conselheiro Tutelar não são remuneradas;
§ 1º - Caso, entretanto, o volume de trabalho a ser desenvolvido o justifique e havendo 
solicitação do COMCAD, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fixar, por Decreto, uma 
remuneração compatível com suas funções;
§ 2º - Tratando-se de agentes públicos, eleitos para mandato temporário, os conselheiros 
não adquirem, ao término de seu mandato, qualquer direito a indenizações nem a efetivação 
nos quadros da administração pública Municipal.
§ 3º - Elegendo-se algum funcionário público municipal, considerar-se-ão justificativas 
sempre que estiver a serviço do Conselho Tutelar e caso seja remunerado o cargo de 
Conselheiro tutelar, fica-lhe facultativo optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo 
efetivo, vedada, e qualquer hipótese a acumulação das duas funções.

Art. 30 - Perderá o mandato o Conselheiro que for condenado pela prática de crime cuja sen-
tença transite em julgado, ou ainda, por decisão da metade mais um de seus pares.

Art. 31 - São impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, ascendentes e descen-
dentes, sogro e genro e ainda nora, irmão, cunhados, durante o cunhadio, tio e sobrinho, 
padrasto ou madrasta e enteado.
Parágrafo Único - Estende-se o impedimento do Conselheiro, na forma deste artigo, em rela-
ção a autoridade judiciária e ao representante do Ministério Publico, com atuação na justi-
ça da Infância e da Juventude em Exercício na Comarca, Foro Regional ou Distrital.

TITULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 32 - No prazo máximo de noventa (90) dias da publicação desta Lei, por convocação do 
Chefe do Poder Executivo municipal, os órgãos e organizações afins, se reunirão para ela-
borar o Regimento interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
ocasião em que elegerão seu primeiro presidente.

Art. 33 - esta Lei entra em vigor na data se sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 07 de novembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração, em 07 de novembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração.

LEI Nº 1022/94

Publicação Nº 1879846

LEI Nº 1022/94

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR RECURSOS FENANCEIROS A ENTIDADE CUTURAL DO MU-
NICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo municipal autorizado a transferir recurso financeiro 
a Entidade Cultural do Município, com o respectivo valor a seguir especificado:
1 - GRUPO ESCOTEIROS D. ORIONE..............................R$ 300,00
TOTAL.......................................................R$ 300,00

Art. 2º O crédito a que se refere a transferência do recurso financeiro constante do artigo 
1º Desta Lei correrá por conta de dotação própria do orçamento vigente abaixo especificado:
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1 - GRUPO ESCOTEIRO D. ORIONE:...................050308480312017/3230

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 07 de novembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 07 de novembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração.

LEI Nº 1023/94.

Publicação Nº 1879847

LEI Nº 1023/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 8.000,00"

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 07 de novembro de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 07 de novembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração

LEI Nº 1024/94

Publicação Nº 1879848

LEI Nº 1024/94

"DISPÕE SOBRE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS MUNICIPAIS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º a alienação de bens imóveis municipais, dependerá de prévia autorização legislati-
va, mediante Lei específica para cada caso, de iniciativa do Prefeito Municipal.
§ 1º - em caso de venda, doação em pagamento, permuta e doação, o Projeto de Lei 
autorizador deverá vir acompanhado de cópia de avaliação prévia, firmada por três (03) 
empresas ou profissionais habilitados e por órgão técnico da Prefeitura Municipal.
§ 2º - No caso de venda, cópia do processo de licitação deverá ser enviada a Câmara 
Municipal.
§ 3º - No caso de doação, o titulo de incentivo fiscal ou estimulo econômico, o Projeto 
de Lei autorizador, deverá vir acompanhado de cópia do processo em que foi concedido o 
benefício.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 07 de novembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 07 de novembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.
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LEI Nº 1025/94.

Publicação Nº 1879849

LEI Nº 1025/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 10.000,00"

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 07 de novembro de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 07 de novembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração

LEI Nº 1026/94

Publicação Nº 1879850

LEI Nº 1026/94

"AUTORIZA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR CEDIDO POR EMPRÉSTIMO GRATUITO AO MUNICÍ-
PIO, PELA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CSN."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado. Até 30 de abril de 1.994, 
a efetuar as despesas com o abastecimento e manutenção do trator Caterpillar D-8 H36- A` 
3517, com bitola de 84", cedido por empréstimo, a titulo gratuito, ao Município pela Compa-
nhia Siderúrgica Nacional - CSN.
§ 1º - O equipamento descrito no caput deste artigo será utilizado na manutenção, 
conservação e realização de serviços de loteamentos populares e recuperação de áreas 
mineradas a céu aberto, bem como de outros serviços e /ou obras de interesse público do 
Município.
§ 2º - O Poder Executivo deverá enviar até o dia 10 (dez) do mês seguinte, a Câmara 
Municipal, além das cópias dos documentos de licitação, contábeis e fiscais, referentes as 
despesas de abastecimento e manutenção do trator acima referido, a relação pormenorizada 
dos serviços que foram realizados.
§ 3º - A autorização prevista no "caput" deste artigo será até 31 de dezembro de 1.994.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento em vigor no corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 07 de novembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 07 de dezembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.
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LEI Nº 1027/94

Publicação Nº 1879851

LEI Nº 1027/94

"CRIA CARGOS EM COMISSÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE,PARADESEN-
VOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados na estrutura administrativa do Município de Siderópolis, os cargos de 
provimento em comissão relacionados no Anexo Único da presente Lei.

Art. 2º Os cargos criados por esta Lei, Serão ocupados pelos profissionais respectivos, que 
irão desenvolver o Programa de Saúde da Família - PSF, criado e instituídos pelo Ministério 
da Saúde do Governo Federal.
§ 1º - O Programa de Saúde da Família-PSF, será desenvolvido no Município de /siderópolis, 
enquanto for mantido o convênio com o Ministério da Saúde.
§ 2º - Os profissionais inseridos no Anexo Único da presente Lei, terão dedicação exclusiva 
no desenvolvimento do referido programa.

Art. 3º O número de consultas e/ ou procedimentos mínimos a serem desenvolvidos por profis-
sional, será de 704 (setecentos e quatro) por mês e de 32 (trinta e dois) por dia.
§ 1º - Cada profissional elaborará semanalmente, o Boletim de Produção - BP, a ser 
encaminhado a Secretaria da Saúde e Promoção Social do município, para controle.
§ 2º - Caso o Profissional não cumprir o número mínimo de consultas e/ou procedimentos, será 
efetuado o devido desconto proporcional.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotação própria pre-
vista no Convênio celebrado pelo Município de siderópolis e o Ministério da Saúde do Gover-
no Federal.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a regulamentar, por Decreto, 
a presente Lei, no prazo de 30 (trinta ) dias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 07 de novembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 07 de novembro de 1.994.
ANOTNIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1028/94.

Publicação Nº 1879852

LEI Nº 1028/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 25.000,00"

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 18 de novembro de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 18 de novembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração
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LEI Nº 1029/94

Publicação Nº 1879853

LEI Nº 1029/94
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 89.480,00

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 23 de novembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 23 de novembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração.

LEI Nº 103

Publicação Nº 1878927

LEI Nº 103

ALTERA O AUXÍLIO PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA IGREJA DO DISTRITO DE TREVISO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o auxílio para a Igreja de Treviso, passando de Cr$50.000,00 para 
Cr$100.000,00 (cem mil cruzeiros), para atender despesas a construção de um novo templo, em 
complementação ao fixado em Lei Orçamentária.

Art. 2º As despesas decorrentes da aprovação desta Lei, correrão por conta do excesso de 
arrecadação previsto para o corrente exercício.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de março de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 1030/94.

Publicação Nº 1879854

LEI Nº 1030/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 4.500,00"

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 23 de novembro de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 23 de novembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração
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LEI Nº 1031/94.

Publicação Nº 1879855

LEI Nº 1031/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 125.000,00"

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 30 de novembro de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 30 de novembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração

LEI Nº 1032/94

Publicação Nº 1879856

LEI Nº 1032/94

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONSTRUIR BARRAGEM NO RIO MANIN E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a construir barragem, a ser 
executada no Rio Manin e na localidade do mesmo nome.
§ 1º - A barragem obedecerá as dimensões e detalhes técnicos constantes no projeto a 
ser elaborado pelo setor competente da municipalidade ou por terceiros, devidamente 
contratados, de acordo com a Legislação.
§ 2º - A barragem acima referida será construída acima da cachoeira existente no mencionado 
Rio.

Art. 2º A construção da barragem, tem por finalidade o represamento da água a ser utilizada 
pelos banhistas durante o verão.

Art. 3º O represamento da água, no futuro, poderá servir como fonte de abastecimento da co-
munidade daquela região e imediações.

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo Municipal, fica ainda autorizado a efetuar terraplanagem 
dos terrenos lindeiros a represa para que sirva de estacionamento dos banhistas.

Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento vigente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 30 de novembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal de Siderópolis.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 30 de novembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de administração.
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LEI Nº 1033/94.

Publicação Nº 1879857

LEI Nº 1033/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 17.479,26"

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 30 de novembro de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 30 de novembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração

LEI Nº 1034/94.

Publicação Nº 1879858

LEI Nº 1034/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 12.500,00"

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 05 de dezembro de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 05 de dezembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração

LEI Nº 1035/94

Publicação Nº 1879859

LEI Nº 1035/94

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR RECURSOS FIANNCEIROS AS ENTIDADES EDUCACIONAIS 
DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a transferir recursos finan-
ceiros as entidades do Município, com o seguinte valor a seguir especificados:
1 - INSTITUTO SÃO PIO X.............................R$ 3.000,00
2 - CRECHE LIONS CLUBE DE SPOLIS....................R$ 6.000,00
3 - ASSOC. PAIS AMIGOS EXC. APAE....................R$ 2.000,00
TOTAL..............................................R$ 11.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere a transferência do recurso financeiro constante do Artigo 
1º Desta Lei correrá por conta de dotação própria do orçamento vigente abaixo especificado:
1 - INSTITUTO SÃO PIO X................... 050108431982014/3230
2 - CRECHE DO LIONS CLUBE DE SPOLIS........050108411852009/3230
3 - ASSOC. PAIS AMIGOS DOS EXC.- APAE.....0501084925 22016/3230

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 05 de dezembro de 1.994.
LUCIO UBUIALLI
Prefeito Municipal de Siderópolis
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 05 de dezembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.

LEI Nº 1036/94.

Publicação Nº 1879860

LEI Nº 1036/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 14.500,00"

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 05 de dezembro de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 05 de dezembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração.

LEI Nº 1037/94

Publicação Nº 1879861

LEI Nº 1037/94

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIO-
NÁRIOS DA PREFEITURA DE SIDERÓPOLIS - AFUPRE - E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder contribuição finan-
ceira a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA - AFUPRE, no valor de R$ 5.100,00 (Cinco 
mil e cem reais) destinados ao apoio e participação em um programa de assistência aos ser-
vidores públicos do Município.

Art. 2º O crédito a que se refere a transferência dos recursos financeiros constantes do 
artigo 1º desta Lei, correrá por conta da seguinte dotação do exercício vigente: 06 - SE-
CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - DMINISTRAÇÃO E Planejamento: 03.01.0307021.2006-
3230 - Transferências a Instituições privadas.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 14 de dezembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 14 de dezembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.
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LEI Nº 1038/94.

Publicação Nº 1879862

LEI Nº 1038/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 61.052,35"

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 14 de dezembro de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 14 de dezembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração

LEI Nº 1039/94

Publicação Nº 1879863

LEI Nº 1039/94

"CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º fica criado, nio Município de Siderópolis, o Fundo Municipal de Meio Ambiente - 
FMMA, nos termos da presente Lei.

Art. 2º O Fundo Municipal do Meio Ambiente FMMA, tem como objetivo desenvolver os programas 
relacionadas a recuperação do Meio Ambiente, na base territorial do Município, sob coorde-
nação da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 3º O Fundo Municipal do Meio Ambiente, constituir-se-á dos seguintes recursos financei-
ros:
I - Das dotações constantes do orçamento geral do Município;
II - De contribuições, subvenções e auxílios da Administração Direta e Indireta, Federal e 
Estadual;
III - Das receitas provenientes de convênios, Acordos e Contratos celebrados entre o Muni-
cípio e Instituições Públicas e Privadas;
IV - De doações recebidas de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
V - Das receitas oriundas das Leis Federais ns. 7.990/89 e 8.001/90, que instituíram com-
pensação financeira pela exploração econômica de recursos minerais, destinadas ao Município, 
Estados e ao Distrito Federal.
VI - Do produto de alienação de material ou equipamentos inservíveis, vinculados a Secreta-
ria de Agricultura e Meio Ambientes;
VII - Das remunerações oriundas de aplicações financeiras e;
VIII - De outras receitas especificamente destinadas ao Fundo.

Art. 4º O Fundo Municipal de Meio Ambiente FMMA, ficará vinculado a Secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente.

Art. 5º A movimentação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA, será executa-
da pelo Prefeito Municipal em conjunto com o Secretário de Finanças do Município, com apro-
vação do Conselho Municipal de Meio Ambiente.

Art. 6º Os recursos destinados ao Fundo Municipais de Meio Ambiente - FMMA serão deposita-
dos em estabelecimentos oficiais de crédito.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em 
contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 21 de dezembro de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 21 de dezembro de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.

LEI Nº 104

Publicação Nº 1878928

LEI Nº 104

ALTERA O PREÇO DOS DIAS DE SERVIÇOS NÃO TRABALHADOS PELOS COLONOS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado, a partir do corrente exercício, o preço dos dias de serviço não 
trabalhados pelos colonos, conforme preceitua o artigo 3º da Lei nº  64, de 06 de maio de 
1961, passando de Cr$150,00 para Cr$300,00.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de março de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 1040/94.

Publicação Nº 1879864

LEI Nº 1040/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 51.000,00"

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 21 de dezembro de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 21 de dezembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração

LEI Nº 1041/94.

Publicação Nº 1879865

LEI Nº 1041/94.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 4.200,00"

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 21 de dezembro de 1994.
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LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 21 de dezembro de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração

LEI Nº 1042/94

Publicação Nº 1879866

LEI Nº 1042/94

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE, FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA O 
EXERCÍCIO DE 1.995 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." (R$ 14.000.000,00)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 02 de dezembro de 1.994.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1043/95

Publicação Nº 1879867

LEI Nº 1043/95

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ - 173.150,00."

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 18 de janeiro de 1.995.
JOÃO ANTONIO ALÉSSIO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1044/95

Publicação Nº 1879868

LEI Nº 1044/95

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS PARA O GRÊMIO RE-
CREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ BELLUNENSE E A ASSOCIAÇÃO CORAL SANTA BÁRBARA."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos financei-
ros para as Entidades do Município, a seguir especificadas, com os seus respectivos valores:
1 - Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Bellunense..........R$ 4.000,00
2 - Associação Coral Santa Bárbara.....................................R$ 300,00
TOTAL................................................................R$ 4.300,00

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Programa de Trabalho 
01010848031.2.001/3230.00 - Transferências a Instituições Privadas, do Orçamento vigente da 
Fundação Municipal de Cultura.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de fevereiro de 1.995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de fevereiro 
de 1.995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1045/95

Publicação Nº 1879869

LEI Nº 1045/95

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA).)

LEI Nº 1046/95

Publicação Nº 1879870

LEI Nº 1046/95

"PRORROGA PRAZO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE TRATOR, FIXADO NA LEI Nº 1026/94."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica prorrogado até 31 de dezembro de 1.995 o prazo da autorização estabelecida no 
# 3º da Lei nº 1.026/94, de 07 de novembro de 1.994, para o abastecimento e manutenção do 
trator, conforme previsto na referida Lei.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotações específicas do or-
çamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 1º de março de 1.995.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 1º de março de 
1.995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1047/95

Publicação Nº 1879871

LEI Nº 1047/95

"AUTORIZA ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ - 20.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 1º de março de 1.995.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1048/95

Publicação Nº 1879872

LEI Nº 1048/95

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A ASAPREV-SID E A AFABESS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder auxílios financeiros para as 
entidades a seguir especificadas, para despesas de seus objetivos sociais e estatutários:
I - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social de Siderópolis - ASA-
PREV-SID......................R$- 750,00
II - Associação Feminina de Assistência e Bem-Estar Social de Siderópolis - AFA-
BESS.................................R$- 3.000,00

Art. 2º As despesas decorrentes dos auxílios previstos no artigo anterior correrão por con-
ta do programa de trabalho 06.03.1581486.2.023.3230.00/0145, do orçamento do corrente exer-
cício.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 17 de março de 1.995.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 17 de março de 
1.995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1049/95

Publicação Nº 1879873

LEI Nº 1049/95

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR FINANCIMENTO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, A 
OFERECER GARANTIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento 
junto a Caixa Econômica Federal - CEF, através do Programa de Saneamento para Núcleos Ur-
banos (PRONURB), ou do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano (PROBASE), ou do Progra-
ma de Urbanização de Áreas e Regularização Fundiária (PRODURB/HABITAÇÃO), no valor de R$ 
- 300.800,00 (Trezentos mil e oitocentos reais), atualizado pelo índice aplicado às contas 
vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ou outro índice a ser adota-
do pela Caixa Econômica Federal - CEF, destinado a obras de pavimentação e drenagem de vias 
públicas do Município, com prazo de amortização de até duzentos e dezesseis (216) meses.

Art. 2º Para garantia da dívida e demais obrigações decorrentes do financiamento a ser con-
traído pelo Município, observada a finalidade indicada no artigo 1º, fica o Chefe do Poder 
Executivo autorizado a ceder e transferir para a Caixa Econômica Federal, em caráter irre-
vogável e irretratável, as parcelas do Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de 
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Internacional e de 
Comunicações - ICMS e/ou Fundo de Participação dos Municípios - FPM e/ou ainda do produto 
da arrecadação de outros impostos, na forma da legislação em vigor.
Parágrafo Único - Em caso de insuficiência de partes dos depósitos bancários necessários 
para quitação dos encargos contratuais e/ou, ainda, na hipótese de extinção dessas recei-
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tas, a garantia será sub-rogada sobre os fundos ou impostos que venham a substituí-las, du-
rante o prazo de vigência do contrato de financiamento autorizado por esta Lei.

Art. 3º Fica, ainda, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a nomear e constituir 
seu bastante Procurador a Caixa Econômica Federal - CEF, outorgando-lhe poderes irrevogá-
veis, enquanto não liquidada a dívida, para que as garantias possam ser pronta e plenamente 
exeqüíveis, em caso de inadimplemento.
Parágrafo Único - Os poderes previstos neste artigo só poderão ser exercidos pela Cai-
xa Econômica Federal - CEF, na hipótese de o Município não efetuar, nos seus vencimentos, 
quaisquer pagamentos relativos às obrigações assumidas no financiamento a ser contraído.

Art. 4º O Poder Executivo consignará, nos orçamentos anuais e plurianuais do Município, du-
rante o prazo que vier a ser estabelecido para o financiamento, dotações suficientes ao pa-
gamento das parcelas de amortização e encargos financeiros decorrentes do financiamento, bem 
como os valores necessários a contrapartida de recursos próprios no empreendimento.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 17 de março de 1.995.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 17 de março de 
1.995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 105

Publicação Nº 1878929

LEI Nº 105
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRAIR EMPRÉSTIMO DE ATÉ 2.400.000,00 (DOIS MILHÕES E QUA-
TROCENTOS MIL CRUZEIROS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 07 de abril de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1050/95.

Publicação Nº 1879874

LEI Nº 1050/95.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ - 70.000,00 E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊ NCIAS."

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 27 de março de 1.995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 27 de março de 
1.995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1051/95.

Publicação Nº 1879875

LEI Nº 1051/95.

"CONCEDE AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO CORAL DE SIDERÓPOLIS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio financeiro, através 
da Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis, para a Associação Coral Imigrantes de Si-
derópolis, no valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais), para aplicação de acordo com os obje-
tivos do Estatuto.

Art. 2º As despesas decorrentes do auxílio previsto n presente Lei, correrão por conta da 
dotação orçamentária: 01.01.0848031.2.001.3230.00/0006 - do Orçamento da Fundação Municipal 
de Cultura de Siderópolis.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 03 de abril de 1.995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de abril de 
1.995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1052/95

Publicação Nº 1879876

LEI Nº 1052/95

"ALTERA O ARTIGO 1º DA LEI Nº 923/93, DE 08/06/93."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o Artigo 1º da Lei nº 923/93, de 08 de junho de 1993, que passa a ser 
a seguinte:
Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder, a título de representação aos cargos 
comissionados, o percentual de até 100% (cem por cento) da remuneração correspondente.

Art. 2º Continuam em pleno vigor os dispositivos da Lei acima especificada.

Art. 3º Esta Lei terá seus efeitos retroagidos a 1º de março de 1995.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 03 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de abril de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1053/95

Publicação Nº 1879877

LEI Nº 1053/95

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO DE R$ - 1.015,20 À AFU-
PRE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio financeiro no valor 
de R$ - 1.015,20 (Hum mil, quinze reais e vinte centavos), para as finalidades estatutárias 
da AFUPRE - Associação dos Funcionários da Prefeitura de Siderópolis.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação: 06.03.1581486.2.02
3.3230.00/0145, do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei vigorará na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 03 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de abril de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1054/95

Publicação Nº 1879878

LEI Nº 1054/95

"CONCEDE AUMENTO DE VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES, SALÁRIOS E PROVENTOS DO PESSOAL ATIVO E INA-
TIVO E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reajustados em 10% (dez por cento), os valores de vencimentos, remunerações, 
salários, pensões e proventos do pessoal civil, sob qualquer título, ativos e inativos e 
pensionistas, relativos ao mês de março de 1995, do quadro de funcionários e servidores do 
Município.

Art. 2º Para atender às despesas decorrentes desta Lei, o Poder Executivo utilizará recur-
sos do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei terá os seus efeitos retroagidos a 1º de março do corrente exercício.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 03 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de abril de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1055/95

Publicação Nº 1879879

LEI Nº 1055/95

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR UM CRÉDITO ESPECIAL ATÉ O LIMITE DE R$ - 
30.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 11 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1056/95

Publicação Nº 1879880

LEI Nº 1056/95

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR UM DENTISTA E DOIS MÉDICOS PARA O SERVIÇO 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, na forma do inciso IX, do artigo 37, da 
Constituição Federal, parágrafo 6º do artigo 152, da Lei Orgânica Municipal, autorizado a 
contratar 1 (hum) dentista e 02 (dois) médicos, pelo prazo de até 1 (hum) ano, para atuarem 
nos serviços de saúde do Município.
§ 1º - A remuneração dos serviços que serão contratados, será aquela constante da Lei 
Municipal nº 761/89, de 31/05/89 e alterações efetuadas pela Lei nº 991-A, de 31/05/94.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados será a Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT.

Art. 2º As contratações de que trata esta Lei serão sempre precedidas de exposição de mo-
tivos da Secretaria da Saúde e Promoção Social do Município, com Ciência do Chefe do Poder 
Executivo.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações específicas do or-
çamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 11 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 11 de abril de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1057/95

Publicação Nº 1879881

LEI Nº 1057/95

"CRIA DIVISÃO DE PESSOAL E DIVISÃO DE CONTROLE DE FUNDOS ESPECIAIS E PRESTAÇÕES DE CONTAS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criadas na atual estrutura administrativa do Município, a Divisão de Pessoal, 
no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração e Planejamento e a Divi-
são de Controle de Fundos Especiais e Prestações de Contas, no Departamento de Contabilida-
de da Secretaria de Finanças.
Parágrafo Único - Os cargos criados na presente Lei, somente poderão ser ocupados por ser-
vidores do quadro de empregos permanentes do Município, cujos ocupantes perceberão a remu-
neração constante da Lei nº 761/89, de 31/05/94.

Art. 2º Esta Lei terá seus efeitos retroagidos a 1º de março de 1995.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 12 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 12 de abril de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1058/95

Publicação Nº 1879882

LEI Nº 1058/95

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARCELAR DÉBITO COM O IPESC, NO VALOR DE R$ - 
47.128,65 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar termo de Confissão e Parce-
lamento de Dívida, com o IPESC - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, no 
valor de R$ - 47.128,65 (quarenta e sete mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e cinco 
centavos), conforme minuta anexa ao presente.
Parágrafo Único - O parcelamento a que se refere este artigo será em 08 (oito) parcelas 
mensais e consecutivas, iniciando em abril do corrente ano, reajustáveis de conformidade 
com os índices da UFR/SC.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações 
próprias do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 12 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 12 de abril de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 1059/95

Publicação Nº 1879883

LEI Nº 1059/95

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O GRUPO ESCOTEIROS 
DOM ORIONE, NO VALOR DE R$ - 300,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro de R$ - 
300,00 (Trezentos reais), ao Grupo de Escoteiros Dom Orione, desta cidade, para atender 
despesas previstas no Estatuto da entidade.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação: 
06.03.1581487.2.022/3230 do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 12 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 12 de abril de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 106

Publicação Nº 1878930

LEI Nº 106
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO PARA RECONSTRUÇÃO DA 
PONTE NICOLAU PEDERNEIRA

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar na quantia de 
Cr$450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil cruzeiros) para suplementar a verba 882042.

Art. 2º O crédito a que se rerfere o artigo 1º será deduzido de parte da verba 8494 e será 
posto à disposição da Secretaria Executiva do plano de metas ddo Governo para em convênio 
do Município com o Governo do Estado, promover a reconstrução da Ponte Nicolau Pederneira, 
sobre o Rio Mãe Luzia, na sede do Distrito de Treviso, neste Município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 02 de abril de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário
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LEI Nº 1060/95

Publicação Nº 1879884

LEI Nº 1060/95

"AUTORIZA DOAÇÃO A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COHAB/SC DE ÁREA 
DESTINADA A EMPREENDIMENTO HABITACIONAL POPULAR."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a alienar, por doação, a Companhia de 
Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB/SC, gleba de terra abaixo descrita, desti-
nada a construção de empreendimento habitacional, medindo 82.626,31 (oitenta e dois mil, 
seiscentos e vinte e seis metros e trinta e hum centímetros quadrados), com as seguintes 
características e confrontações: Partindo-se do M 11, situado no limite das confrontações 
de Rua 07 e Rua 06, com 6.837.296,101 m. NORTE, referido ao MC 51. Deste segue-se por li-
nha seca, confrontando com Rua 06, com azimute de 122º21`49" e distância de 300,06 metros, 
chega-se ao marco M 01C. Deste segue-se por linha seca, confrontando com terras de José To-
más da Silva, com os seguintes azimutes e distâncias: 212º22`09" e 22,30 metros, 122º22`57" 
e 15,00 metros, 212º22`54" e 32,42 metros, 122º22`37" e 14,99 metros, 212º22`30" e 22,34 
metros, 122º22`13"e 15,01 metros, 212º22`02" e 22,43 metros, 122º21`48" e 30,03 metros, 
chega-se ao marco M 09. Deste, segue-se por linha seca, confrontando com Av. Porfírio Fel-
trin, com os seguintes azimutes e distâncias: 212º02`27" e 45,81 metros, 207º48`42" e 7,90 
metros, 206º42`06" e 10,32 metros, chega-se ao marco M 10. Deste segue-se por linha seca, 
confrontando terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis, com os seguintes azimutes e 
distâncias 269º21`07" e 300,06 metros, 14º49`42" e 50,11 metros, 9º52`58" e 94,12 metros, 
marco M 12. Deste segue-se por linha seca, confrontando com terras da Prefeitura Municipal 
de Siderópolis e com Rua 07, com azimute de 32º22`18" e distância de 139,97 metros, che-
ga-se ao marco M 11, início desta descrição, área essa havida conforme escritura pública 
lavrada no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Urussanga-SC, Registro Geral - Ofi-
cial - Olindina Menehghel Bettiol, transcrita no Livro nº 2, matrícula nº 15.621, fls. 01 e 
anexos do Levantamento Planialtímetro Cadastral.

Art. 2º A COHAB/SC fica isenta de tributos municipais ou taxas relativas a área a ser doada, 
até a conclusão das obras e a entrega das unidades produzidas, aos mutuários finais, tendo 
em vista o caráter social e comunitário do empreeendimento.

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de verbas orçamentárias 
próprias do Município, suplementadas, se necessário.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 19 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 19 de abril de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1061/95

Publicação Nº 1879885

LEI Nº 1061/95

"SUPLEMENTA RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS."

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 19 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1062/95

Publicação Nº 1879886

LEI Nº 1062/95

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR O PROGRAMA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E SOCIAL - PMDES, A ADERIR AO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA - PROADEM, TOMAR EMPRÉSTIMO JUNTO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa Municipal de Desenvolvimen-
to Econômico e Social - PMDES, para propiciar as condições de alavancagem de recursos para 
investimentos de responsabilidade do setor público e de interesse da iniciativa privada, 
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A.
Parágrafo Único - O Programa de que trata este artigo tem por objetivo a integração de 
esforços entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado de Santa Catarina, através do 
BADESC, para viabilizar obras e serviços de interesse municipal e assegurar recursos para 
investimentos no setor privado, priorizados pelos interesses de desenvolvimento do Municí-
pio.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal do convênio com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
e com o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A - BADESC.

Art. 3º A adesão ao PROADEM propiciará o aporte de recursos ao Município para financiamento 
de obras de infra-estrutura econômica e social, serviços públicos e adequação institucional 
da Administração Municipal e para a implementação de empreendimentos econômicos de natureza 
privada de interesse do Município, na forma do seu regimento.

Art. 4º Fica criado o Conselho Municipal de Desenvolvimento, como órgão consultivo da Ad-
ministração Municipal, formado por representantes dos segmentos organizados da sociedade, 
garantida a paridade entre setores privado e público e presidido pelo Prefeito Municipal.

Art. 5º Para atendimento das necessidades financeiras do programa de investimentos em obras 
e serviços, fica o Poder Executivo autorizado a tomar empréstimo junto do Fundo de Desenvol-
vimento Municipal - FDM, até o montante de R$ - 120.000,00 (Cento e vinte mil reais).
Parágrafo Único - Em garantia aos empréstimos estabelecidos neste artigo, fica o Poder Exe-
cutivo autorizado a oferecer a vinculação de quotas partes do ICMS e/ou FPM, até o limite 
do valor dos financiamentos.

Art. 6º Para formação do PMDES, fica o Poder Executivo autorizado a criar um crédito espe-
cial correspondente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do Programa de Investimentos Muni-
cipal integrante do PMDES, financiável pelo Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM.
§ 1º - Os recursos de que trata o caput deste Artigo serão capitulados ao BADESC que os 
destinará a Conta Vinculada Especial de Investimentos para o Município.
§ 2º - A conta de Participação do Capital Social do BADESC, prevista no parágrafo anterior, 
assegura ao Município financiamentos através do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM, 
em até 100% (cem por cento) do valor do programa de investimentos municipal, obedecido o 
limite da proporção estabelecida no caput deste artigo.
§ 3º - Para dar continuidade ao PMDES, o Poder Executivo consignará no projeto de Lei 
Orçamentária dos anos subseqüentes as dotações necessárias a formação do Programa, bem como 
para cumprimento dos compromissos com encargos dos empréstimos tomados.
§ 4º - O crédito a que se refere este artigo será de até R$ - 36.000,00 (trinta e seis 
mil reais), que passará a criar o seguinte programa de trabalho para o corrente exercício 
financeiro:
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19.00 - CRÉDITOS ESPECIAIS
19.19 - Créditos Especiais
03 - Administração e Planejamento
0308 - Administração Financeira
0308035 - Participação Societária
0308035.1.040 - Part. Cta. Capitaliz. Do BADESC / PMDES
4260.00/0218 - CONST. OU AUM. CAP. EMPR. COM. OU FINANC...R$ 36.000,00
§ 5º - O crédito especial previsto no parágrafo anterior correrá por conta da anulação 
parcial da dotação orçamentária 99.99.9999999.00/0215, do orçamento vigente.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a indicar projetos privados de interesse do de-
senvolvimento local, devidamente apreciados no âmbito do Conselho de Desenvolvimento Muni-
cipal, para serem financiados pelo BADESC, com recursos da conta vinculada Especial de que 
trata o parágrafo primeiro do Artigo 6º, na forma do Regulamento do PROADEM.
Parágrafo Único - O apoio financeiro de que trata o caput deste artigo, fica limitado a dis-
ponibilidade da Conta Vinculada.

Art. 8º Por conta dos financiamentos estabelecidos no Artigo 5º, desta Lei, o Município pa-
gará encargos máximos de 12% (doze por cento) ao ano, em forma de juros, e correção monetá-
ria pela Taxa Referencial - TR ou, em caso de extinção, o indexador utilizado nos financia-
mentos de longo prazo.

Art. 9º Pela adesão estabelecida no artigo 2º, fica o Poder Executivo autorizado a partici-
par da indicação do representante das minorias acionárias do Conselho de Administração do 
BADESC.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 26 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de abril de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1063/95

Publicação Nº 1879887

LEI Nº 1063/95

"AUTORIZA ABRIR UM CRÉDITO ESPECIAL ATÉ O LIMITE DE R$ - 60.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS."

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 26 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1064/95

Publicação Nº 1879888

LEI Nº 1064/95

"AUTORIZA ABRIR UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ - 35.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS."

  Conteúdo obsoleto: 
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Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 26 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1065/95

Publicação Nº 1879889

LEI Nº 1065/95

"AUTORIZA ABRIR UM CRÉDITO SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE R$ - 47.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS."

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 26 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1066/95

Publicação Nº 1879890

LEI Nº 1066/95

"CONCEDE O TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADE IRMÃ - "GEMELLAGGIO" - DE RIO JORDÃO, A CIDADE ITA-
LIANA DE FORNO DI ZOLDO."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, considerando os estreitos e afetivos vín-
culos histórico-culturais que unem esse Município italiano de FORNO DI ZOLDO, de cuja re-
gião são oriundos os imigrantes que fundaram e colonizaram a Comunidade de Rio Jordão, nes-
te Município de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedido o título honorífico de CIDADE IRMÃ (GEMELLAGGIO) de Siderópolis (RIO 
JORDÃO), a cidade italiana de FORNO DI ZOLDO.

Art. 2º Fica autorizado o Chefe do Poder Público Municipal a celebrar acordos e/ou convê-
nios sócio-culturais com aquele Município, objetivando a eficácia da presente Lei.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 26 de abril de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de abril de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1067/95

Publicação Nº 1879891

LEI Nº 1067/95

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO UTILIZAR, POR DECRETO, A RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇA-
DA PARA O EXERCÍCIO DE 1995."
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LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a utilizar, por Decreto, os saldos do 
item orçamentário em vigor: 99.99.9999999.2.9999.00/0215 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA, para 
adicionar aos programas de trabalho do orçamento vigente, que se fizerem insuficientes, no 
transcorrer da execução do orçamento do corrente exercício.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 03 de maio de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de maio de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1068/95

Publicação Nº 1879892

LEI Nº 1068/95

"CRIA O DEPARTAMENTO DE ORIENTAÇÃO ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Departamento Municipal de Orientação Escolar, na atual estrutura ad-
ministrativa do Município de Siderópolis, bem como, um cargo de Comissão, a nível de Chefe 
de Departamento.
Parágrafo Único - O ocupante do cargo acima criado perceberá a remuneração constante da Lei 
Municipal nº  761, de 31/05/89 e com alterações efetuadas pela Lei nº 991-A, de 31/05/94.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 03 de maio de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de maio de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1069/95

Publicação Nº 1879893

LEI Nº 1069/95

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO DE R$ - 1.496,70 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio financeiro no valor 
de R$ - 1.496,70 (hum mil, quatrocentos e noventa e seis reais e setenta centavos), para as 
finalidades estatuárias da AFUPRE - Associação dos Funcionários da Prefeitura Municipal de 
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Siderópolis.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação: 06.03.1581486.2.02
3.3230.00/0145, do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 08 de maio de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 08 de maio de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 107

Publicação Nº 1878931

LEI Nº 107

ALTERA O PREÇO SOBRE APREENSÃO DE ANIMAIS NESTE MUNICÍPIO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º São alterados, a partir de 1º de maio do corrente ano, o preço de apreensão de ani-
mais soltos neste Município, passando de Cr$20,00 para Cr$100,00.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 04 de Junho de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 1070/95

Publicação Nº 1879894

LEI Nº 1070/95

"AUTORIZA ADQUIRIR IMÓVEL DE ANTONIO DIOMÁRIO DA ROSA NETO, LOCALIZADO NA VILA SÃO JORGE, 
NESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a adquirir por compra e venda, permu-
ta, desapropriação amigável, judicial ou extrajudicial, do Senhor ANTONIO DIOMÁRIO DA ROSA 
NETO, brasileiro, casado, industrial, residente em Criciúma-SC; CPF nº 009.809.439-49, 
proprietário de um terreno, conforme Escritura Pública lavrada no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Urussanga - SC, Registro Geral - Oficial - Olindina Meneghel Bettiol, 
no livro nº 2, Matrícula nº 5.969, fls-1 - R. 01-5.969.-1982, situado na Vila São Jorge, 
Distrito e Município de Siderópolis, desta Comarca, constituído pelos lotes nºs 10 e 12, da 
Quadra "B", rua nº 2, do Loteamento Jardim Florida, com área de 1.260 m2 (hum mil, duzen-
tos e sessenta metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: ao NORTE, numa 
extensão de 28,00 metros lineares, fazendo frente com a Rua nº 2; ao SUL, numa extensão de 
38,28 metros enviezados, com a área destinada a fins de utilidade pública; a LESTE, numa ex-
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tensão de 32,00 metros, extrema com o lote nº 8 e, ao OESTE, numa extensão de 58,00 metros, 
com os lotes nºs 17, 18, 19 e 20; terreno este sem benfeitorias.

Art. 2º O imóvel acima descrito destina-se a construção de uma unidade municipal de saúde.

Art. 3º As despesas decorrentes da aquisição e/ou desapropriação prevista na presente Lei 
correrão por conta da dotação orçamentária: 01.01.1375025.1.001.4110.00/0001, do orçamento 
do Fundo Municipal de Saúde, vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 17 de maio de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 17 de maio de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1071/95

Publicação Nº 1879895

LEI Nº 1071/95

"AUTORIZA RECEBER EM DOAÇÃO ÁREA DE TERRA DA INDÚSTRIA CARBONÍFERA RIO DESERTO LTDA. E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a receber em doação, em favor do Mu-
nicípio para implantação de serviços comunitários e fins de utilidade pública, uma área 
de terra da Indústria Carbonífera Rio Deserto Ltda., pessoa jurídica de direito privado, 
com sede na Av. Getúlio Vargas, 515, Centro, Criciúma - SC, inscrita no CGC/MF, sob o nº 
83.286.500/0001-69, conforme a seguir especificado e respectivas confrontações: um ter-
reno rural, sito na 1ª Linha Cocal, município de Siderópolis, ex-Comarca de Urussanga, 
hoje comarca de Criciúma, Estado de Santa Catarina, constante no lote nº 29, com área de 
302.500,00 m2 (trezentos e dois mil e quinhentos metros quadrados), e extrema: ao NORTE 
(frente), com lote nº 16, daquela linha Antonio Menegon; SUL (fundos), com lote nº 40 da 
segunda Linha Cocal de Archimedes Naspolini; LESTE, com lote nº 28 da Primeira Linha Cocal 
de Angelo Peruchi; e a OESTE, com lotes nºs 05, 06, 07 e 08 da Linha Patrimônio do Distrito 
de Cocal, hoje Município, cadastrado no INCRA, sob nº 809.144.011.541, área total 30,0 (Li-
vro 02 - Matrícula nº 2.059 - ano 1978 - R. - 01-2.059. - 09-10-1978 - Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca de Urussanga - SC.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações 
próprias do Município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 31 de maio de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 31 de maio de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 74

LEI Nº 1072/95

Publicação Nº 1879896

LEI Nº 1072/95

"CONCEDE AUMENTO DE VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES, SALÁRIOS E PROVENTOS DO PESSOAL ATIVO E INA-
TIVO, E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reajustados em 10% (dez por cento), os valores de vencimentos, remunerações, 
salários, pensões e proventos do pessoal civil, sob qualquer título, ativos e inativos e 
pensionistas, relativos ao mês de maio de l995, do Quadro de Funcionários e Servidores do 
Município.

Art. 2º Para atender as despesas decorrentes desta Lei, o Poder Executivo utilizará recur-
sos do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 05 de junho de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 05 de junho de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1073/95

Publicação Nº 1879897

LEI Nº 1073/95

"AUTORIZA PERMUTAR IMÓVEL POR DÍVIDA COM A CASAN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a permutar o débito do município, nes-
ta data, no valor de R$ - 11.222,54 (onze mil, duzentos e vinte e dois reais e cinqüenta 
e quatro centavos), para com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, com o 
seguinte imóvel do patrimônio municipal: o lote nº 33, medindo 719,00 m2 (setecentos e de-
zenove metros quadrados), localizado na rua Osvaldo Pinto da Veiga, nesta cidade de Sideró-
polis, Comarca de Criciúma, Estado de Santa Catarina, com as seguintes confrontações: ao 
NORTE, 12,60 m com o lote nº 30, ao SUL, 16,20 m, com a rua Osvaldo Pinto da Veiga, ao LES-
TE, 50,00 m, com o lote nº 31 e, ao OESTE, 50,00 m, com o lote nº 53, conforme constante da 
escritura pública lavrada no livro nº 2, matrícula nº 5.264, fls. 1, ano 1981, R.02.-5.264.-
07/06/1990 - Desmembramento.

Art. 2º As despesas com a execução desta Lei, correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento do município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 
849/91, de 21 de junho de 1991.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 07 de junho de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 07de junho de 
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1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1074/95

Publicação Nº 1879898

LEI Nº 1074/95

"AUTORIZA ADQUIRIR IMÓVEL DE VILSON BRESSAN LOCALIZADO NA VILA SÃO JORGE, NESTE MUNICÍPIO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a adquirir por compra e venda, permuta, 
desapropriação amigável, judicial ou extrajudicial, do Senhor VILSON BRESSAN, brasileiro, 
casado, aposentado, residente na Vila São Jorge, neste Município de Siderópolis-SC, CPF nº 
245.009.419, proprietário de um terreno, Escritura Pública lavrada no Cartório do Registro 
de Imóveis da Comarca de Urussanga-SC, Matrícula nº 907, do livro nº 2, R-01, situado na 
Vila São Jorge, Distrito e Município de Siderópolis-SC, desta Comarca, com área de 1.640,00 
m2 (hum mil, seiscentos e quarenta metros quadrados), com as seguintes medidas e confronta-
ções: ao NORTE,, numa extensão de 80,00 metros lineares, com Escola Jorge Biff e João Vito; 
SUL, numa extensão de 80,00 metros, com Vilson Bressan; a LESTE, numa extensão de 38,00 
metros lineares com Vilson Bressan; ao OESTE, numa extensão de 10,00 metros lineares com 
Estrada Geral.- terreno este sem benfeitorias.

Art. 2º O imóvel acima descrito destina-se a ampliação da Escola Básica Municipal Jorge 
Biff.

Art. 3º As despesas decorrentes da aquisição e/ou desapropriação prevista na presente Lei 
correrão por conta da dotação orçamentária: 05.01.0842223.1008.4110.00/0011.
Aquisição de Áreas e Construção de Unidades.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 07 de junho de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 07de junho de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1075/95

Publicação Nº 1879899

LEI Nº 1075/95

"AUTORIZA PARCELAR DÉBITO COM O PASEP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fazer confissão e parcelamento de dívi-
da com a Fazenda da União, referente a contribuições devidas, pelo município, para formação 
do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, com valor principal, no período de junho a de-
zembro de 1994, de 23.524,32 UFIR e de janeiro a abril de 1995 de R$ - 10.059,51.
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Art. 2º Fica, ainda, o Chefe do Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia de pa-
gamento do principal e encargos, parcelas de participação do município no FPM - Fundo de 
Participação dos Municípios, com débito direto em conta corrente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 07 de junho de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 07de junho de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1076/95

Publicação Nº 1879900

LEI Nº 1076/95

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO DE R$ - 1.794,50 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio financeiro no valor 
de R$ - 1.794,50 (Hum mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinqüenta centavos), para 
as finalidades estatutárias da AFUPRE - Associação dos Funcionários da Prefeitura Municipal 
de Siderópolis.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação: 06.03.1581486.2.02
3.3230.00/0145, ao orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 07 de junho de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 07de junho de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1077/95

Publicação Nº 1879901

LEI Nº 1077/95

"DECLARA ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Amigos de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 07 de junho de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 07de junho de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1078/95

Publicação Nº 1879902

LEI Nº 1078/95

"AUTORIZA A PERMUTA DE ÁREA DE TERRA."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis,  Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar permuta de área de 
terras pertencentes a Prefeitura Municipal de Siderópolis, por outra de propriedade da Car-
bonífera Metropolitana S/A, como a seguir descrita:
I - Área 1, pertencente a Prefeitura Municipal, com 30.000,00 m2 (trinta mil metros quadra-
dos), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis de Urussanga sob nº 15.623, livro nº 
02,R.01, localizado no Prolongamento da SC-445, Km 12, neste Município, com as seguintes 
confrontações:
NORTE - 391,00 metros lineares com a Prefeitura Municipal de Siderópolis;
SUL - 466,15 metros lineares com a Prefeitura Municipal de Siderópolis;
LESTE - 70,00 metros lineares com o Prolongamento da SC-445, KM 12;
OESTE - 100,00 metros irregulares com o Rio Fiorita.

Art. 2º A referida área do artigo anterior será permutada por outra área de propriedades da 
Carbonífera Metropolitana S/A, com 60.842,92 m2 (sessenta mil, oitocentos e quarenta e dois 
metros quadrados e noventa e dois centímetros), Registrado no Cartório de Registro de Imó-
veis de Urussanga sob nº 5.962, livro nº 3D, fls. 233 e 234v, referente ao lote localizado 
na Vila Esperança nesta cidade, com as seguintes confrontações:
NORTE - 161,00 metros irregulares com o Rio Albina
SUL - 280,40 metros lineares com o Campo do Grêmio Esportivo Treviso e Desmembramento da 
Carbonífera Treviso;
LESTE - 302,46 metros lineares com terras de particulares, rua Gastão Bica de Oliveira e 
Campo do Grêmio Esportivo Treviso;
OESTE - 406,26 metros irregulares com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis.

Art. 3º A área permutada pelo Município e relacionada acima, destina-se ao melhoramento 
para que atendam àquela comunidade do Bairro da Vila Esperança, com a doação dos referidos 
lotes aos posseiros que ali residam.

Art. 4º As áreas de terra acima descritas equivalem-se, conforme laudo de avaliação anexo.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 14 de junho de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 14 de junho de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 1079/95

Publicação Nº 1879903

LEI Nº 1079/95

"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 1995 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O orçamento anual do Município, para o exercício financeiro de 1995, será elaborado 
segundo as Diretrizes de que trata esta Lei.

Art. 2º Na elaboração da proposta orçamentária anual, sem prejuízo das normas financeiras da 
Legislação vigente, observar-se-á:
I - A despesa fixada não poderá ser superior a receita estimada.
II - Na previsão das receitas, considerar-se-á:
a) A projeção da receita realizada nos três últimos exercícios e o comportamento da arreca-
dação do exercício de 1994, até o mês anterior da elaboração da proposta orçamentária;b) Os 
efeitos das modificações na legislação tributária;c) Os programas de trabalhos a serem esta-
belecidos com recursos oriundos de convênios, auxílios e/ou contribuições dos Estados e da 
União.
III - A despesa será orçada, segundo os programas de trabalho, dentro dos projetos e das 
atividades, segundo as Categorias Econômicas, com seus custos projetados até o final do 
exercício de 1995.
IV - O orçamento do serviço da dívida fundada de pessoal, encargos e manutenção de ativida-
des, terá prioridade sobre as ações de expansão;
V - Os projetos em fase de execução com a sua conclusão prevista para os anos subseqüentes, 
terá preferência sobre os projetos novos.

Art. 3º As despesas com o pessoal ativo e inativo da administração direta e indireta, dos 
Poderes Legislativo e Executivo, Fundo e Fundações ficam limitadas ao percentual estabeleci-
do na Constituição Federal.
§ 1º - No limite fixado neste artigo incluem-se as despesas com a remuneração de pessoal a 
qualquer título, proventos de inativos e pensionistas, obrigações patronais e remuneração 
de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
§ 2º - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, além dos índices 
inflacionários, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a 
admissão do pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta 
e indireta, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para 
atender as projeções de despesas até o fim do exercício, obedecendo o limite fixado no 
"caput" deste artigo.

Art. 4º O orçamento fixará dotações suficientes para atender às despesas com programas de 
trabalho, através de auxílio e/ou contribuições a entidades e de convênios devidamente au-
torizados em Lei.

Art. 5º Serão assegurados no orçamento recursos para o desenvolvimento e manutenção do en-
sino, no mínimo, nos limites estabelecidos pela legislação vigente.

Art. 6º O orçamento destinará recursos a Reserva de Contingência não superiores a 30% 
(trinta por cento) e nem inferiores a 20% (vinte por cento) da despesa fixada.

Art. 7º A sistemática da elaboração do orçamento obedecerá a estrutura dos Poderes Legisla-
tivo e Executivo do Município, das fundações e fundos criados por Lei e que recebem recur-
sos do Tesouro Municipal.

Art. 8º Esta Lei terá seus efeitos retroativos a 31 de julho de 1994.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 14 de junho de 1995.
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LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 14 de junho de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 108

Publicação Nº 1878932

LEI Nº 108
DISPÕE SOBRE O IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Enquanto esse Município não dispuser de legislação específica própria, reger-se-á 
cobrança dos impostos "Territorial Rural" e de transmissão de propriedades imobiliárias e 
sua incorporação ao capital de sociedade no que lhes for aplicável, pela legislação esta-
dual respectiva, que o Município passa a adotar como sua, inclusive os regulamentos que lhe 
são pertinentes.
Parágrafo Único - O Imposto Territorial Rural não incidirá sobre sítios de áreas não exce-
dentes a 10 hectares, quando os cultivarem só ou com sua família, o proprietário.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 04 de Junho de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipa
Registre-se e publique-se.
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 1080/95

Publicação Nº 1879904

LEI Nº 1080/95

"AUTORIZA CRIAR ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS MANANCIAIS DO RIO SANGÃO, RIO SANT`ANA E OU-
TROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a "Área de Proteção Ambiental" das nascentes do Rio Sangão, Rio Sant`A-
na, Rio Albina e outros, visando a proteção e preservação dos mananciais de águas, da flora 
e da paisagem que possuam as seguintes características:
DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO
Partindo-se do ponto 105, situado no entroncamento das Estradas Municipais, que dão aces-
so a Siderópolis / Rio Jordão, Siderópolis / Nova Veneza, com Coordenadas Plano-Retangu-
lares UTM 650.779,283 m. Este e 6.835.840,385 m. NORTE, referido ao MC 51. Deste segue-se 
pelo eixo da Estrada Municipal que dá acesso a Siderópolis e Rio Jordão, com a distância 
de 1.645,64 metros, chega-se ao ponto 87, situado no entroncamento da Estrada Municipal 
e da Estrada Vicinal (antiga estrada Siderópolis a Rio Jordão). Deste segue-se pelo Eixo 
da Estrada Vicinal, que dá acesso a Siderópolis e Rio Jordão, com a distância de 1.259,99 
metros, chega-se ao ponto 72, situado no Trevo Principal da Rodovia SC-445, entrada para o 
Município de Siderópolis. Deste segue-se pelo Eixo da Rodovia SC-445, com a distância de 
2.928,72 metros, chega-se ao ponto 06. Deste segue-se por linha seca, confrontando com a 
Rodovia SC-445 com o azimute de 266º00`02" e distância de 9,95 metros, chega-se ao marco MP 
01. Deste segue-se por linha seca, confrontando com terras da Prefeitura Municipal de Si-
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derópolis e outros, com azimute de 229º28`55" e distância de 3.401,24 metros, chega-se ao 
marco M 06. Deste segue-se por linha seca, confrontando com terras de Luiz Comin, com azi-
mute de 279º03`20" e distância de 680,33 metros, chega-se ao marco M 05. Deste segue-se por 
linha seca, confrontando com terras de Solir Matias com azimute de 282º34`29" e distância 
de 1.167,15 metros, chega-se ao marco M 04. Deste segue-se pelo Eixo da Estrada Munici-
pal, que dá acesso às localidades de São Martinho Alto e Metropolitana, com a distância de 
295,82 metros, chega-se ao ponto 158, situado no entroncamento da Estrada Municipal, que dá 
acesso a São Martinho Alto - Siderópolis e São Martinho Alto - Metropolitana. Deste segue-
-se pelo Eixo da Estrada Municipal, que dá acesso a São Martinho Alto - Siderópolis, com a 
distância de 1.678,90 metros, chega-se ao ponto 139. Deste segue-se por linha seca, con-
frontando com terras de Jaime Denez e outros, com azimute de 1º14`37" e distância de 11,80 
metros, chega-se ao marco MP 03, com azimute de 13º57`53" e distância de 1.483,28 metros, 
chega-se ao marco MP 02, com azimute de 130º 24`29" e distância de 9,79 metros, chega-se ao 
ponto 138, situado no Eixo da Estrada Municipal, que dá acesso a Siderópolis - Nova Veneza. 
Deste segue-se pelo Eixo da Estrada Municipal, com distância de 2.650,47 metros, chega-se 
ao ponto 105, início desta descrição.

Art. 2º Nas áreas declaradas de proteção ambiental, previstas no artigo 1º desta Lei é ve-
dada a exploração mineral, sob qualquer título.
§ 1º - As atividades industriais agro-pastoris e de beneficiamento de madeiras, exceto as 
nativas, protegidas por Lei Federal, deverão adequar-se às exigências legais para o seu 
funcionamento, de acordo com aprovação do Departamento de Meio Ambiente do Município.
§ 2º - As instalações novas de indústrias agro-pastoris e de beneficiamento de madeira, 
deverão cumprir as exigências constantes na presente Lei, disciplinando através da Lei 
específica.

Art. 3º As infrações às disposições da presente Lei, impor-se-á uma multa que varia de 100 
a 1000 UFMs., e às reincidências aplicar-se-á a multa em dobro.

Art. 4º O infrator às disposições da presente Lei será notificado e devidamente autuado para 
cessar o ato ou fato, no prazo de cinco (05) dias, a contar da data da notificação.
§ 1º - Após o decurso de cinco (05) dias sem que cesse a infração, o Município de 
Siderópolis, através do Departamento do Meio Ambiente, no exercício de Poder de Polícia, 
poderá embargar, desocupar a área e ainda fazer cessar a infração.
§ 2º - Após a notificação e autuação, o infrator terá quinze (15) dias para oferecer defesa 
junto ao Conselho de Meio Ambiente do Município.
§ 3º - As multas previstas na presente Lei deverão ser recolhidas ao Município no prazo de 
trinta (30) dias, contados da notificação e autuação.
§ 4º - Caso o infrator não recolha as multas dentro do prazo acima especificado, o valor 
devidamente corrigido monetariamente será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial.

Art. 5º Toda entidade ou pessoa física poderá apresentar junto à FATMA e Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, denúncia sobre ações ou omissões que comprometem os objetivos da presente 
Lei, sendo de responsabilidade daqueles órgãos apurar imediatamente os fatos e os respecti-
vos responsáveis.

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, através de Decreto, regulamentar no pra-
zo de sessenta (60) dias a presente Lei.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de junho de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de junho de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1081/95

Publicação Nº 1879905

LEI Nº 1081/95

"AUTORIZA CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A AFABESS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio financeiro no valor 
de R$ - 5.000,00 (Cinco mil reais) para a AFABESS - Associação Feminina de Assistência e 
Bem Estar Social de Siderópolis, para aplicação dentro dos objetivos estatutários da enti-
dade.

Art. 2º O auxílio a que se refere o artigo anterior correrá por conta de dotação própria do 
orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de junho de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de junho de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1082/95

Publicação Nº 1879906

LEI Nº 1082/95

"CRIA UNIDADE MUNICIPAL DE PRE-ESCOLAR NA VILA SÃO JOÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada uma unidade de ensino pré-escolar na Vila São João, com funcionamento 
no Centro Comunitário de propriedade do Município.

Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de dotações específi-
cas do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de junho de 1995.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de junho de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1083/95.

Publicação Nº 1879907

LEI Nº 1083/95.

"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 1996 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O orçamento anual do Município para o exercício financeiro de 1996 será elaborado 
segundo as diretrizes de que trata esta Lei.

Art. 2º Na elaboração da proposta orçamentária anual, sem prejuízo das normas financeiras da 
legislação vigente, observar-se-á:
I - A despesa fixada não poderá ser superior a receita estimada.
II - Na previsão das receitas considerar-se-á:
a) A projeção da receita realizada nos três últimos exercícios e o comportamento da arreca-
dação do exercício de 1995, até o mês anterior da elaboração da proposta orçamentária;b) Os 
efeitos das modificações na legislação tributária;c) Os programas de trabalhos a serem esta-
belecidos com recursos oriundos de convênios, auxílios e/ou contribuições dos Estados e da 
União.
III - A despesa será orçada segundo os programas de trabalho, dentro dos projetos e das 
atividades, segundo as Categorias Econômicas, com seus custos projetados até o final do 
exercício de 1996.
IV - O orçamento do serviço da dívida fundada de pessoal, encargos e manutenção de ativida-
des, terá preferência sobre os projetos novos.

Art. 3º As despesas com o pessoal ativo e inativo da administração direta e indireta, dos 
Poderes Legislativo e Executivo, Fundo e Fundações, ficam limitadas ao percentual estabele-
cido no inciso III, da Lei Complementar nº 82, de 27 de março de 1995.
§ 1º - No limite fixado neste artigo incluem-se as despesas com a remuneração de pessoal a 
qualquer título, proventos de inativos e pensionistas, obrigações patronais e remuneração 
de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
§ 2º - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, além dos índices 
inflacionários, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a 
admissão do pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta 
e indireta, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária, suficiente pra 
atender as projeções de despesas até o fim do exercício, obedecendo o limite fixado no 
"caput" deste artigo.

Art. 4º O orçamento fixará dotações suficientes para atender às despesas com programas de 
trabalho através de auxílio e/ou contribuições a entidades e de convênios devidamente auto-
rizado em Lei.

Art. 5º Serão assegurados no orçamento recursos para o desenvolvimento e manutenção do en-
sino, no mínimo, nos limites estabelecidos pela Legislação vigente.

Art. 6º O orçamento destinará recursos à Reserva de Contingência, não superiores a 20% 
(vinte por cento) e nem inferiores a 10% (dez por cento) da despesa fixada.

Art. 7º A sistemática da elaboração do orçamento obedecerá a estrutura dos Poderes Legisla-
tivo e Executivo do Município, das fundações e fundos criados por Lei e que recebem recur-
sos do Tesouro Municipal.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 03 de julho de 1995
LÚCIO UBIALLI
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Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de julho de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1084/95.

Publicação Nº 1879908

LEI Nº 1084/95.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO DE R$ 5.000,00 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio financeiro no valor 
de R$ 5000,00 (Cinco mil reis), para as finalidades estatutárias da AFUPRE - Associação dos 
Funcionários da Prefeitura Municipal de Siderópolis.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação: 06.03.1581486.2.02
3.3230.00/0145, do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei retroage os seus efeitos a 03 de julho de 1995, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 02 de agosto de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 02 de agosto de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1085/95.

Publicação Nº 1879909

LEI Nº 1085/95.

"AUTORIZA A LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar a locação, através de licita-
ção, de tratores agrícolas e/ou equipamentos, visando atender aos agricultores deste Muni-
cípio.

Art. 2º A locação de que trata o artigo anterior da presente Lei, poderá ser feita por pes-
soas físicas ou jurídicas, observando-se sempre o melhor equipamento, as condições de con-
servação e os preços cotados.

Art. 3º Fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a custear cinqüenta 
por cento (50%) dos custos dos tratores e/ou equipamentos contratados referidos nesta Lei, 
par realização de serviços particulares aos agricultores do Município.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente e exercícios subseqüentes, abaixo especificados.
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 - Depart. de Agricultura, Pecuária e Veterinária
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08.01.0418111.2031-3130.00/0191 - Serviços de Terceiros e Encargos.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 02 de agosto de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 02 de agosto de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1086/95.

Publicação Nº 1879910

LEI Nº 1086/95.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO DE R$ 20.000,00 E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio financeiro no valor 
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para as finalidades estatutárias da AFUPRE - Associação 
dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Siderópolis.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação: 06.03.1581486.2.02
3.3230.00/0145, do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 02 de agosto de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 02 de agosto de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1087/95.

Publicação Nº 1879911

LEI Nº 1087/95.

"AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA DE TERRA A ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊN-
CIA SOCIAL DE SIDERÓPOLIS."

JOÃO ANTONIO ALÉSSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos 
os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar uma área de terra do Patrimônio 
Público Municipal, constante do lote nº 31, localizado na Av. Osvaldo Pinto da Veiga, nesta 
cidade de Siderópolis, medindo 671,00 m², com as seguintes confrontações:
- NORTE: 12,00 mts com o lote nº 30;
- SUL: 15,00 mts com a Av. Osvaldo Pinto da Veiga;
- LESTE: 50,00 mts com os lotes nºs 26, 27, 28 e 29, e;
- OESTE: 50,00 mts com o lote nº 33.
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Parágrafo Único - A área acima descrita está devidamente matriculada no Cartório de Regis-
tro de Imóveis da Comarca de Urussanga, sob nº 5.264.

Art. 2º A doação especificada no artigo anterior, destina-se a construção de imóvel para a 
Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social de Siderópolis, deste Muni-
cípio.

Art. 3º As despesas decorrentes da escrituração da presente doação correrão por conta da 
Associação dos Aposentados e Pensionistas da Previdência Social de Siderópolis.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 
849/91, de 21 de junho de 1991.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 23 de agosto de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 23 de agosto de 
1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1088/95

Publicação Nº 1879912

LEI Nº 1088/95

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ALIENAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO 
MUNICIPAL."

JOÃO ANTONIO ALÉSSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos 
os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a alienar, através de leilão público, 
dois imóveis do Patrimônio Municipal, sendo: Lote nº 07 - Quadra 01 com 8.500,00 m² e Lote 
10 - Quadra 02 com 7.200,00 localizados no Loteamento Industrial do Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 
849/91, de 21 de junho de 1991.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 05 de setembro de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 05 de setembro 
de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1089/95.

Publicação Nº 1879913

LEI Nº 1089/95.

"AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ESPECIAL ATÉ O LIMITE DE R$ 6.500,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial até o limite 
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de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para atender as despesas com a construção de 
uma capela mortuária no Cemitério Municipal de Siderópolis.
10.00 - CRÉDITOS ESPECIAIS
10.01 - Créditos Especiais
10 - Habitação e Urbanismo
1060 - Serviços de Utilidade Pública
1060025 - Edificações Públicas
1060025.1.025 - Constr. Capela Mortuária no Cemitério
4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES ............................................................
..R$ 6.500,00
TOTAL.......................................................................................
R$ 6.500,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial 
do elemento de despesa: 99.99.9999999.00/0215 - Reserva de Contingência do Orçamento cor-
rente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 13 de setembro de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 13 de setembro 
de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 109

Publicação Nº 1878933

LEI Nº 109
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$35.000,00 (TRINTA E 
CINCO MIL CRUZEIROS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 04 de Junho de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 1090/95.

Publicação Nº 1879914

LEI Nº 1090/95.

"AUTORIZA CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A CASA DE RECUPERAÇÃO BOM SAMARITANO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio financeiro no va-
lor de R$ 200,00 (duzentos reais) para a CASA DE RECUPERAÇÃO BOM SAMARITANO, para aplicação 
dentro dos objetivos estatutários da entidade.

Art. 2º O auxílio a que se refere o artigo anterior correrá por conta de dotação própria Fo 
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orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 11 de outubro de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 11 de outubro 
de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1091/95.

Publicação Nº 1879915

LEI Nº 1091/95.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ADQUIRIR FATORES DE PRODUÇÃO JUNTO AO FUNDO ESTADUAL DE DE-
SENVOLVIMENTO RURAL - FDR, MEDIANTE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR COTAS DE RETORNO DO ICMS, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir junto ao Fundo Estadual de Desenvolvi-
mento Rural - FDR do Governo do Estado de Santa Catarina, fatores de produção destinados a 
uso em atividade agrícola.

Art. 2º A aquisição de que trata o Artigo anterior, mediante financiamento, será garantida 
junto ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FDR pelas cotas de retorno do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no limite da obrigação assumida, acres-
cida dos encargos financeiros.

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar poderes a Secretaria de Es-
tado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura, para recebimento de cotas referidas no Ar-
tigo 2º, junto a rede bancária.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão a cargo de dotações orçamentárias pró-
prias.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 25 de outubro de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 25 de outubro 
de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1092/95.

Publicação Nº 1879916

LEI Nº 1092/95.

"DELEGA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDERÓPOLIS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
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Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis incumbida de realizar as festi-
vidades do Cerimonial de Assinatura do Convênio Sócio-Cultural entre Rio Jordão-Siderópolis 
e a cidade italiana de Forno di Zoldo, bem como do centenário de colonização daquela loca-
lidade.
Parágrafo Único - As despesas decorrentes da realização das festividades correrão por conta 
de dotações próprias do orçamento vigente da Fundação.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 01 de novembro de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 01 de novembro 
de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1093/95.

Publicação Nº 1879917

LEI Nº 1093/95.

"CRIA A JUNTA MÉDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a Junta Médica Oficial do Município, composta de, no mínimo, três profis-
sionais habilitados n área, que terá a competência prevista no artigo 4º da presente Lei, 
em especial, quando o servidor público do Município apresentar atestado médico, para obten-
ção de licença para tratamento de saúde.
Parágrafo Único - Os membros da Comissão serão designados por Decreto Executivo, obedeci-
da a Legislação vigente ou contratação por intermédio de pessoa jurídica, mediante processo 
licitatório.

Art. 2º A Junta Médica Oficial reunir-se-á sempre que convocada pela Municipalidade.

Art. 3º A Junta Médica Oficial subordinar-se-á a Secretaria de Administração e Planejamento 
do Município, que determinará o local de funcionamento, bem como, o horário para a presta-
ção dos serviços.

Art. 4º Compete a Junta Médica Oficial:
a) Examinar o paciente;b) Fornecer o Laudo Médico, motivado e circunstanciado;c) Visar os 
atestados médicos fornecidos por profissionais ou instituições particulares;d) Requisitar 
exames complementares;e) Visitar, quando necessário, o paciente no seu domicílio para cer-
tificar-se das procedências das alegações.

Art. 5º O médico da Junta que examinar o paciente para a concessão de quaisquer dos bene-
fícios previstos em Lei, poderá rejeitar o atestado fornecido por terceiros, nas seguintes 
hipóteses:
a) De simulação de enfermidade, pelo paciente;b) De falsidade de documento.
Parágrafo Único - Havendo constatação de qualquer um dos itens previstos neste artigo, se-
rão aplicadas ao paciente as penalidades previstas em Lei.

Art. 6º A Junta Médica Oficial responderá civil e penalmente, em caso de desídio profissio-
nal, imprudência, imperícia ou negligência, aplicando-se, para a espécie, as penalidades 
previstas na Legislação pertinente.



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 89

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de novembro de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de novembro 
de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1094/95

Publicação Nº 1879918

LEI Nº 1094/95

"AUTORIZA CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A AFABESS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio financeiro no valor 
de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) para a AFABESS - Associação Feminina de Assistência e Bem 
Estar Social de Siderópolis, para aplicação dentro dos objetivos estatutários da entidade.

Art. 2º O auxílio a que se refere o artigo anterior correrá por conta de dotação própria do 
orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de novembro de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de novembro 
de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1095/95.

Publicação Nº 1879919

LEI Nº 1095/95.

"DENOMINA PRAÇA FORNO DI ZOLDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A praça central da comunidade de Rio Jordão Baixo, neste Município, denominar-se-á 
de FORNO DI ZOLDO.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de novembro de 1995



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 90

LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de novembro 
de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1096/95.

Publicação Nº 1879920

LEI Nº 1096/95.

"CONCEDE TÍTULO DE DISTINÇÃO HONORÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o título de DISTINÇÃO HONORÍFICA, com a finalidade única e específica de 
agraciar pessoas e/ou entidades que contribuíram diretamente para o resgate da cultura ita-
liana e viesse a se concretizar o convênio sócio-cultural GEMELLAGIO entre a comunidade de 
Rio Jordão (Siderópolis) e a cidade de Forno di Zoldo - (BL) Itália.

Art. 2º Fica concedida a Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis a confecção e sanção 
da comenda, que terá caráter oficial no âmbito municipal, via Diretor Presidente, Assessor 
Administrativo e Presidente do Conselho Deliberativo.
Parágrafo Único - Caberá a Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis e a Comissão Pró-
-Gemellagio a indicação dos nomes que possam fazer jus ao agraciamento.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de novembro de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de novembro 
de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1097/95.

Publicação Nº 1879921

LEI Nº 1097/95.

"DENOMINA PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Unidade Mista Saúde e Creche, localizada em Jordão Baixo, neste Município, deno-
minar-se-á ANTONIO REMOR.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de novembro de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de novembro 
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de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1098/95.

Publicação Nº 1879922

LEI Nº 1098/95.

"AMPLIA O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ampliado o Perímetro Urbano da Cidade de Siderópolis, em sua parte norte, ao 
longo do prolongamento da rodovia SC-445, até encontrar-se com o marco que serve de refe-
rência e linha imaginária descrita no projeto, com os seguintes linha e pontos de referên-
cia:
AO SUL: Partindo do atual perímetro urbano da cidade, tomando como ponto de partida o Rio 
Albina com a rua São João, abrindo com a linha reta sentido OESTE, até encontrar-se com o 
cruzamento dos Rios Fiorita e Albina;
AO NORTE: Partindo do atual perímetro urbano em Rio Fiorita - Estação nº 28 azimute 225 22 
40, sentido Sul, pela margem esquerda do Rio Fiorita até encontrar-se com o Rio Albina;
AO LESTE: Atual perímetro urbano conforme Lei nº 458/78, 29 de março de 1978.
AO OESTE: Margem esquerda do Rio Fiorita até encontro com o Rio Albina.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 14 de dezembro de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 14 de dezembro 
de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1099/95.

Publicação Nº 1879923

LEI Nº 1099/95.

"SUPLEMENTA O ORÇAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica suplementado o seguinte item orçamentário:
3110 - CÂMARA DE VEREADORES................................................................
R$ 30.000,00

Art. 2º Os recursos para suplementação do Art. 1º correrão por conta da seguinte anulação:

4110 - OBRAS E INSTALAÇÕES.................................................................
R$ 30.000,00
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 14 de dezembro de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 14 de dezembro 
de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 11

Publicação Nº 1878835

LEI Nº 11
ABRE CRÉDITO ESPECIAL

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 21 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 110

Publicação Nº 1878934

LEI Nº 110
DISPÕE SOBRE O IMPOSTO DE JOGOS E DIVERSÕES, DEFINE SUAS COBRANÇAS, FIXANDO A SUA INCIDÊN-
CIA E PRESCREVE PARA SEU LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Imposto sobre jogos e diversões recai sobre todas as pessoas físicas ou jurídicas 
que exerçam no Município, com fins lucrativos, atividades que possam ser classificadas como 
jogos ou diversões.

Art. 2º O Imposto sobre jogos e ddiversões será pago adiantadamente, por dia,mensal ou 
anualmente, obedecido o calendário fiscal do Município.

Art. 3º O imposto de que trata esta Lei será cobrado de acordo com a tabela de sua fixação.
Parágrafo Único - Ficam isentos deste imposto as festividades religiosas e das sociedades 
recreativas legalmente existentes, quando explorada a vendda pela mesma.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 07 de Junho de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipa
Registre-se e publique-se.
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 1100/95.

Publicação Nº 1879924

LEI Nº 1100/95.

"INSTITUI O VALE TRANSPORTE, AUXÍLIO REFEIÇÃO, CONCEDE UNIFORMES E SEGURANÇA AOS SERVIDORES 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar despesas com os servidores 
municipais, no que se refere a:
I - Vale transporte;
II - Auxílio-refeição:
III - Uniformes e materiais, e equipamentos de segurança para o trabalho.
§ 1º - O vale transporte será concedido ao servidor que depender de deslocamento para o 
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exercício de sua função fora do seu domicílio e do local de trabalho.
§ 2º - O auxílio refeição conceder-se-á a todos os servidores municipais, quando em 
atividade, em tempo integral, mediante a concessão de, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) 
do valor da refeição pela Administração Municipal ou através do Órgão de classe, com 
ressarcimento do Município.
§ 3º - O Município poderá adquirir uniformes, materiais e equipamentos de segurança para 
utilização pelos servidores, quando:
a) Em serviços de vigilância e coleta de lixo, para melhor identificação funcional;b) Na 
execução de atividades insalubres ou que possam por em risco a vida do servidor.c) Outros 
serviços previstos na legislação trabalhista.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações 
próprias dos orçamentos anuais do Município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 20 de dezembro de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 20 de dezembro 
de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1101/95.

Publicação Nº 1879925

LEI Nº 1101/95.

"DÁ NOVA REDAÇÃO AOS DISPÓSITIVOS DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - CTM, A SEGUIR RELACIONA-
DOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 205 do Código Tributário Municipal passa a ter a seguinte redação:
"Art. 205 A base de cálculo do Imposto e o Valor Venal do terreno, ao qual se aplica a alí-
quota a seguir prevista:
a) 1% (hum por cento)."

Art. 2º Permanece em vigor o disposto no artigo 206 do Código Tributário Municipal, que 
trata da alíquota progressiva.

Art. 3º O artigo 207 do Código referido no artigo anterior, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 207 O Valor Venal do terreno será obtido pela multiplicação de sua área ou de sua 
parte ideal, pelo valor do m2 do terreno, aplicados os fatores de correção constantes nos 
anexos I a IV, partes integrantes da presente Lei."

Art. 4º Permanecem em vigor as disposições constantes no Parágrafo Único do Artigo 207 do 
Código Tributário Municipal.

Art. 5º O artigo 236 do Diploma Legal acima referido passa a ter a seguinte redação:
"Art. 236 A base de cálculo do imposto e o Valor Venal do imóvel construído ao qual se 
aplica a alíquota a seguir prevista.
a) 0,5% (zero ponto cinco por cento)."

Art. 6º O artigo 237 do Código Tributário Municipal passa a ter a seguinte redação:
"Art. 237 O Valor Venal do imóvel, englobando o terreno e as construções nele existentes 
será obtido da seguinte forma:
I - Para o terreno, aplica-se o disposto no artigo 207;
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II - Para a construção, multiplica-se a área construída pelo valor unitário médio corres-
pondente ao tipo e padrão de construção, aplicando-se os fatores de correção, constantes 
nos anexos I a V da presente Lei."

Art. 7º Os lançamentos tributários, cujo valor seja igual ou inferior a 01 (uma) Unidade 
Fiscal Municipal - UFM, deverá ser pago em uma única cota.
Parágrafo Único - O valor de uma (01) UFM será igual a trinta (30) UFIRs, ou sucedendo des-
ta.

Art. 8º Permanecem em vigor as demais disposições constantes no Código Tributário Municipal 
- CTM do Município, que não contrariarem a presente Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a 
partir de 01 de janeiro de 1996.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 20 de dezembro de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 20 de dezembro 
de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1102/95

Publicação Nº 1879926

LEI Nº 1102/95

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SI-
DERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1996, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." (R$ 16.700.000,00)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 22 de dezembro de 1995
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de dezembro 
de 1995.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1103/96.

Publicação Nº 1879927

LEI Nº 1103/96.

"AUTORIZA O MUNICÍPIO A CELEBRAR CONVÊNIO DE PARCERIA COM A CASAN E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio de parceria com a COM-
PANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN, para operação e manutenção do Sistema de 
Abastecimento de Água no Município de Siderópolis.

Art. 2º O ato de celebração do convênio de parceria entre a CASAN e o Município será firmado 
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pelo Prefeito Municipal.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 26 de fevereiro de 1996.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de fevereiro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1104/96.

Publicação Nº 1879928

LEI Nº 1104/96.

"AUTORIZA CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio financeiro até o 
limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais), para a ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA E BEM 
ESTAR SOCIAL DE SIDERÓPOLIS - AFABESS, para atender às despesas com as suas finalidades es-
tatutárias e o Projeto Verde Cidade, a cargo da mesma.
Parágrafo Único - O recurso será repassado parceladamente, atendendo-se às necessidades dos 
programas de trabalho da entidade.

Art. 2º Fica, também, o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a enti-
dade mencionada no artigo anterior, se assim entenderem as partes, objetivando a delegação 
dos encargos de contrapartida.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 05 de março de 1996.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 05 de março de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1105/96.

Publicação Nº 1879929

LEI Nº 1105/96.

"PRORROGA PRAZO PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE TRATOR, FIXADO NA LEI Nº 1026/94."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica prorrogado até 31 de dezembro de 1996 o prazo para autorização estabelecida no 
# 3º da Lei nº 1.026/94, de 07 de novembro de 1994, para abastecimento e manutenção do tra-
tor conforme previsto na referida Lei.
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Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações específicas do or-
çamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 06 de março de 1996.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 06 de março de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1106/96.

Publicação Nº 1879930

LEI Nº 1106/96.

"AUTORIZA CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE SI-
DERÓPOLIS - AFUPRE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio financeiro até o 
limite de R$ 12.000,00 (doze mil reais), para a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA 
(AFUPRE), para atender as despesas com suas finalidades estatutárias.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação: 
06.03.1581486.2.023-3230.00/116 do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 06 de março de 1996.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 06 de março de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1107/96.

Publicação Nº 1879931

LEI Nº 1107/96.

"RENOVA A PENSÃO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 801/90."

JOÃO ANTONIO ALÉSSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos 
os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica renovada, de 1º de janeiro de 1993 até 31 de dezembro de 1996, a pensão insti-
tuída pela Lei nº 801/90.
§ 1º - A partir de 1º de maio de 1993 o valor da pensão será de um salário-mínimo;
§ 2º - A partir de 1º de março de 1995 o valor da pensão será de dois salários-mínimos.

Art. 2º A autorização para pagar a pensão, constante no "caput" do art. 1º da Lei 801/90, 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 97

fica extendida, também, ao Presidente da Câmara Municipal, quando se tratar de viúva de ser-
vidor do Poder Legislativo, preenchidos os requisitos da citada Lei.

Art. 3º Ficam convalidadas as Resoluções 004/93 e 005/95 da Câmara Municipal de Siderópo-
lis, editadas dentro do espírito da Lei 801/90 e da presente Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 
de janeiro de 1993.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 13 de março de 1996.
JOÃO ANTONIO ALÉSSIO
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 13 de março de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1108/96.

Publicação Nº 1879932

LEI Nº 1108/96.

"AUTORIZA A EFETUAR DAÇÃO EM PAGAMENTO AO SR. SEBASTIÃO OTÁVIO GOULART."

JOÃO ANTONIO ALÉSSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos 
os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar dação em pagamento ao Se-
nhor Sebastião Otávio Goulart, correspondente ao terreno abaixo descrito, visando indeni-
zar o seu crédito constituído, devidamente reconhecido pelo Município de Siderópolis, com 
o seguinte imóvel do Patrimônio Municipal, localizado na Estrada Geral Siderópolis - Rio 
Jordão, medindo 24.835,00 m² (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e cinco metros qua-
drados), matrícula nº 15.623, Livro nº 02, R-01, com as seguintes confrontações: NORTE - 
116,00 metros com terras do Município; SUL - 115,00 metros com Rio Albina; LESTE - 220,00 
metros com terras do Município; OESTE - 210,00 metros com terras do Município.
§ 1º - O crédito do credor corresponde ao valor do terreno que o mesmo adquiriu da 
Carbonífera Treviso S/A, mas que foi repassado diretamente para Resicryl Ltda., com a 
anuência do Município, em obediência à política municipal de implantação de indústria, foi 
estipulado em R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).
§ 2º - Como forma de indenização, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a 
efetuar a Dação em pagamento ao credor, correspondente ao terreno descrito acima.

Art. 2º As despesas decorrentes do presente projeto de Lei correrão por conta das dotações 
próprias do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 27 de março de 1996.
JOÃO ANTONIO ALÉSSIO
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 27 de março de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1109/96.

Publicação Nº 1879933

LEI Nº 1109/96.

"AUTORIZA A FAZER DOAÇÃO DE TERRENO PARA A ASSOCIAÇÃO WHALTON`S."

JOÃO ANTONIO ALÉSSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos 
os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder sob forma de doação para a 
ASSOCIAÇÃO WHALTON`S, com sede na Estrada Geral Siderópolis a Rio Jordão, inscrita no Ca-
dastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda, sob nº 80.167.729/0001-96, um ter-
reno sito no Município de Siderópolis, próximo a área industrial, medindo 58.479,94 m2 
(cinqüenta e oito mil, quatrocentos e setenta e nove metros e noventa e quatro centímetros 
quadrados ), com as seguintes confrontações: ao NORTE, medindo 166,80 mts lineares com ter-
ras da Prefeitura Municipal de Siderópolis; ao SUL, medindo 220 mts irregulares com o Rio 
Albina; ao LESTE, 250 mts com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis e ao OESTE, 350 
mts irregulares com o Rio Albina.

Art. 2º A Associação Whalton`s como contrapartida da doação prevista na presente Lei obri-
ga-se a ceder, sem ônus para o Município, as suas instalações esportivas, quando concluí-
das, para competições oficiais promovidas pela mesma, sempre que solicitado.

Art. 3º As despesas decorrentes da transferência e escrituração definitiva ao imóvel corre-
rão por conta da Associação.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de março de 1996.
JOÃO ANTONIO ALÉSSIO
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de março de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 111

Publicação Nº 1878935

LEI Nº 111
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE CR$890.000,00 (OITOCENTOS E NOVENTA MIL CRUZEI-
ROS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 07 de Julho de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1110/96.

Publicação Nº 1879934

LEI Nº 1110/96.

"AUTORIZA A TRANSFERIR RECURSO FINANCEIRO AO GRUPO DE ESCOTEIROS DOM ORIONE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habi-
tantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir para o Grupo de Escoteiros 
Dom Orione recurso financeiro no corrente ano, através de parcelas mensais, até o limite de 
R$ 3.000,00 (três mil reais), para atendimento das despesas estatutárias da entidade.

Art. 2º O recurso estabelecido no artigo anterior correrá por conta de dotações próprias do 
orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 03 de abril de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de abril de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1111/96

Publicação Nº 1879935

LEI Nº 1111/96

"DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habi-
tantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I

Art. 1º A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Estado, e Política de Segurida-
de Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjun-
to integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às 
necessidades básicas.

Art. 2º A Assistência Social rege-se pelos seguintes princípios, enunciados pela Lei Fede-
ral 8742/93 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS:
I - Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências da rentabilidade 
econômica;
II - Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assisten-
cial alcançável pelas demais políticas públicas;
III - Respeito e dignidade do cidadão, a sua autonomia e ao seu direito a benefícios e ser-
viços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer com-
provação exatoria de necessidade;
IV - Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação, garantindo-se a 
equivalência a população urbana e rural;
V - Ampla divulgação dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, bem como 
dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão.
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Art. 3º A organização da Assistência Social tem como base as seguintes diretrizes:
I - Descentralização político-administrativa para o Município e comando único das ações em 
cada esfera de governo;
II - Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis;
III - Primazia da responsabilidade do Município na condução da política de Assitência So-
cial.

Art. 4º A Assistência Social tem por objetivos:
I - A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - O amparo às crianças e adolescentes carentes;
III - A promoção da integração ao mercado de trabalho;
IV - A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária;
V - A concessão de um salário mínimo de benefício mensal a pessoas portadoras de deficiência 
e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida 
por sua família.
Parágrafo Único - Os recursos para provimento do benefício mensal de que trata o inciso V, 
conforme a Lei Federal nº 8742/93 - LOAS, são de responsabilidade de operacionalização do 
órgão de administração do órgão de administração pública federal responsável pela coordena-
ção da Política Nacional de Assistência Social.

Art. 5º A Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas setoriais, visan-
do ao enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições 
para atender contingências sociais e a universalização dos direitos sociais.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO DO MUNICÍPIO

Art. 6º Cabe ao Município, no âmbito de sua competência, a organização da Assistência So-
cial com base nas Diretrizes de descentralização político-administrativa, de participação 
da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 
controle das ações, com primazia de responsabilidade na condução da política de Assistência 
Social.

Art. 7º O conjunto das ações e serviços de Assistência Social, prestados por órgãos públi-
cos e por organizações de Assistência Social sem fins lucrativos, constituem o Sistema Muni-
cipal de Assistência Social.

Art. 8º O Sistema Municipal de Assistência Social terá comando único das ações no âmbito do 
Município, que será exercido pela Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social.

Art. 9º Compete ao Órgão da Administração Pública Municipal responsável pela execução da 
Política Municipal de Assistência Social (Secretaria de Saúde e Promoção Social):
I - Coordenar e articular as ações no campo da Assistência Social;
II - Executar os programas, projetos, serviços e prestar os benefícios de Assistência So-
cial estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;
III - Propor ao CMAS a Política Municipal de Assistência Social (Plano), bem como os crité-
rios de prioridade e de elegibilidade, além de padrões de qualidade na prestação de benefí-
cios, serviços, programas e projetos a partir de indicativos fornecidos pelo CMAS;
IV - Elaborar e encaminhar a proposta orçamentária da Assistência Social;
V - Efetuar o pagamento dos benefícios de auxílio natalidade e funeral, definidos na Lei nº 
8742/93 - LOAS, mediante critério estabelecido pelo CMAS;
VI - Encaminhar a apreciação do CMAS relatórios trimestrais e anuais de atividades e de 
realização financeira dos recursos;
VII - Prestar assessoramento técnico às entidades e organizações de Assistência Social;
VIII - Desenvolver estudos e pesquisas para fundamentar as análises de necessidades e for-
mulação de proposições para a área;
IX - Articular-se com os órgãos responsáveis pelas políticas de Saúde e Previdência Social, 
bem como os demais responsáveis pelas políticas sócio-econômicas setoriais, visando a ele-
vação do patamar mínimo de atendimento às necessidades básicas;
X - Formular política para a qualificação sistemática e continuada de recursos humanos no 
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campo da Assistência Social;
XI - Elaborar e submeter ao CMAS os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recur-
sos do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS;
XII - Apoiar, técnica e financeiramente, os serviços, os programas e os projetos de enfren-
tamento da pobreza;
XIII - Atender, em conjunto com a sociedade civil, ações assistenciais de caráter de emer-
gência.

Art. 10 - Para garantir a operacionalização dos princípios e diretrizes da LOAS - Lei nº 
8742/93, ficam criados no Município:
I - O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;
II - O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

TÍTULO III
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 11 - O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS - e órgão deliberativo, de 
caráter permanente e de composição paritária entre governo e sociedade civil, com poderes 
normativo, deliberativo e controlador das ações na área da política de Assistência Social 
do Município.

Capítulo  I
DAS COMPETÊNCIAS DO CMAS

Art. 12 - Compete ao CMAS:
I - Fixar diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assistência So-
cial;
II - Articular-se com as instâncias deliberativas do Município, tendo em vista a organici-
dade da política de Assistência Social com as demais políticas setoriais, para a integração 
das ações;
III - Cumprir e fazer cumprir, em âmbito municipal, a LOAS e toda a Legislação pertinente a 
Assistência Social;
IV - Definir prioridades para a consecução das ações, para a captação e aplicação dos recur-
sos da Política Municipal de Assistência Social;
V - Requisitar da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social o apoio técnico e asses-
soramento, visando efetivar os princípios e diretrizes da LOAS;
VI - Participar de planejamento integrado e orçamentário do município, formulando as prio-
ridades a serem incluídas no mesmo, no que se refere ou possa afetar as condições de vida 
da população;
VII - Acompanhar e controlar a execução da Política Municipal de Assistência Social, bem 
como dos programas e projetos aprovados;
VIII - Estabelecer, em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social, 
a realização de eventos, estudos e pesquisas integradas no campo da Assistência Social;
IX - Estimular e incentivar a permanente atualização e aperfeiçoamento dos serviços públi-
cos municipais, dos servidores ligados a execução da política de Assistência Social;
X - Convocar, a cada dois (02) anos, em parceria com o Poder Executivo Municipal, a Confe-
rência Municipal de Assistência Social, com objetivo de avaliar a situação da Assistência 
Social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema;
XI - Cadastrar as entidades não governamentais com atualização no Município que executam 
programas de Assistência Social, bem como os programas de Assistência Social executados por 
entidades governamentais, fazendo cumprir as normas da LOAS;
XII - Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno, com aprovação de 2/3 de seus membros;
XIII - Regulamentar assuntos de sua competência por resoluções aprovadas conforme Regimento 
Interno;
XIV - Manter comunicação com os Conselhos de Assistência Social do Estado, da União e de 
outros municípios, bem como com organismos nacionais e internacionais que atuam na área da 
Assistência Social, propondo, ao Município, convênios de mútua cooperação, na forma da Lei;
XV - Promover e articular reuniões com conselhos deliberativos existentes no Município;
XVI - Manter cadastro de todas as ações, planos, projetos, entidades, relatórios, pesqui-
sas, estudos e outros que tenham relação direta ou indireta às suas competências e atribui-
ções, preferencialmente pela instrumentalização da informática;
XVII - Proporcionar integral apoio às ações do Município na área da Assistência Social, 
propondo, incentivando e acompanhando programas de melhoria da qualidade de vida da popula-
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ção;
XVIII - Propor modificações nas estruturas organizacionais das secretarias municipais e ór-
gãos da administração pública direta, indireta, fundacional, ligadas à política de Assis-
tência Social, visando a garantia da qualidade dos serviços;
XIX - Estabelecer critérios, formas e meios de controle das atividades públicas municipais 
relacionados com as deliberações do CMAS, encaminhando para o Poder Legislativo as irregu-
laridades encontradas;
XX - Regulamentar a concessão e o valor dos benefícios eventuais, definidos como aqueles que 
visam ao pagamento de auxílio por natalidade ou morte às famílias cuja renda per capita 
seja inferior a 1/4 do salário mínimo, em consonância com as diretrizes do Conselho Nacio-
nal de Assistência Social - CMAS.
Parágrafo Único - o CMAS, por decisão da maioria simples de seus membros, respeitada a dis-
ponibilidade de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, poderá propor ao Poder 
Executivo alteração do limite de renda mensal per capita definido no Artigo 12, inciso XX, 
desta Lei;
XXI - Credenciar equipe multiprofissional para realizar avaliação e expedir laudos para fins 
de elegibilidade dos usuários dos benefícios de prestação continuada e eventuais definidos 
na LOAS, com 2/3 dos votos dos seus membros;
XXII - Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais dos programas 
e projetos aprovados;
XXIII - Deliberar sobre a transferência de recursos financeiros às entidades não governamen-
tais de Assistência Social do Município;
XXIV - Cancelar o registro de entidades assistenciais quando incorrerem em irregularidades 
na aplicação dos recursos que lhes forem repassados pelos poderes públicos e não obedecerem 
os princípios e diretrizes da Lei nº 8742/93 - LOAS, desta Lei, com 2/3 dos votos de seus 
membros;
XXV - Acompanhar as condições de acesso da população usuária da Assistência Social, indi-
cando as medidas pertinentes à correção de exclusões constatadas.

Capítulo  II
DA COMPOSIÇÃO DO CMAS

Art. 13 - O Conselho Municipal de Assistência Social de Siderópolis é composto de 12 (doze) 
membros titulares e respectivos suplentes, representantes do governo e sociedade civil, 
sendo:
I - Seis (06) conselheiros titulares e respectivos suplentes indicados pelo Poder Executivo 
Municipal e representantes dos seguintes órgãos:
- 02 membros da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social, sendo que o titular da Se-
cretaria é considerado membro nato;
- Titular da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento;
- Titular da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
- 01 representante da Secretaria Estadual de Educação com atuação no Município.
II - Seis (06) conselheiros titulares com respectivos suplentes, representando a sociedade 
civil, assim distribuídos:
- 02 representantes de entidades não governamentais prestadoras de serviços de Assistência 
Social com atuação no Município;
- 02 representantes de trabalhadores da área de Assistência Social;
- 02 representantes de entidades de organizações e/ ou representação dos usuários.
§ 1º - Considera-se entidade não governamental prestadora de serviços assistenciais, com 
atuação municipal, aquela que presta, sem fins lucrativos, atendimentos assistenciais 
específicos ou assessoria aos beneficiários abrangidos por Lei.
§ 2º - Consideram-se trabalhadores do setor as entidades de representação de categorias 
profissionais que têm, especificamente, como área de atuação a assistência social, e aqueles 
que atuam na defesa dos direitos de cidadania.
§ 3º - Consideram-se entidades de organizações de usuários aquelas que congregam, 
representam e defendem os interesses dos segmentos previstos na Lei Federal nº 8742/93 - 
LOAS, sendo usuário da Assistência Social a criança, o adolescente, o idoso, a família e a 
pessoa portadora de deficiência.

Art. 14 - Cada titular do CMAS terá um suplente oriundo da mesma categoria representativa, 
considerando-se os segmentos representativos da sociedade civil.

Art. 15 - Os conselheiros, titulares e suplentes da sociedade civil serão eleitos em fórum 
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próprio e terão o mesmo poder de voto dos nominativos do Poder Executivo.

Art. 16 - A eleição dos representantes da sociedade civil obedecerá os seguintes princí-
pios:
I - Convocação em Edital expedido pelo Prefeito Municipal com antecedência de 15 (quinze) 
dias, publicado em, pelo menos, um (01) jornal de circulação no Município, contendo os re-
quisitos previstos nesta Lei para credenciamento;
II - Credenciamento das entidades junto a Comissão ou Conselho Provisório até 10 (dez) dias 
antes da data da eleição, conforme orientações recebidas;
III - Formação de uma comissão de eleição indicada pelo Prefeito Municipal, não havendo 
inscrição, será indicada pelo Prefeito.
Parágrafo Único - Após o mandato do primeiro CMAS, este indicará a comissão de eleição, me-
diante resolução.
IV - Eleição, por voto secreto;
V - A eleição será conduzida por uma mesa, composta por membros indicados pela Assembléia, 
que também fará publicar os resultados da eleição;
VI - A eleição deverá contemplar indicação de titulares e suplentes de cada segmento pre-
visto;
VII - Nomeação dos eleitos pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 17 - Para ser concedido o credenciamento, as entidades deverão provar que possuem ob-
jetivos assistenciais, inclusos em seus estatutos.

Art. 18 - As entidades credenciadas, sob pena de exclusão, deverão requerer a inscrição de 
03 (três) representantes seus, com direito a votar e ser votado.

Art. 19 - Os inscritos como candidatos e/ ou eleitores deverão ter idade mínima de 21 anos.

Art. 20 - São impedidos de servir no mesmo conselho parentes consangüíneos e/ou por afinida-
des até 3º grau.

Art. 21 - Eleito o CMAS, será empossado pelo Prefeito Municipal, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, reunindo-se sob a presidência do Conselho titular mais idoso para eleição de sua di-
retoria.

Capítulo  III
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CMAS

Art. 22 - O CMAS terá a seguinte estrutura:
I - Diretoria, composta por Presidente, Vice Presidente, 1º e 2º Secretários;
II - Comissões, constituídas por resoluções do plenário;
III - Plenário, como órgão de deliberação máxima.

Art. 23 - A Diretoria será eleita pelos membros do Conselho, dentre seus pares (titulares), 
com mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução, por igual período.
Parágrafo Único - o exercício do mandato de Conselheiro é considerado de interesse público 
relevante e não será remunerado.

Art. 24 - A representação do CMAS será exercida por seu presidente em todos os atos ineren-
tes ao seu exercício.

Art. 25 - As reuniões do CMAS somente poderão ser realizadas com a presença de 2/3 de seus 
membros em 1ª convocação. Em 2ª e 3ª convocações, com número a ser definido em seu Regimento 
Interno.

Art. 26 - O CMAS reunir-se-á ordinariamente a cada mês e, extraordinariamente sempre que 
convocado por sua diretoria ou por maioria simples de seus membros.

Art. 27 - Nas decisões do CMAS consideram-se os membros titulares.

Art. 28 - Os conselheiros indicados pelo Poder Público e/ou eleitos pela sociedade civil, 
poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável, apre-
sentada ao CMAS, que julgará a procedência e fará comunicação do ato ao Prefeito Municipal.
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Art. 29 - O CMAS manterá uma secretaria geral, destinada ao suporte administrativo financei-
ro necessário ao seu funcionamento, utilizando-se de instalações, materiais e funcionários 
cedidos pela Prefeitura Municipal.

TÍTULO III
DO FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 30 - Fica criado o Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS, instrumento de cap-
tação e aplicação e aplicação de recursos que têm por objetivo proporcionar meios para o 
funcionamento das ações na área de Assistência Social.

Art. 31 - Constituem receitas do FMAS:
I - Recursos provenientes da transferência dos Fundos Nacional e Estadual de Assistência 
Social;
II - Dotação configurada anualmente na Legislação Orçamentária Municipal no mínimo de 5% da 
receita efetivamente arrecadadas; recursos adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer 
de cada exercício;
III - Doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais 
e internacionais, organizações governamentais e não governamentais;
IV - Receitas de aplicações financeiros de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;
V - As parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financia-
mento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o 
FMAS terá direito a receber por força da Lei e de convênios no setor;
VI - Produtos de convênios firmados em outras entidades financeiras;
VII - Doações em espécie feitas diretamente ao Fundo;
VIII - Outras receitas que venham a ser legalmente constituídas.
§ 1º - A dotação orçamentária prevista para o órgão executor da Administração Pública 
Municipal responsável pela Assistência Social será automaticamente transferida para a conta 
do FMAS, tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.
§ 2º - Os recursos que compõem o FMAS serão depositados em instituições financeiras oficiais 
em conta especial sob a denominação - Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

Art. 32 - O FMAS será gerido pelo Executivo Municipal, sob a orientação e controle do CMAS.

Art. 33 - Os recursos do FMAS serão aplicados em:
I - Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de Assistência Social 
desenvolvidos pelo órgão da Administração Pública Municipal responsável pela execução da 
Política a Assistência Social ou por órgãos conveniados;
II - Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniadas de direito público e pri-
vado para execução de programas e projetos específicos do setor de Assistência Social;
III - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao de-
senvolvimento dos programas, com licitação aberta;
IV - Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de ser-
viços de Assistência Social, com licitação aberta, conforme legislação vigente;
V - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administra-
ção e controle das ações de Assistência Social;
VI - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na 
área de Assistência Social;
VII - Pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do artigo 15 da 
Lei Federal nº 8742/93 - LOAS

Art. 34 - O repasse de recursos para as entidades e organizações de Assistência Social, de-
vidamente registradas no CMAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com crité-
rios estabelecidos pelo CMAS.
Parágrafo Único - As transferências de recursos para organizações governamentais e não go-
vernamentais de Assistência Social se processarão mediante convênios, contratos, acordos, 
ajustes e/ ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade 
com os programas, projetos e serviços aprovados pelo CMAS.

Art. 35 - As contas e os relatórios do Gestor do FMAS serão submetidos a apreciação do CMAS 
mensalmente, de forma sintética e, anualmente, de forma analítica.
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Art. 36 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 18 de abril de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 18 de abril de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1112/96.

Publicação Nº 1879936

LEI Nº 1112/96.

"AUTORIZA A EFETUAR DOAÇÃO DE LOTES INDUSTRIAIS ÀS EMPRESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habi-
tantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar lotes industriais na 
forma da Lei nº 753/89 de 22.03.89 c/c a Lei nº 803/90 de 30.03.90, às empresas previamente 
selecionadas em processo de habilitação, conforme relação abaixo:
FIRMA ÁREA
- Belluno Ind. E Com. Vinho e Aguardentes Ltda......................................9.750,0
0m²
- Metalúrgica Olivo Ltda...........................................................15.700,0
0m²
- IMESIL - Indústria Metalúrgica Siderópolis Ltda..................................20.000,0
0m²
- Ind. E Com. De Salgados Petiscos Ltda.............................................1.001,5
0m²
- Inocêncio e Cia. Ltda............................................................10.000,0
0m²
- Star Móveis Ltda..................................................................1.620,0
0m²
- Nelsi Luiza Piacentini Ribeiro ME.................................................6.000,0
0m²
- Sider Malhas Ltda................................................................10.000,0
0m²
- Tinturaria Relevo Ltda...........................................................10.000,0
0m²
- Irmãos Scaini Ltda................................................................1.430,0
0m²
- Concresider Ind. Art. Cim. Ltda. ME...............................................8.550,0
0m²
- Confecções Porto Seguro Ltda......................................................1.000,0
0m²
- Iracema Cittadim Bettiol ME.......................................................8.970,0
0m²
- Kelplast Ind. Com. E Repres. Ltda.................................................7.000,0
0m²
- Rio Jordão Madeiras Ltda.........................................................15.982,7
4m²

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo, fica ainda autorizado a firmar ainda autorizado a fir-
mar contrato com as empresas previamente selecionadas em processo de habilitação, visando 
ocupar os pavilhões cedidos ao Município pela Companhia Siderúrgica Nacional, em regime de 
comodato, conforme relação abaixo:
FIRMA PAVILHÃO
- Fibras Riocar Ltda. ME 13 e 14
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- Scussel e Gonçalves Ltda. ME 15 parte 13
- Metalúrgica Rodzes Ltda. ME 15
- Cominer Ind. E Com. De Minérios Ltda. 16 e 17
- Metalúrgica Neri Cancelier Ltda. NECAN 6 (C e D)
- Indusfibra Ind. De Prod. Em Fibra de Vidro Ltda. 6 (E e F)
- Móveis União Jurema S. Hemmati ME 6 (A e B)
- FUSIL Fundição Siderópolis Ltda. 02, 03, 04 e 05

Art. 3º As despesas de escrituração e registro dos títulos correrão por conta das empresas 
beneficiadas.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 24 de abril de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 24 de abril de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1113/96.

Publicação Nº 1879937

LEI Nº 1113/96.

"AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA DE TERRA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SI-
DERÓPOLIS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habi-
tantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar duas áreas de terra do 
Patrimônio Público Municipal, localizado na Rua Diomício Freitas nesta cidade de Siderópo-
lis, seguintes confrontações:
Primeira Área:
- NORTE: 34,65 mts. Com a APAE;
- SUL: 26,00 mts com terra particular;
- LESTE: 15,00 mts com a Rua Diomício Freitas;
- OESTE: 39,00 mts com terras de particulares.
Segunda Área:
- NORTE: 49,80 mts com área remanescente 2ª;
- SUL: 49,40 mts com a APAE;
- LESTE: 06,00 mts com a Rua Diomício Freitas;
- OESTE: 06,46 mts com terras de particulares.
Parágrafo Único - As áreas acima descritas estão devidamente matriculadas no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Urussanga sob nº 11.194.

Art. 2º A doação especificada no artigo anterior, destina-se a ampliação das construções 
existentes na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Siderópolis.

Art. 3º As despesas decorrentes da escrituração da presente doação correrão por conta da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Siderópolis.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 15 de maio de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício
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Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 15 de maio de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1114/96.

Publicação Nº 1879938

LEI Nº 1114/96.

"CONSIDERA ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SÃO MARTINHO ."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habi-
tantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica considerada de Utilidade Pública a Associação Amigos de São Martinho, locali-
zada na Vila São Martinho, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 15 de maio de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 15 de maio de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1115/96.

Publicação Nº 1879939

LEI Nº 1115/96.

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A COMPANHIA DE HABI-
TAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA COHAB / SC."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habi-
tantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de Financiamento com a Com-
panhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB / SC.

Art. 2º O contrato tem por objetivo a obtenção de financiamento para a construção de unida-
des habitacionais urbanas e rurais.

Art. 3º O valor do financiamento a ser concedido pela COHAB / SC é da ordem de R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais).

Art. 4º Condições de pagamento do financiamento em retorno a COHAB / SC:
I - O prazo de pagamento será de 240 (duzentos e quarenta meses), contados a partir do tér-
mino do período de carência;
II - O período de carência é de 180 (cento e oitenta dias), contados da data do primeiro 
desembolso do valor do financiamento;
III - A Taxa de Juros durante o período de carência e financiamento será de 3% (três por 
cento) ao ano, capitalizada mensalmente, incidindo sobre o valor total do financiamento.
IV - O reajustamento do saldo devedor do financiamento e prestações, será feito pela aplica-
ção do coeficiente utilizado para reajuste das contas vinculadas ao FGTS.

Art. 5º Fica, em conseqüência, autorizado o Executivo Municipal a abrir créditos suplemen-
tares até a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
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Art. 6º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente, na 
seguinte rubrica: 1057316.1.010 - Construção de Casas Populares e Desfavelização de Vilas.

Art. 7º O Executivo Municipal abrirá conta bancária especial para o recebimento dos valores 
a serem contratados e destinados ao Fundo de Habitação.

Art. 8º Esta Lei autoriza, também, o Executivo Municipal a dar garantia do retorno do finan-
ciamento a COHAB / SC, de parcela do crédito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias de 
Serviços - ICMS.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de maio de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de maio de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1116/96.

Publicação Nº 1879940

LEI Nº 1116/96.

"CONCEDE AUMENTO DE VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES, SALÁRIOS E PROVENTOS DO PESSOAL ATIVO E INA-
TIVO, E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habi-
tantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reajustados em 12% (doze por cento), os valores de vencimentos, remunerações, 
salários, pensões e proventos do pessoal civil, sob qualquer título, ativos e inativos e 
pensionistas, relativos ao mês de maio de 1996, do Quadro de Funcionários e Servidores do 
Município.

Art. 2º Para atender às despesas decorrentes desta Lei, o Poder Executivo utilizará recur-
sos do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei terá seus efeitos retroagidos a 1º de maio do corrente exercício.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de maio de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de maio de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1117/96.

Publicação Nº 1879941

LEI Nº 1117/96.

"AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE DOIS MÉDICOS, PARA O SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habi-
tantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, na forma do inciso IX do artigo 37 da 
Constituição Federal, parágrafo 6º do artigo 152, da Lei Orgânica Municipal, autorizado a 
contratar 1 (hum) pediatra para a Unidade Sanitária São Lucas e outro clínico geral para a 
Unidade Sanitária de Rio Jordão, até 31 de dezembro do corrente.
§ 1º - A remuneração dos servidores que serão contratados será aquela constante da Lei 
Municipal nº 761/89, de 31/05/89 e alterações efetuadas pela Lei nº 991-A, de 31/05/94.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados será a Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT.

Art. 2º As contratações de que trata esta Lei serão sempre precedidas de exposição de mo-
tivos da Secretaria da Saúde e Promoção Social do Município, com ciência do Chefe do Poder 
Executivo.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações específicas do or-
çamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 03 de junho de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de junho de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1118/96

Publicação Nº 1879942

LEI Nº 1118/96

"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 9º DA LEI Nº 753/89, QUE CONCEDE INCENTIVOS ECONÔMICOS E ESTÍ-
MULOS FISCAIS ÀS EMPRESAS QUE SE ESTABELECEM NO MUNICÍPIO OU NELE AMPLIEM SUAS ATIVIDADES 
ATIVIDADES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habi-
tantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 9º da Lei nº 753/89 passa a ter a seguinte redação:

Art. 2º Ficam mantidas as disposições vigentes da Lei nº 753/89.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 03 de junho de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de junho de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1119/96.

Publicação Nº 1879943

LEI Nº 1119/96.

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR FINANCIAMENTO PARA UNIDADES HABITACIONAIS PARA 
FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habi-
tantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar financiamento para constru-
ção de casas populares, para famílias de baixa renda, em áreas urbana, suburbana e rural, 
com recursos captados através de empréstimo / financiamento junto a Companhia de Habitação 
do Estado de Santa Catarina - COHAB / SC, ou em qualquer outro órgão Estadual e Federal.

Art. 2º O Município financiará lotes urbanos e a construção de casas em alvenaria normal ou 
kits pré-moldados, os quais serão dados em hipoteca ao Município como garantia real do fi-
nanciamento, pelo prazo em vigor o respectivo contrato.

Art. 3º As prestações dos imóveis financiados, conterão o valor do financiamento com base na 
"Tabela Price" seguro habitacional, por danos físicos, morte e invalidez permanente, com 
juros de 3% (três por cento) ao ano e 3% (três por cento) destinado ao Fundo de habitação 
do Município.
§ 1º - No caso de habitação rural, as prestações poderão ser mensais, trimestrais ou 
semestrais e poderão, ainda, ser pagas com produtos de safra, de escolha entre as partes.
§ 2º - O seguro habitacional por danos físicos, morte, invalidez permanente, deverão ser 
pagos mensalmente, havendo opção pelo pagamento das prestações por trimestre ou semestre.

Art. 4º O Poder Executivo Municipal fica autorizado para a execução dos ditames desta Lei, a 
fazer convênio ou contrato, com órgãos ou entidades, para operar o Sistema do Gestor Hi-
potecário que se formará, no que se refere ao controle de cobrança de prestações, seguro, 
taxas e emissão de carnês e planilhas de saldos de financiamento.

Art. 5º O Poder Executivo Municipal fica autorizado ainda a dar em garantia dos contratos 
que firmar, as quotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - (ICMS).

Art. 6º Os critérios para a escolha das pessoas a serem beneficiadas com o financiamento se-
rão fixados por Lei.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 20 de junho de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 20 de junho de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 112/1962

Publicação Nº 1878936

LEI Nº 112/1962

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)
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LEI Nº 1120/96.

Publicação Nº 1879944

LEI Nº 1120/96.

"AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM A STO-VIVA ESTRADA E FESPORTE."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habi-
tantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios com o Governo do 
Estado de Santa Catarina, através dos órgãos abaixo mencionados, para obtenção de recursos 
financeiros, objetivando atender reivindicações comunitárias e de interesse do Município.
I - Convênio com a Secretaria de Estado dos Transportes e Obras - STO - FP - VIVA ESTRADA, 
para pavimentação de ruas;
II - Convênio com o FESPORTE - Fundação Catarinense de Esportes, para atender despesas com 
a realização dos Joguinhos Abertos - Região Sul a realizarem-se de 11 a 17 de julho do cor-
rente ano, no Município.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 27 de junho de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 27 de junho de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1121/96.

Publicação Nº 1879945

LEI Nº 1121/96.

"AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 430.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habi-
tantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de 
R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), para atender ao seguinte programa de tra-
balho no corrente exercício financeiro:
19.00 - CRÉDITOS ESPECIAIS
19.19 - CRÉDITOS ESPECIAIS
10 - Habitação e Urbanismo
1057 - Habitação
1057316 - Habitações Urbanas
1057316.2 - Transf. ao Fundo Rotativo Habitacional
3210.00 - Transferências Intragovernamentais ..............................................
R$ 30.000,00
4310.00 - Transferências Intragovernamentais..............................................
R$ 400.000,00
SOMA......................................................................................
R$ 430.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial 
do elemento de despesa do orçamento corrente a seguir especificados:
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99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 - Reserva de Contingência
9999 - Reserva de Contingência
9999999 - Reserva de Contingência
9999999.2.999 - Reserva de Contingência
9999.00/0168 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA ...................................................
R$ 430.000,00
SOMA......................................................................................
R$ 430.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de junho de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de junho de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1122/96.

Publicação Nº 1879946

LEI Nº 1122/96.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPO-
LIS, PARA O EXERCÍCIO DE 1996 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." (R$ 430.000,00)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de junho de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de junho de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1123/96.

Publicação Nº 1879947

LEI Nº 1123/96.

"CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Educação do Município de Siderópolis, ao qual 
compete:
I - Elaborar o seu regimento a ser aprovado, por decreto, pelo Chefe do Poder Executivo;
II - Colaborar com a Secretaria Municipal de Educação na organização e direção do ensino;
III - Analisar leis, decretos e regulamentos relacionados com o ensino, com vistas a sua 
eficiente aplicação;
IV - Sugerir as medidas que julgar necessárias a melhor solução dos problemas educacionais 
do Município;
V - Opinar nos casos em que divirjam os pareceres dos órgãos técnicos ou administrativos da 
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Secretaria de Educação, ou naqueles em que o Secretário julgue aconselhável mais amplo de-
bate;
VI - Integrar comissões designadas pelo Chefe do Poder Executivo para estudo dos problemas 
educacionais de qualquer gênero e grau;
VII - Fiscalizar que a aplicação de recursos obedeça ao limite fixado na legislação vigente;
VIII - Assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária na área da Edu-
cação;
IX - Elaborar critérios para a concessão de bolsas de estudo e auxílios a estudantes caren-
tes;
X - Apreciar o Plano Municipal de Educação;
XI - Emitir parecer quanto à criação de escolas ou cursos de 1º grau;
XII - Emitir parecer sobre convênios ou contratos de cunho educacional a serem celebrados 
pelo Poder Executivo;
XIII - Exercer as atribuições que lhe forem delegadas pelo Conselho Estadual de Educação, 
nos termos do Art. 71 da Lei 5.692 de 11.08.71, que fixa Diretrizes e Bases para Ensino de 
1º e 2º graus.

Art. 2º O Conselho Municipal de Educação, vinculado à Secretaria de Educação, será consti-
tuído por 09 (nove) membros titulares e 09 (nove) suplentes.
§ 1º - Os Conselheiros escolhidos entre pessoas de reconhecida capacidade e experiência em 
assuntos educacionais serão nomeados por Decreto do Prefeito Municipal;
§ 2º - O mandato dos Conselheiros será de 02 (dois) anos, podendo haver recondução;
§ 3º - Na ocorrência de vaga será convocado suplente que completará o mandato.

Art. 3º O Presidente do Conselho Municipal de Educação solicitará ao Chefe do Poder Execu-
tivo funcionários para exercerem os cargos de Secretário do Conselho e de Assessoria Técni-
ca Permanente.

Art. 4º O Conselho Municipal de Educação terá as seguintes comissões:
I - Ensino de 1º Grau;
II - Ensino de 2º Grau;
III - Legislação e Normas;
IV - Planejamento.

Art. 5º Caberá a Prefeitura Municipal proporcionar a infra-estrutura necessária ao funcio-
namento do Conselho Municipal de Educação.

Art. 6º O detalhamento da organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação 
constará do Regimento próprio.

Art. 7º A função do Conselheiro será exercida sem ônus para os cofres públicos, sendo con-
siderada como relevante serviço prestado ao Município.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de junho de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de junho de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1124/96

Publicação Nº 1879948

LEI Nº 1124/96

"AUTORIZA DOAR IMÓVEL A SER SUBSTITUÍDO."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar o Prédio da Escola Isolada Mu-
nicipal, da Localidade de Linha Alexandre da Boit, ao Senhor Celino Vieira, que teve sua 
residência e pertences totalmente destruídos pelas enchentes ocorridas no final de 1995, no 
Município.
Parágrafo Único - A doação a que se refere o presente artigo se processará quando da cons-
trução de nova escola, em alvenaria, no mesmo local.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de junho de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de junho de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1125/96.

Publicação Nº 1879949

LEI Nº 1125/96.

"AUTORIZA A DOAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DA REDE ELÉTRICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar os bens a seguir descritos:
1979 - 74 postes
1981 - Um transformador de 45 KVA na Rua Diomício Freitas;
1983 - Material elétrico aplicado na rede da COHAB;
1988 - Material elétrico e dois transformadores aplicados na área industrial da Carbonífera 
Próspera e na rede do Hospital São Lucas;
1992 - Material elétrico aplicado no loteamento da Carbonífera Treviso S/A.

Art. 2º Em função da doação será dada baixa nos registros patrimoniais do Município.

Art. 3º A donatária, em função do recebimento, obriga-se e compromete-se a fazer a manuten-
ção da rede e demais equipamentos doados.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento vigente.

Art. 5º A donatária desobriga o doador de quaisquer débito por ela contraído na manutenção 
do sistema elétrico ora doado.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de junho de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de junho de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1126/96.

Publicação Nº 1879950

LEI Nº 1126/96.

"DENOMINA VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam denominadas de Rua Luiz Rossa e Rua Doilha Feltrin Rossa, ruas projetadas da 
Vila Rica.

Art. 2º A Rua Luiz Rossa terá início no entroncamento com a rua projetada nº 16 na Vila 
Rica e se estenderá no sentido Sul.

Art. 3º A Rua Doilha Rossa Feltrin terá início na Rua Luiz Rossa e se estenderá no sentido 
Leste.

Art. 4º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de junho de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de junho de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1127/96.

Publicação Nº 1879951

LEI Nº 1127/96.

"DENOMINA PRAÇA DE ESPORTES DO MUNICÍPIO."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado Complexo Esportivo Municipal EDIVAL IZAUL PEREIRA a antiga Praça de 
Esportes do Grêmio Esportivo Treviso deste Município.

Art. 2º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de junho de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de junho de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1128/96.

Publicação Nº 1879952

LEI Nº 1128/96.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada a Rua Angelo Forgiarini a rua sem denominação, localizada nas ime-
diações da Gruta Nossa Senhora dos Povos (1ª rua que desce), nesteMunicípio.

Art. 2º A Rua Angelo Forgiarini tem seu início na Rua Gastão Bica de Oliveira e seu término 
nas encostas da SC-445.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de junho de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de junho de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1129/96.

Publicação Nº 1879953

LEI Nº 1129/96.

"AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM O MS/ FNS/ SES/ FES E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS ."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com o Ministério da 
Saúde e Fundo Nacional da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde e Fundo Estadual da Saúde, 
para obtenção de recursos financeiros, objetivando atender reivindicações comunitárias e de 
interesse do Município.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento vigente.
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 14 de agosto de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 14 de agosto de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 113

Publicação Nº 1878937

LEI Nº 113
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DAR AUXÍLIO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a dar um auxílio de Cr$20.000,00 (Vinte mil cru-
zeiros), para a confecção do monumento a ser erguido na cidade de Tubarão, em homenagem ao 
Dr. Getúlio Dornelles Vargas.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 07 de Julho de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1130/96.

Publicação Nº 1879954

LEI Nº 1130/96.

"AUTORIZA A FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS NA UNDIME."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado afiliar o Município de Siderópolis na UN-
DIME - União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, fundada no dia 09 de outubro de 
1987.
Parágrafo Único - Em face do disposto no caput deste artigo, fica o Município sujeito aos 
deveres impostos pelos estatutos da referida Associação.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 14 de agosto de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 14 de agosto de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1131/96.

Publicação Nº 1879955

LEI Nº 1131/96.

"AUTORIZA LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS E/ OU EQUIPAMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar a locação, através de lici-
tação, de tratores agrícolas e / ou equipamentos, visando atender aos agricultores deste 
Município.

Art. 2º A locação de que trata o artigo anterior da presente Lei poderá ser feita por pes-
soas físicas ou jurídicas, observando-se sempre o melhor equipamento, as condições e os 
preços cotados.

Art. 3º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a custear cin-
qüenta por cento (50%) dos custos dos tratores e / ou equipamentos contratados, referidos 
nesta Lei, para a realização de serviços particulares aos agricultores do Município.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente e exercícios subseqüentes, abaixo especificado:
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 - DEPTO. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E VETERINÁRIA
08.01.0418111.2031 - 3130.00/0154 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 14 de agosto de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 14 de agosto de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1132/96.

Publicação Nº 1879956

LEI Nº 1132/96.

"AUTORIZA CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio financeiro até o 
limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA E BEM 
ESTAR SOCIAL DE SIDERÓPOLIS - AFABESS, para atender às despesas com as suas finalidades es-
tatutárias e o Projeto Verde Cidade, a cargo da mesma.
Parágrafo Único - O recurso será repassado parcelamento, atendendo-se às necessidades dos 
programas de trabalho da entidade.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 14 de agosto de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 14 de agosto de 
1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1133/96.

Publicação Nº 1879957

LEI Nº 1133/96.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada a Rua Carlos Peterle a rua que dá acesso a Madeireira Peterle de 
Alto Rio Maina, neste Município.

Art. 2º A Rua Carlos Peterle terá início na Estrada Geral de Alto Rio Maina, ao lado da 
Igreja e se estenderá até a Madeireira Peterle.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 11 de setembro de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 11 de setembro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1134/96.

Publicação Nº 1879958

LEI Nº 1134/96.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CRÉDITO SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE R$ 
132.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar até o li-
mite de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), para adicionar ao seguinte progra-
ma de trabalho do Orçamento do Fundo Rotativo Habitacional de Siderópolis, do corrente ano:
01.00 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
01.01- FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
1.001 - Construção de Casas Populares
4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES.............................................................
R$ 132.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial 
do seguinte elemento de despesa do Orçamento do Fundo vigente:
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01.00 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
01.01 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
2.999 - Reserva de Contingência
9999.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.........................................................
R$ 132.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 11 de setembro de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 11 de setembro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1135/96.

Publicação Nº 1879959

LEI Nº 1135/96.

"DENOMINA VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada a Rua Septimo Venturini, a Rua Projetada localizada entre a Indús-
tria Têxtil Trento e o Complexo Municipal de Obras, neste Município.
§ 1º A Rua Septimo Venturini terá início na Avenida Porfírio Feltrin e seu término no 
Complexo Municipal de Obras.

Art. 2º Fica denominada a Rua Luiz Larroyd a Rua Projetada Osvaldo Pinto da Veiga e Rua 
Projetada entre o Complexo Municipal de Obras e a Indústria Têxtil Trento, neste Município.
§ 1º - A Rua Luiz Larroyd terá seu início na Rua Transversal à Rua Osvaldo Pinto da Veiga e 
o Complexo Municipal de Obras.

Art. 3º Fica denominada Rua Hilário Cesa a Rua Transversal entre a Rua Osvaldo Pinto da 
Veiga e o Complexo Municipal de Obras, neste Município.
§ 1º - A Rua Hilário Cesa terá seu início na Rua Osvaldo Pinto da Veiga e o Complexo 
Municipal de Obras.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente do 
corrente ano.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 11 de setembro de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 11 de setembro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1136/96.

Publicação Nº 1879960

LEI Nº 1136/96.

"CRIA O CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Conselho de Alimentação Escolar com a finalidade de assessorar o Go-
verno Municipal na execução do programa de assistência e educação alimentar junto aos esta-
belecimentos de educação pré-escolar e de ensino fundamental mantidos pelo Município, mo-
tivando a participação de órgãos públicos e da comunidade na consecução de seus objetivos, 
competindo-lhe, especificamente:
I - Fiscalizar e controlar a aplicação dos recursos destinados a merenda escolar;
II - Promover a elaboração dos cardápios dos programas de alimentação escolar, respeitando 
os hábitos alimentares do Município, sua vocação agrícola, dando preferência aos produtos 
in natura;
III - Orientar a aquisição de insumos para os programas de alimentação escolar, dando prio-
ridade aos produtos da região;
IV - Sugerir medidas aos órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, nas fa-
ses de elaboração e tramitação do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do 
Orçamento Municipal, visando:
a) As metas a serem alcançadas;b) A aplicação dos recursos previstos na Legislação nacio-
nal;c) O enquadramento das dotações orçamentárias especificadas para alimentação escolar.
V - Articular-se com os órgãos ou serviços governamentais nos âmbitos estadual e federal e 
com outros órgãos da administração pública ou privada, a fim de obter colaboração ou assis-
tência técnica para a melhoria da alimentação escolar distribuída nas escolas municipais;
VI - Fixar critérios para a distribuição da merenda escolar nos estabelecimentos de ensino 
municipais.
VII - Articular-se com as escolas municipais, conjuntamente com os órgãos de educação do 
Município, motivando-as na criação de hortas, granjas e de pequenos animais de corte, para 
fins de enriquecimento da alimentação escolar;
VIII - Realizar campanhas educativas de esclarecimento sobre alimentação;
IX - Realizar estudos a respeito dos hábitos alimentares locais, levando-os em conta quando 
da elaboração dos cardápios para a merenda escolar;
X - Exercer fiscalização sobre o armazenamento e a conservação dos alimentos destinados à 
distribuição nas escolas, assim como sobre a limpeza dos locais de armazenamento;
XI - Realizar campanhas sobre higiene e saneamento básico, no que respeita aos seus efeitos 
sobre a alimentação;
XII - Promover a realização de cursos de culinária, noções de nutrição, conservação de 
utensílios e material junto às escolas municipais;
XIII - Levantar dados estatísticos nas escolas e na comunidade, com a finalidade de orçamen-
tar e avaliar o programa no Município.
Parágrafo Único - A execução das proposições estabelecidas pelo Conselho de Alimentação Es-
colar ficará a cargo do órgão de educação do Município.

Capítulo  I
DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

Art. 2º O Conselho de Alimentação Escolar terá a seguinte composição:
I - O dirigente do órgão de educação da Prefeitura que o presidirá;
II - 1 (hum) representante da Pastoral da Saúde;
III - 1 (hum) representante dos professores das escolas municipais;
IV - 1 (hum) representante de pais e alunos;
V - 1 (hum) representante da Secretaria da Agricultura.
§ 1º - A cada membro efetivo corresponderá um suplente.
§ 2º - A nomeação dos membros efetivos e dos suplentes será feita por Decreto do Prefeito 
pra o prazo de 2 (dois) anos, podendo ser renovado.
§ 3º - O Presidente do Conselho permanecerá como tal durante o tempo que durar sua função 
como dirigente do órgão de educação.
§ 4º - Os representantes referidos neste artigo serão indicados por suas entidades para 
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nomeação do Prefeito Municipal.
§ 5º - No caso de ocorrência de vaga, o novo membro designado deverá completar o mandato do 
substituído.
§ 6º - O Conselho de Alimentação Escolar reunir-se-á, ordinariamente, com a presença 
de, pelo menos, metade de seus membros, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando 
convocado pelo seu Presidente, mediante solicitação de, pelo menos, um terço de seus 
membros efetivos.
§ 7º - Ficará extinto o mandato que deixar de comparecer, sem justificação, a 2 (duas) 
reuniões consecutivas do Conselho ou a 4 (quatro) alternativas.
§ 8º - Declarado extinto o mandato, o Presidente do Conselho oficiará ao Prefeito Municipal 
para que proceda ao preenchimento da vaga.

Art. 3º O Vice- Presidente do Conselho será escolhido por seus pares para um mandato de 2 
(dois) anos que poderá ser renovado.

Art. 4º O exercício do mandato de Conselheiro será gratuito e constituirá serviço público 
relevante.

Art. 5º As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente o 
voto de desempate.

Capítulo  II
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º O programa de Alimentação Escolar será executado com:
I - Recursos próprios do Município consignados no orçamento anual;
II - Recursos transferidos pela União e pelo Estado;
III - Recursos financeiros ou de produtos doados por entidades particulares, instituições 
estrangeiras ou internacionais.

Art. 7º O Regimento Interno do Conselho será baixado pelo Prefeito Municipal no prazo de 30 
(trinta) dias após a entrada em vigência da presente Lei.

Art. 8º Fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir créditos especiais de até o valor de 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a correr por conta de anulação parcial da RESER-
VA DE CONTINGÊNCIA do orçamento vigente, para atender às despesas correntes, decorrentes da 
aplicação desta Lei, com as seguintes classificações:
19.00 - CRÉDITOS ESPECIAIS
19.19 - Créditos Especiais
08 - Educação e Cultura
41 - Educação da Criança de 0 a 6 anos
0841427 - Alimentação e Nutrição
084427.2.040 - Distribuição de Merenda Escolar entre alunos do Pré-Escolar.................
R$ 15.000,00
31.20 - MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL......................................................................................
R$ 25.000,00

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 11 de setembro de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 11 de setembro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1137/96.

Publicação Nº 1879961

LEI Nº 1137/96.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONCEDER SUBVENÇÃO DE JUROS A FINANCIAMENTOS CON-
TRAÍDOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, COM INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATA-
RINA S/A, E DESTINADOS A AGRICULTORES ATINGIDOS POR ADVERSIDADES CLIMÁTICAS OCORRIDAS NO 
MUNICÍPIO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 1995 E INÍCIO DE 1996 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a subvencionar 50% (cinqüenta por cen-
to) dos juros devidos pelos agricultores que contraírem financiamento do "Programa Emergen-
cial de Crédito de Manutenção e Apoio a Pequenos Produtores Rurais atingidos por estiagens 
e cheias no Estado de Santa Catarina" através do Banco do Brasil S/A, com interveniência do 
Banco do Estado de Santa Catarina S/A - BESC.

Art. 2º Fica o Banco do Estado de Santa Catarina S/A autorizado a reter da cota do Imposto 
de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) os valores necessários à cobertura da sub-
venção disposta no Artigo 1º e a praticar, em caráter irrevogável e irretratável os atos 
necessários a tal resultado.
Parágrafo Único - A inexistência de recursos suficientes na cota do Imposto de Circulação de 
Mercadorias e Serviços do Município para cobertura dos valores exigidos para cumprimento 
do estabelecido nesta Lei, implica na obrigatoriedade da Prefeitura Municipal repassar ao 
Banco do Estado de Santa Catarina S/A - BESC os valores complementares, em até 5 dias após 
o vencimento da parcela e devidamente corrigidos pela taxa SELIC - Taxa Média do Sistema 
Especial de Liquidação e Custódia - no período compreendido entre o vencimento e o efetivo 
pagamento.

Art. 3º O Banco do Estado de Santa Catarina S/A se obriga a repassar a Prefeitura Municipal 
a relação dos agricultores beneficiados pelo Programa, o valor da subvenção pra cada um e, a 
critério da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal outras informações que sejam necessá-
rias ao entendimento dos cálculos efetuados e a prestação de contas dos recursos aplicados.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão a cargo de dotações orçamentárias pró-
prias.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 25 de setembro de 1996.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 25 de setembro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1138/96.

Publicação Nº 1879962

LEI Nº 1138/96.

"AUTORIZA E RATIFICA A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS MANACIAIS DO RIO SANGÃO, SANT`ANA E 
OUTROS, CRIADA PELA LEI Nº 1080/95, DE 28 DE JUNHO DE 1995."

JOÃO ANTONIO ALÉSSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos 
os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:
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Art. 1º Fica redefinida a "Área de Proteção Ambiental das nascentes do Rio Sangão, Rio San-
t`Ana, Rio Albino e outros", visando a proteção e preservação dos mananciais de águas, da 
flora e da paisagem, cuja área é definida por uma poligonal com as seguintes coordenadas UTM 
- IBGE:
 _________________________________
|VÉRTICE|COORDENADA E|COORDENADA N|
|=======|============|============|
|1      |650.000,00  |6.835.250,00|
|-------|------------|------------|
|2      |650.700,00  |6.835.380,00|
|-------|------------|------------|
|3      |651.215,00  |6.834.085,00|
|-------|------------|------------|
|4      |653.000,00  |6.834.070,00|
|-------|------------|------------|
|5      |654.000,00  |6.834.640,00|
|-------|------------|------------|
|6      |654.450,00  |6.833.100,00|
|-------|------------|------------|
|7      |652.725,00  |6.831.650,00|
|-------|------------|------------|
|8      |649.300,00  |6.832.450,00|
|_______|____________|____________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º Na área declarada de Proteção Ambiental, prevista no Art. 1º dessa Lei, é vedada a 
exploração mineral, sob qualquer título.
§ 1º - As atividades industriais Agro-Pastoris e de beneficiamento de madeiras (exceto as 
nativas protegidas por Lei Federal), deverão adequar-se às exigências legais para o seu 
funcionamento, de acordo com a aprovação do departamento do Meio Ambiente do Município.
§ 2º - As instalações novas de indústrias Agropastoris e de Beneficiamento de Madeira, 
deverão cumprir as exigências constantes na presente Lei, disciplinando através da lei 
específica.

Art. 3º As infrações às disposições da presente Lei, impor-se-á uma multa que varia de 100 
a 1.000 UFMs, e as reincidências aplicar-se-á a multa em dobro.

Art. 4º O infrator às disposições da presente Lei, será notificado e devidamente autuado 
para cessar o ato ou fato, no prazo de cinco (05) dias, a contar da notificação.
§ 1º - Após o decurso de cinco (05) dias sem que cesse a infração, o Município de 
Siderópolis, através do Departamento do Meio Ambiente, no exercício de poder de polícia, 
poderá embargar, desocupar a área e ainda fazer cessar a infração.
§ 2º - Após a notificação e autuação, o infrator terá 15 (15) dias para oferecer defesa 
junto ao Conselho de Meio Ambiente do Município.
§ 3º - As multas previstas na presente Lei deverão ser recolhidas ao Município no prazo de 
trinta (30) dias, contados da notificação e autuação.
# 4º - Caso o infrator não recolha as multas dentro do prazo acima especificado, o valor de-
vidamente corrigido monetariamente, será inscrito em dívida ativa, para cobrança judicial.

Art. 5º Toda entidade ou pessoa física poderá apresentar junto à FATMA e Conselho Municipal 
do Meio Ambiente, denúncia sobre ações ou omissões que comprometem os objetivos da presente 
Lei, sendo de responsabilidade daqueles órgãos apurar imediatamente os fatos e os respecti-
vos responsáveis.

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, através do Decreto autorizado a regula-
mentar, no prazo de sessenta (60) dias, a presente Lei.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de outubro de 1996.
JOÃO ANTONIO ALÉSSIO
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de outubro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1139/96.

Publicação Nº 1879963

LEI Nº 1139/96.

"CONCEDE REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES, SALÁRIOS E PROVENTOS DO PESSOAL ATIVO E 
INATIVO E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO."

JOÃO ANTONIO ALÉSSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos 
os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Ficam reajustados em 10% (dez por cento) os valores dos vencimentos, remunerações, 
salários, pensões e proventos do pessoal civil, ativos e inativos e pensionistas, relativos 
ao mês de outubro de 1996, do Quadro dos Servidores do Município.

Art. 2º Para atender às despesas decorrentes desta Lei, o Poder Executivo utilizará recur-
sos do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei terá os seus efeitos retroagidos a 1º de outubro de 1996.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 30 de outubro de 1996.
JOÃO ANTONIO ALÉSSIO
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 30 de outubro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 114

Publicação Nº 1878938

LEI Nº 114

CRIA O CARGO DE AUXILIAR DE INSPEÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o cargo de Auxiliar de Inspeção para prestar serviços de fiscalização e 
inspeção às escolas municipais.

Art. 2º O cargo a que se refere o artigo anterior será suprido por um auxiliar de lvre no-
meação do Poder Executivo Municipal, de acordo com o que preceitua o art. 74,inciso VIII, 
da Lei nº 22, de 14 de novembro de 1947 (Lei Orgânica dos Municípios).

Art. 3º Fica o Auxiliar de Inspeção integrante do Quadro de Cargos Isolados de provimento 
efetivo, com o padrão de vencimento "G".

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a, em época oportuna, abrir um crédito especial 
para fazer face às despesas decorrentes, com a criação e aprovação desta Lei.
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Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 07 de Julho de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1140/96.

Publicação Nº 1879964

LEI Nº 1140/96.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE, DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
ROTATIVO HABITACIONAL E DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 
1997 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." (R$ 12.750.000,00)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 30 de outubro de 1996.
JOÃO ANTONIO ALÉSSIO
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 30 de outubro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1141/96.

Publicação Nº 1879965

LEI Nº 1141/96.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CRÉDITO SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE R$ - 
80.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOÃO ANTONIO ALÉSSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos 
os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar até o li-
mite de R$ - 80.000,00 (oitenta mil reais), para adicionar ao seguinte programa de trabalho 
do Orçamento do Fundo Rotativo Habitacional de Siderópolis, do corrente ano:
01.00 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
01.01 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
1.001 - Construção de Casas Populares
4110.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES..............................................................
R$ 80.000,00

Art. 2º O Crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial 
do seguinte elemento de despesa do Orçamento do Fundo Vigente:
01.00- FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
01.01 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
2.999 - Reserva de Contingência
9999.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA..........................................................
R$ 80.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e terá vigência durante o exer-
cício de 1997.
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Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 30 de outubro de 1996.
JOÃO ANTONIO ALÉSSIO
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 30 de outubro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1142/96.

Publicação Nº 1879966

LEI Nº 1142/96.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO."

JOÃO ANTONIO ALÉSSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos 
os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica denominada RUA FAMÍLIA INOCÊNCIO a atual RUA SEPTIMO VENTURINI, neste Municí-
pio.
§ 1º - A Rua Família Inocêncio terá início na Rua Presidente Dutra e terminará na Rua 
Gastão Bica de Oliveira.

Art. 2º As despesas oriundas da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente do 
corrente ano.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 06 de novembro de 1996.
JOÃO ANTONIO ALÉSSIO
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 06 de novembro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1143/96.

Publicação Nº 1879967

LEI Nº 1143/96.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CEDER AS DEPENDÊNCIAS E OS TERRENOS DO CENTRO SOCIAL 
URBANO IRINEU BORNHAUSEN E CENTRO COMUNITÁRIO DE TREVISO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ceder as dependências e o terreno do 
Centro Social Urbano Irineu Bornhausen, sito a Rua Diomício Freitas, nesta cidade e o Cen-
tro Comunitário de Treviso, sito a Rua Principal no Distrito de Treviso, com uma área de 
terra 200,00 m2 (duzentos metros quadrados), por um período de tempo indeterminado, a fim de 
que estas entidades possam assinar convênios com a Secretaria de Desenvolvimento Social e 
da Família do Estado de Santa Catarina.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento vigente.
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 13 de novembro de 1996.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 13 de novembro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1144/96.

Publicação Nº 1879968

LEI Nº 1144/96.

"AUTORIZA A COBRANÇA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS SEM MULTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a cobrar os créditos tributários do Mu-
nicípio, com prazo de pagamento já vencidos, sem a multa estabelecida no Código Tributário 
Municipal.
§ 1º - A isenção prevista no presente artigo estende-se à dívida ativa de anos anteriores 
e aos tributos lançados e não arrecadados dentro dos prazos estabelecidos no corrente 
exercício.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 05 de dezembro de 1996.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 05 de dezembro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1145/96.

Publicação Nº 1879969

LEI Nº 1145/96.

"AUTORIZA ALIENAR AÇÕES DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a alienar, através da Bolsa de Valores, 
as ações e/ou participações societárias do Município junto a Central Elétrica de Santa Ca-
tarina - CELESC, ELETROBRAS, Telecomunicações do Estado de Santa Catarina S/A - TELEBRÁS e 
PETROBRAS.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 05 de dezembro de 1996.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 05 de dezembro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1146/96.

Publicação Nº 1879970

LEI Nº 1146/96.

"AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA DE TERRA A SOCIEDADE BENEFICENTE DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar uma área de terra do Patrimônio 
Público Municipal, localizada a Avenida Porfírio Feltrin, s/nº, nesta cidade de Siderópo-
lis, medindo 1.069,10 m², (hum mil e sessenta e nove metros quadrados e dez centímetros) 
com as seguintes confrontações:
NORTE: 54,30 mt com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis;
SUL: 52,61 mt com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis;
LESTE: 20,07 mt com a Avenida Porfírio Feltrin;
OESTE: 20,00 mt com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis.
Parágrafo Único - As áreas acima descritas estão devidamente matriculadas no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma - SC, sob nº 3.539.

Art. 2º A doação especificada no artigo anterior, destina-se a construção de uma Igreja.

Art. 3º As despesas decorrentes da escrituração da presente doação correrão por conta da 
donatária.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 12 de dezembro de 1996.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 12 de dezembro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1147/96.

Publicação Nº 1879971

LEI Nº 1147/96.

"AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA DE TERRA A IGREJA PENTECOSTAL SEGUIDORES DE JESUS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS."

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar uma área de terra do Patrimônio 
Público Municipal, localizada a Rua Projetada, próxima a Avenida Porfírio Feltrin, s/nº, 
nesta cidade de Siderópolis, medindo 840,00 m², (Oitocentos e quarenta metros quadrados) 
com as seguintes confrontações:
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NORTE: 20,00 mt com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis;
SUL: 20,00 mt com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis;
LESTE: 42,00 mt com aruá Projetada;
OESTE: 42,00 mt com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis.
Parágrafo Único - As áreas acima descritas estão devidamente matriculadas no Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma - SC, sob nº 3.539.

Art. 2º A doação especificada no artigo anterior, destina-se a construção de uma Igreja.

Art. 3º As despesas decorrentes da escrituração da presente doação correrão por conta da 
donatária.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 12 de dezembro de 1996.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 12 de dezembro 
de 1996.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1148/97.

Publicação Nº 1879972

LEI Nº 1148/97.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar acordo de parcelamento de dívida 
junto ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, na forma da legislação em vigor.

Art. 2º O parcelamento refere-se ao pagamento de prestações do principal e de seus acessó-
rios, de contribuições normais, relativas aos meses de NOVEMBRO / DEZEMBRO e 13º SALÁRIO 
de 1996, ficando o Poder Executivo autorizado a utilizar, vincular e permitir a retenção de 
parcelas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 16 de janeiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 16 de janeiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1149/97.

Publicação Nº 1879973

LEI Nº 1149/97.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O FGTS."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar acordo de parcelamento de dívida 
junto ao FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, na forma da legislação em vigor.

Art. 2º O parcelamento refere-se ao pagamento de prestações do principal e de seus acessó-
rios, de contribuições normais, relativas ao período a partir de maio de 1996.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento vigente.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotação e recursos 
do orçamento vigente.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 24 de janeiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 24 de janeiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 115

Publicação Nº 1878939

LEI Nº 115

CONFERE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É conferido o título de Cidadão Honorário de Siderópolis ao Rev. Padre Carlos Per-
sa, Superior Geral da Pequena Obra da Divina Providência, pela grande obra construída nesta 
cidade e pelo trabalho desenvolvido pelos seus filhos espirituais.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de Julho de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1150/97.

Publicação Nº 1879974

LEI Nº 1150/97.

"AUTORIZA A PARCELAR DÉBITO COM O PASEP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a fazer confissão e parcelamento de dívi-
da com a Receita Federal, referente às contribuições devidas pelo Município, destinadas a 
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, referente ao valor principal e de seus 
acessórios, relativo ao período imediatamente posterior a confissão e parcelamento efetuado 
em 1995.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a oferecer como garantia de pagamento do 
principal e encargos, parcelas de participação do Município no FPM - Fundo de Participação 
dos Municípios, com débito direto em conta corrente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 24 de janeiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 24 de janeiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1151/97.

Publicação Nº 1879975

LEI Nº 1151/97.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PAGAR A DÍVIDA DE EXERCÍCIO ANTERIOR."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o pagamento da con-
tribuição a Associação dos Municípios da Região Carbonífera - AMREC, relativa ao mês de de-
zembro de 1996, no valor de R$ - 1.480,00 (hum mil quatrocentos e oitenta reais).

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior do presente Projeto de Lei correrá por 
conta do seguinte elemento da dotação do orçamento vigente:
03.00 - SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
03.01 - Secret. de Administ. E Planejamento
03.07 - Administração
0307021 - Administração Geral
0307021.3190 - Div. Desp. Custeio...........................................................
R$ 1.480.00
TOTAL.......................................................................................
R$ 1.480,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
partir de 14 de janeiro de 1997.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 24 de janeiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 24 de janeiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1152/97.

Publicação Nº 1879976

LEI Nº 1152/97.

"AUTORIZA O PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A TELESC."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar acordo de parcelamento 
de dívida junto a TELESC - Telecomunicações de Santa Catarina S/A, referente ao valor prin-
cipal e de seus acessórios, relativo ao exercício anterior na forma da legislação em vigor, 
em até 12 (doze) meses.

Art. 2º O parcelamento refere-se ao pagamento de prestações do principal e de seus acessó-
rios, relativas aos meses de agosto de 1996 em diante.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 31 de janeiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 31 de janeiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1153/97.

Publicação Nº 1879977

LEI Nº 1153/97.

"AUTORIZA O PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O IPESC."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar acordo de parcelamento 
de dívida junto ao IPESC - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, referente 
ao valor principal e de seus acessórios, relativo a exercícios anteriores na forma da le-
gislação em vigor, em até 12 (doze) meses.

Art. 2º O parcelamento refere-se ao pagamento de prestações do principal e de seus acessó-
rios, relativas a exercícios anteriores, cujos recolhimentos de contribuições acham-se em 
atraso.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria do 
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orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 31 de janeiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 31 de janeiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1154/97.

Publicação Nº 1879978

LEI Nº 1154/97.

"AUTORIZA O PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A CASAN."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar acordo de parcelamen-
to de dívida junto a CASAN - Companhia de Águas e Saneamento de Santa Catarina, referente 
ao valor principal e de seus acessórios, na forma da legislação em vigor, em até 12 (doze) 
meses.

Art. 2º O parcelamento refere-se ao pagamento de prestações do principal e de seus acessó-
rios, relativo aos exercícios de 1994, 1995 e 1996.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 31 de janeiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 31 de janeiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1155/97.

Publicação Nº 1879979

LEI Nº 1155/97.

"AUTORIZA A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS AS ENTIDADES: CNEC, APAE, SESI, CRECHE DO LIONS 
CLUBE, POLÍCIA CIVIL E POLÍCIA MILITAR."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a repassar as entidades: CNEC, 
APAE, SESI, CRECHE DO LIONS CLUBE, POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL, as parcelas de contri-
buições referentes aos diversos convênios relativos ao exercício anterior.
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Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 31 de janeiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 31 de janeiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1156/97.

Publicação Nº 1879980

LEI Nº 1156/97.

"ISENTA A COBRANÇA DE JURO E MULTA DE TRIBUTO FISCAL."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a isentar de juros e multas, 
a título de incentivo fiscal, referente a cobrança do IPTU e do ALVARÁ relativo a débito de 
exercícios anteriores e que não estejam relacionados em cobrança judicial.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 31 de janeiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 31 de janeiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1157/97.

Publicação Nº 1879981

LEI Nº 1157/97.

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL AFIM DE TRANSFERIR RECURSOS FINAN-
CEIROS A ENTIDADES EDUCACIONAIS, CULTURAIS POLÍCIA MILITAR E POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO, 
REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 1996, ABAIXO ESPECIFICADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no 
valor de R$ - 55.378,98 (cinqüenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e noventa 
e oito centavos), a fim de transferir recursos financeiros a Entidades Educacionais e Cultu-
rais do Município, conforme competência e dotações abaixo especificadas:
05 - SECRETARIA DE ECUC. CULT. ESP. E LAZER
05.01 - Depto. Educ. e cultura
05.01.08.41.185 - Manut. de Creches
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3190 - Diversas Despesas de Custeio:
COMPETÊNCIA OUT/ NOV/ DEZEMBRO / 96:
2009.3190 - CRECHE LIONS CLUBE SPOLIS......................................................
R$ 11.728,00
05.01.08.41.190 - Manut. Do Pré-Escolar
3190 - Diversas Despesas de Custeio:
COMPETÊNCIA SET/ OUT/ NOV/ DEZ/ 96:
2010.3190 - SERV. SOCIAL DA IND...........................................................
..R$ 2.669,98
05.01.08.49.252 - Manut. Ed. Especial
3190 - Diversas Despesas de Custeio:
COMPETÊNCIA OUT/ NOV/ DEZ/ 96:
2016.3190 - APAE..........................................................................
..R$ 7.500,00
05.01.08.42.188 - Contr. a Ent. Educacional
3190 - Diversas despesas de Custeio:
COMPETÊNCIA OUT/ NOV/ DEZ/ 96:
2034.3190 - CNEC...........................................................................
R$ 33.481,00
TOTAL......................................................................................
R$ 55.378,98

Art. 2º Fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal transferir recursos financeiros 
a Polícia Civil, no valor de R$ - 316,80 (Trezentos e dezesseis reais e oitenta centavos), 
relativos ao período de out/ Nov/ dez/ 96, bem como, transferir à Polícia Militar o valor 
de R$ - 2.534,40 (dois mil quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) referen-
te ao período de nov/ dez/ 96.

Art. 3º As despesas decorrentes do art. 2º do presente Projeto de Lei correrá por conta da 
seguinte dotação do orçamento vigente:
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
03.01.03.07.020 - Manut. da Secret. de Adm. e Planej.
3190 - Diversas Despesas de Custeio
COMPETÊNCIA NOV/ DEZ/ 96
2006.3190 - POLÍCIA MILITAR.................................................................
R$ 2.534,40
3190 - Diversas Despesas de Custeio
COMPETÊNCIA OUT/ NOV/ DEZ/ 96
2006.3190 - POLÍCIA CI-
VIL.....................................................................R$ 316,80
TOTAL.......................................................................................
R$ 2.851,20

Art. 4º O crédito a que se refere o artigo primeiro correrá por conta da anulação parcial 
do seguinte elemento da despesa do orçamento vigente:
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99 - Reserva de Contingência
9999999.2.9999 - Reserva de Contingência
9999.00/ 175 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....................................................
R$ 55.378,98

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 19 de fevereiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 19 de fevereiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 137

Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1158/97.

Publicação Nº 1879982

LEI Nº 1158/97.

"AUTORIZA INSCREVER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a inscrever em despesa de 
Exercício Anterior o valor a seguir especificado, distribuída no respectivo órgão e Unidade 
Orçamentária, referente a despesa realizada de Atendimento Médico, relativa a Dez/96, con-
forme abaixo:

Art. 2º A despesa acima mencionada refere-se a atendimento Médico na área de Fisioterapia 
Dr. LUCIANO M. ANGULSK.

Art. 3º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta da 
seguinte dotação do orçamento vigente:
01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01.01.1375428 - Manut. Fundo Municipal de Saúde
3190 - Diversas Despesas de Custeio
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 1996.
2001.3190 - Div. Desp. de Cus-
teio.............................................................R$ 462,00

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 26 de fevereiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de fevereiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1159/97.

Publicação Nº 1879983

LEI Nº 1159/97.

"AUTORIZA INSCREVER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a pagar R$ - 2.700,00 (Dois 
mil e setecentos reais) relativo ao ano de 1996, proveniente da venda de 4.333 ações ON e 
2.167 ações PNB - pertencentes a CELESC e 158.933 ações ON e 50.560 ações PNB - pertencen-
tes a PETROBRAS / AS, conforme abaixo especificadas:
JOSÉ ZOMER - CELESC.........................................................................
R$ 1.200,00
ARCENIO SCHERER - PETROBRAS S/A...........................................................
..R$ 1.500,00
TOTAL.......................................................................................
R$ 2.700,00
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Art. 2º As despesas decorrentes do Artigo anterior da presente Lei correrá por conta da se-
guinte dotação do orçamento vigente:
03 - SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO / PLANEJAMENTO
03.01.0307.020 - Manut. da secret. de Adm. e Planejamento
2006.3190 - Div.Desp. de Custeio............................................................
R$ 2.700,00
TOTAL.......................................................................................
R$ 2.700,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 26 de fevereiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de fevereiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 116

Publicação Nº 1878940

LEI Nº 116

RATIFICA O CONVÊNIO NACIONAL DE ESTATÍSTICA MUNICIPAL E LHE DÁ EXECUÇÃO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado e retificado no seu conjunto e em cada uma das suas partes, para pro-
duzir todos os efeitos, no que toca ao Governo Municipal, o Convênio anexo à presente Lei, 
assinado na capital do Estado, em 28 de maio de 1943, entre a União Federal, representada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Estado e todos os seus municípios, 
tendo em vista assegurar permanentemente, em todo o país, a uniforme e perfeita execução da 
estatística geral brasileira, bem assim, em particular, a normalidade dos levantamentos que 
devem servir de base à organização da segurança nacional, segundo o disposto no Decreto-Lei 
Federal nº 4181, de 16 de março de 1942.

Art. 2º Para constituir a contribuição do município destinado nos serviços estatísticos na-
cionais de caráter municipal, bem assim nos registros, pesquisas e realizações necessários 
à segurança nacional e relacionados com as atividades do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, fica criado, na forma convencionada, o imposto adicional de diversões, 
cobrável em todo território municipal em selo especial, fornacido pelo mencionado Institu-
to.
§ 1º O Imposto a que se alude este artigo, será de dez centavos (0,10) por cruzeiro (1,00) 
ou fração de cruzeiro, do valor dos bilhetes de entrada a ele sujeitas.
§ 2º Ficam sujeitos à cobrança de tributos para os fins do convênio de Estatística 
Municipal, os espetáculos de qualquer gênero de diversões, que se realizam em teatros, 
cinematográficos, cine-teatros, circos, clubes, "dancings", sociedades, parques, campos ou 
em quaisquer outros locais acessíveis ao público, por meio de entradas pagas.
§ 3º Os selos especiais para a cobrança da parte do imposto de diversões atribuído pelo 
convênio ao IBGE e destinado ao custeio do Sistema Nacional dos Serviços de Estatística 
Municipal, serão apostos nos bilhetes de ingresso vendidos ou oferecidos pelos empresários, 
proprietários, arrendatários ou quaisquer pessoas, individual ou coletivamente, responsável 
por qualquer dos estabelecimentos, casas ou lugares a que se refere o parágrafo precedente.
§ 4º Os bilhetes de entrada para os espetáculos ou exibições sujeitos ao imposto previsto 
neste artigo, serão impressos e ddeverão constar de duas partes, destacáveis e numeradas 
seguidamente. Serão enfeixadas em talões e o destacável da parte estinada ao expectador só 
se dará no momento da respectiva aquisição, ficando proibida a venda de bilhetes que não 
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obedecerem a esta norma.
§ 5º O selo será posto no sentido horizontal do bilhete, abrangendo as duas partes, e com 
o cabeçalho sobre o canhoto, de modo a ser dividido no ato de destaque da parte que o 
espectador deve receber e entregar ao porteiro.
§ 6º O selo deverá ser inutilizado previamente, antes do destaque do bilhete, por meio de 
um carimbo, cujos dizeres indiquem a data do espetáculo ou exibição.
§ 7º A aquisição de selos para os bilhetes de ingresso, bem assim de bilhetes com os selos 
já impressos (quando adotados) terá lugar na agência arrecadadora designada pelo IBGE, na 
forma do artigo 9º, alínea "B" da Lei.
Tal aquisição será efetuada por meio de guias assinadas pelo responsável e seu representan-
te, as quais conterão a especificação da quantidade de selos a adquirir e receberão o com-
petente número de ordem, devendo ser visada pelo agente de Estatística ou quem suas vezes 
fizer.
Dessas guias, a 1ª ficará em poder da agência municipal de estatística, para fins de fiscali-
zação e tomada de contas, e a 2ª via será apresentada a agência arrecadadora, que fará o 
fornecimento e a respectiva cobrança, obtendo do comprador, no mesmo documento, o competen-
te recibo.
§ 8º É expressamente proibida a venda ou permuta de selos entre os proprietários, 
empresários, arrendatários ou quaisquer responsáveis pelos clubes, sociedades, casas ou 
lugares de diversões, sendo-lhes assegurada, todavia, a indenização da importância dos 
selos não utilizados, uma vez feita sua restituição com as mesmas formalidades prescritas 
na alínea precedente.
§ 9º As sociedades ou casas de diversões, de qualquer espécie que funcionarem com entradas 
pagas, são obrigadas ao uso de um livro, no qual serão registrados, por data de função 
ou exibição, os selos adquiridos, os selos empregados e os saldos respectivos, assim como 
a numeração dos primeiros e últimos ingressos vendidos. O livro de escrituração contará 
termos de abertura e encerramento assinados pela empresa, firma ou sociedade e receberá o 
visto do agente municipal de estatística. O livro poderá ser substituído em espetáculos 
avulsos ou em pequenas séries, por mapas diários, manuscritos ou datilografados.
§ 10º A fiscalização do ingresso de diversões compete aos fiscais da Prefeitura e aos 
funcionários da agência municipal de estatística.
A fiscalização verificará sempre o livro ou os mapas de escrituração, assim como o número de 
expectadores presentes a cada sessão ou espetáculo, examinando se este número corresponde 
ao dos ingressos utilizados e constante dos canhotos.
§ 11º Por qualquer comprovação de infração no pagamento de imposto destinado no custeio do 
sistema nacional de estatística municipal, seja por sonegação do competente selo, ou pela 
prática de qualquer outra fraude, será imposta a multa de mil cruzeiros (Cr$1.000,00).
Sem o pagamento ou depósito desta multa, a casa, empresa ou sociedade supostamente infrato-
ra não poderá continuar a funcionar.
Da importância da multa, caberá metade aos cofres municipais e metade à Caixa Nacional de 
Estatística Municipal.

Art. 3º A Prefeitura Municipal tomará, em qualquer tempo, as medidas necessárias, tendo em 
vista o que lhe representar o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em nome do 
Governo Federal, ou o Governo do Estado, por intermédio de qualquer dos órgãos de sua admi-
nistração interessado no assunto, a fim de que ao convênio de Estatística Municipal também 
fique assegurada fiel e integral execução, por parte do Governo e Administração o Município.

Art. 4º O convênio entrará em vigor no município na data da publicação desta Lei.

Art. 5º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de Julho de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 140

LEI Nº 1160/97.

Publicação Nº 1879984

LEI Nº 1160/97.

"AUTORIZA A EFETUAR DOAÇÃO DE LOTE INDUSTRIAL A EMPRESA FAMATEX - LAVANDERIA INDUSTRIAL E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a doar uma área de 22.487,46 m2 (vinte 
e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete, quarenta e seis metros quadrados), identificada 
como Lote Industrial, localizado em Rua Projetada, às margens da Rodovia SC-445 - Rod. Se-
bastião Toledo dos Santos, na comunidade de Rio Ex-Patrimônio, nesta Município, de confor-
midade com a Lei nº 753/89 e Lei nº 803/90, empresa já previamente selecionada e habilitada 
para receber os benefícios da legislação de incentivos econômicos e estímulos fiscais.
Parágrafo Único - A área de que trata o artigo 1º desta Lei está descrita especificada em 
mapa anexado, e que é parte integrante da mesma, fornecido pelo Departamento de Topografia 
desta Prefeitura.

Art. 2º Fica o Município autorizado a doar, a título de incentivo econômico e estímulos fis-
cais, uma contribuição de R$ - 20.000,00 (vinte mil reais), destinados a execução dos pri-
meiros serviços de infra-estrutura e construção do prédio destinado a referida indústria.

Art. 3º A FAMATEX - Lavanderia Industrial assume perante o Poder Público o dever e a obri-
gação de funcionar com a indústria por um período mínimo de 10 (dez) anos, comprometendo-
-se, em caso de fechamento da empresa, restituir aos cofres municipais o incentivo recebido 
e constante do artigo 2º desta Lei.

Art. 4º As despesas de escrituração e registro dos títulos correrão por conta da FORMATEX - 
LAVANDERIA INDUSTRIAL, empresa beneficiada por esta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 26 de fevereiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de fevereiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1161/97.

Publicação Nº 1879985

LEI Nº 1161/97.

"AUTORIZA A EFETUAR DOAÇÃO DE LOTE INDUSTRIAL A EMPRESA F.B.C. MÓVEIS LTDA E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a doar uma área de 1.785,60 m2 (Hum 
mil, setecentos e oitenta e cinco metros quadrados, e sessenta centímetos), identificada 
como Lote Industrial, localizadana Av. Porfírio Feltrin, esquina com Rua Projetada, neste 
Município, de conformidade com a Lei nº 753/89 e Lei nº 803/90, empresa já previamente se-
lecionada e habilitada para receber os benefícios da legislação de incentivos econômicos e 
estímulos fiscais.
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Parágrafo Único - A área de que trata o artigo 1º desta Lei está descrita especificada em 
planta de localização anexada, e que é parte integrante da mesma, fornecida pelo Departa-
mento de Topografia desta Prefeitura.

Art. 2º F.B.C. MÓVEIS LTDA assume, perante o Poder Público, o dever e a obrigação de fun-
cionar com a indústria por um período mínimo de 05 (cinco) anos, comprometendo-se oferecer 
oportunidades para o aproveitamento da mão-de-obra ociosa no Município..

Art. 3º As despesas de escrituração e registro dos títulos correrão por conta da F.B.C. MÓ-
VEIS LTDA, empresa beneficiada por esta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 26 de fevereiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de fevereiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1162/97.

Publicação Nº 1879986

LEI Nº 1162/97.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR TERMO ADITIVO COM A CASAN".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar em "Termo Aditivo ao Convênio 
nº 016/72, de 07/12/1972", com a CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, vi-
sando a ampliação e/ou implantação da Rede de Abastecimento e/ou distribuição de água na 
sede do Município de Siderópolis.
Parágrafo Único - O prazo de vigência do Termo Aditivo constante deste artigo, não poderá 
ultrapassar aquele previsto na Cláusula Décima Primeira do Convênio nº 016/72, de 07/12/72, 
cujo término é estipulado para 07/12/2002.

Art. 2º O "Termo Aditivo" de que trata esta Lei, visa atender a prestação de serviços da 
CASAN, no bairro Estrada de Ferro e locais adjacentes, bem como, podendo ser os serviços 
estendidos para outras comunidades e/ou bairros que estão com problemas de abastecimento de 
água potável.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 26 de fevereiro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de fevereiro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1163/97.

Publicação Nº 1879987

LEI Nº 1163/97.

"HOMOLOGA CONVÊNIO FIRMADO COM O BESC PARA A COBRANÇA DE TRIBUTOS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica "HOMOLOGADO O CONVÊNIO" para a prestação de serviços, firmado entre o BESC - 
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, incumbindo-se a 
referida instituição bancária do recebimento de tributos de competência municipal, contri-
buições, taxas e outros emolumentos devidos ao Município, na conformidade da Cláusula Pri-
meira a Cláusula Décima Sexta do Convênio identificado pelo nº DIFIN/DESEB - 24.151-2, data-
do de 06/02/97.
Parágrafo Único - O Convênio de que trata este artigo, em todo o seu teor, é parte inte-
grante desta Lei, podendo o mesmo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, caso haja inte-
resse de ambas as partes conveniadas.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 06 de 
fevereiro de 1997.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 05 de março de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 05 de março de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1164/97.

Publicação Nº 1879988

LEI Nº 1164/97.

"AUTORIZA CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A AFABESS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro até o limi-
te de R$ - 28.000,00 (vinte e oito mil reias) para a Associação Feminina de Assistência e 
Bem Estar Social de Siderópolis - AFABESS, para atender as despesas do Programa de Assis-
tência Social e as suas finalidades estatutárias, principalmente, ao Projeto Verde Cidade, a 
cargo da mesma.
Parágrafo Único - Os recursos serão repassados parceladamente, atendendo-se as necessidades 
dos programas de trabalho e de conformidade com as solicitações da entidade.

Art. 2º Fica, também, o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a enti-
dade mencionada no artigo anterior, se assim entenderem as partes, objetivando a delegação 
dos encargos de contrapartida.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação: 06.03.1581487.2.02
2.3230.00/0117 do Orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 05 de março de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 05 de março de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1165/97.

Publicação Nº 1879989

LEI Nº 1165/97.

"AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A CAMPANHA NACIO-
NAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a CAM-
PANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CENC, através de parcelas mensais, no corrente 
exercício financeiro.
Parágrafo Único - Os recursos financeiros especificados no Art. 1º da presente Lei será até o 
limite de R$ - 9.000,00 (nove mil reais) mensais, desde que a presente autorização a re-
cursos financeiros da CNEC seja válido por um período de dois meses, renovando-se, automa-
ticamente, desde que enviados os balancetes especificando todas as despesas discriminadas, 
inclusive com o pessoal.

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do Orçamento 
vigente: 0501.0842188.2034/3230 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS.

Art. 3º Fica igualmente o Chefe do Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a 
Entidade acima especificada, mediante homologação do Legislativo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 
partir de 02 de janeiro de 1997.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 18 de abril de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 18 de abril de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1166/97.

Publicação Nº 1879990

LEI Nº 1166/97.

"DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO, NA FORMA DO ARTIGO 37, INCISO 
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 152, PARÁGRAFO 6º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, poderão ser 
efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado, inclusos na relação do Decreto nº  
1789, de 23/01/97, obedecidas as disposições desta Lei.
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Art. 2º Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as 
contratações que visem a:
I - Substituição de servidor efetivo temporariamente afastado de suas funções, por qualquer 
motivo;
II - Atender situações de emergência ou de calamidade pública, formalmente reconhecidas;
III - Recuperação de obras ou serviços danificados por fenômenos meteorológicos;
IV - Execução de obra certa, que obedeça o regime de administração direta;
V - Execução de convênios celebrados com outras esferas de governo ou outras entidades go-
vernamentais, quando o Quadro de Pessoal do Município não dispuser de servidores para aten-
der o objeto preconizado;
VI - Permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização na área da 
saúde;
VII - Assegurar, na falta de pessoal permanente, a continuidade da prestação dos serviços 
de atendimento médico, odontológico ou ambulatorial à população;
VIII - Garantir, na falta de professores efetivos, a continuidade das aulas nas unidades de 
pré-escolar, 1º grau e 2º grau do Município ou Municipalizadas;
IX - Garantir a execução de serviços burocráticos indispensáveis ao funcionamento da Pre-
feitura e ao atendimento público das necessidades dos munícipes;

Art. 3º As contratações de que trata o artigo anterior obedecerão os seguintes prazos:
I - Nas hipóteses dos incisos I, IV e V, o prazo que durar o afastamento do titular, a exe-
cução da obra ou a execução dos serviços objeto do convênio, respectivamente;
II - Nas hipóteses dos incisos II e III, até 6 (seis) meses;
III - Nas hipóteses dos incisos VI e VII até 12 (doze) meses;
IV - Na hipótese do inciso VIII, tratando-se de professor contratado para execução de con-
vênio, inclusive municipalização, ou para substituição de ocupantes de cargos efetivos 
afastados temporariamente das funções, observar-se-á o disposto no inciso I deste artigo, e 
nos demais casos, o prazo será de até 12 (doze) meses, não podendo ultrapassar o ano leti-
vo.
Parágrafo Único - Os prazos de que trata este artigo são improrrogáveis, salvo quando se 
tratar de professor contratado para execução de convênio, hipótese em que o contrato poderá 
ser prorrogado para atender termo aditivo ao convênio que deu origem à contratação.

Art. 4º O recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado.

Art. 5º É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma desta Lei, sob pena de 
nulidade de contrato.

Art. 6º Nas contratações por tempo determinado serão observados os padrões de vencimentos 
do Quadro de Pessoal do Município, exceto na hipótese do incisoVI, quando serão observados 
os valores do mercado de trabalho.
Parágrafo Único - Quando a contratação se der para regime de trabalho a jornada fixada para 
os servidores efetivos, os vencimentos serão proporcionais a carga horária estabelecida no 
contrato.

Art. 7º Aos servidores contratados temporariamente, aplica-se a Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT e, no que couber, o disposto no art. 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XXIII da Constituição Federal.

Art. 8º As admissões em caráter temporário, por tempo determinado, serão autorizados pelo 
Prefeito Municipal, mediante exposição de motivos de cada área, onde a contratação se fizer 
necessária.
Parágrafo Único - As contratações obedecerão as vagas propostas para os cargos constantes 
do Anexo Único, anexo que é parte integrante desta Lei.

Art. 9º As contratações autorizadas por esta Lei terão, automaticamente, seus efeitos 
suspensos em caso da reintegração dos servidores demitidos pelo Decreto nº  1.789, de 
23/01/97, em razão de sentença judicial final.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 18 de abril de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 18 de abril de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1167/97.

Publicação Nº 1879991

LEI Nº 1167/97.

"AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A FUNDAÇÃO MUNICI-
PAL DE CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos financei-
ros a FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA deste Município, até o limite de R$ - 30.000,00 (trinta 
mil reais) durante o exercício financeiro de 1997.

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 0501.0848246.2017/3210 - TRANSFERÊNCIAS A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDERÓ-
POLIS - FMCS.

Art. 3º Os respectivos valores transferidos serão repassados em parcelas, de acordo com as 
disponibilidades financeiras do Município e serão destinadas a desenvolver atividades Cultu-
rais, Educacionais, Recreativas, Eventos, Seminários e outras atividades correlatas, dentro 
das finalidades específicas da Fundação.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de abril de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de abril de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1168/97.

Publicação Nº 1879992

LEI Nº 1168/97.

"AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR PESSOAL EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR 
TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal pelo pe-
ríodo de 90 (noventa) dias para atender as necessidades de caráter excepcional de interesse 
público, conforme artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e Parágrafo 6º do Artigo 
152 da Lei Orgânica do Município de Siderópolis.
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Parágrafo Único - Fica, igualmente, o Executivo Municipal autorizado a pagar todos os Ser-
vidores reintegrados pela Liminar da Justiça, durante os dias trabalhados até a suspensão 
da referida Liminar e que realmente compareceram ao trabalho, bem como, todos com os demais 
com salário e vencimento em atraso, pertencentes ao Quadro de Servidores exonerados pelo 
Decreto nº 1.789/97.

Art. 2º O recrutamento, mediante processo seletivo simplificado, visou atender as necessida-
des por funções e ocupações profissionais, capazes de suprir as necessidades temporárias da 
municipalidade, em caráter excepcional.

Art. 3º Ao pessoal contratado temporariamente, aplicar-se-á as determinações da Consolida-
ção das Leis do Trabalho - CLT e, no que couber, o disposto no art. 7º, IV, VI, VII, VIII, 
IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XXIII da Constituição Federal.

Art. 4º As contratações obedecerão as vagas propostas para os cargos constantes do Anexo 
Único, anexo que é parte integrante desta Lei.

Art. 5º As contratações autorizadas por esta Lei, serão pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
compreendidos entre as datas de 24 de janeiro de 1997 a 23 de abril de 1997.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 24 de 
janeiro de 1997.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de abril de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de abril de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1169/97.

Publicação Nº 1879993

LEI Nº 1169/97.

"TORNA OBRIGATÓRIA A INSTALAÇÃO DE PORTA DE SEGURANÇA NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS ESTABELECIDAS 
NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º É obrigatória, nas agências e postos de serviços bancários estabelecidos no Muni-
cípio, a instalação de porta eletrônica de segurança individualizada em todos os acessos 
destinados ao público.
§ 1º A porta a que se refere este artigo deverá, entre outras, obedecer às seguintes 
características técnicas:
I - Equipada com detector de metais;
II - Travamento e retorno automático;
III - Abertura ou janela para entrega, ao vigilante, do metal detectado;
IV - Vidros laminados e resistentes ao impacto de projéteis oriundos de armas de fogo até 
calibre 45;
V - Estruturalmente, a porta eletrônica de segurança individualizada deverá ser instalada 
obedecendo às especificações básicas constantes do Anexo Único desta Lei.
§ 2º A exigência disposta neste artigo poderá ser dispensada para uma ou mais agências ou 
postos de serviço, pela autoridade competente da Secretaria Municipal de Administração, com 
base em parecer técnico.
§ 3º As fachadas das agências e postos de serviços bancários deverão ser condizentes com o 
equipamento de segurança de que trata este artigo.
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Art. 2º A instalação de porta eletrônica de segurança não elide a necessidade de saída de 
emergência.
Parágrafo Único - Aos usuários em situações especiais (deficientes físicos e portadores de 
marcapasso) deverá ser permitido ingresso e saída, através da emergência.

Art. 3º O estabelecimento bancário que infringir o disposto nesta Lei ficará sujeito às se-
guintes penalidades:
I - Advertência: na primeira autuação, o estabelecimento bancário será notificado para que 
efetue a regularização da pendência no prazo de 10 (dez) dias úteis.
II - Multa: persistindo à infração, será aplicada multa no valor de 2.000 UFMs (duas mil 
Unidades Fiscais do Município); se, até 30 (trinta) dias úteis após a aplicação da multa 
não houver regularização da situação, será aplicada a cada 30 (trinta) dias multa no valor 
de 4.000 UFMs (quatro mil Unidades Fiscais do Município), até a sua regularização.
§ 1º Compete aos agentes públicos vinculados à Secretaria Municipal de Administração a 
fiscalização do disposto nesta Lei.
§ 2º O Sindicato do Empregados em Estabelecimentos Bancários de Criciúma poderá 
representar, junto ao Município, contra o(s) infrator(es) desta Lei.

Art. 4º Os estabelecimentos bancários terão prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a contar 
da publicação desta Lei, para instalar o equipamento exigido no art. 1º.

Art. 5º A instalação da porta eletrônica de segurança individualizada não desobriga o esta-
belecimento bancário de manter, em suas agências ou postos de atendimentos, vigias especia-
lizados.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 09 de maio de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 09 de maio de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 117

Publicação Nº 1878941

LEI Nº 117

FIRMA CONVÊNIO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Cia. Siderúrgica 
Nacional e a Cooperativa de Eletrificação de Siderópolis, de Responsabilidade Ltda.

Art. 2º O Convênio firmado com a Cia. Siderúrgica Nacional e a Cooperativa de Eletrifica-
ção de Siderópolis, de Responsabilidade Ltda será com compromisso da Prefeitura Municipal 
de Siderópolis ficar como responsável, no pagamento da força e luz consumida no Distrito de 
Treviso, pagos e descontados nos "Royalties" mensais à Cia. Siderúrgica Nacional.

Art. 3º As importâncias pagas por esta Prefeitura à CSN serão reembolsadas pela Cooperativa 
de Eletrificação de Siderópolis, de Responsabilidade, mensalmente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 17 de Setembro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipa
Registre-se e publique-se.
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 1170/97.

Publicação Nº 1879994

LEI Nº 1170/97.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos financei-
ros a Associação dos Municípios da Região Carbonífera - AMREC, o valor de R$ - 700,00 (se-
tecentos reais) mensalmente, durante o exercício de 1997, para desenvolvimento de projetos 
e assistência técnica aos Municípios da Região.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da seguinte dotação do 
Orçamento vigente:
02 - GABINETE DO PREFEITO
02010740183.3230 - Transferências a Inst. Privadas:
2037 - Contribuição a AMREC

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 09 de maio de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 09 de maio de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1171/97.

Publicação Nº 1879995

LEI Nº 1171/97.

"AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA DE TERRA A SOCIEDADE RECREATIVA ESPORTIVA SENIOR DE SIDERÓPOLIS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, sob forma de 
doação, permuta ou alienação para a SOCIEDADE RECREATIVA ESPORTIVA SENIOR DE SIDERÓ-
POLIS, com sede na Rodovia SC-445, km 12, neste Município, inscrita no CGC/MF sob o nº 
73.785.875/0001-10, um imóvel territorial medindo 23.954,00 m2 (vinte e três mil, novecen-
tos e cinqüenta e quatro metros quadrados), com as seguintes confrontações: NORTE, 116,00 
metros lineares com terras do Município; ao SUL, com metragem irregular com Rio Albina; ao 
LESTE, com 233,00 metros lineares com terras do Município, e, ao OESTE, com 180,00 metros 
lineares com terras do Município, situado junto a área industrial.
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Art. 2º A Sociedade Recreativa Esportiva Senior de Siderópolis, obriga-se, como contrapar-
tida da doação prevista nesta Lei, a ceder, sem ônus para o Município as suas instalações 
para as competições esportivas oficiais, sempre que for solicitada.

Art. 3º As despesas decorrentes da transferência e escrituração definitivas do imóvel, cor-
rerão por conta da Sociedade Recreativa Esportiva Senior de Siderópolis.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 09 de maio de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 09 de maio de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1172/97.

Publicação Nº 1879996

LEI Nº 1172/97.

"HOMOLOGA CONVÊNIO CELEBRADO COM A EPAGRI PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica "HOMOLOGADO O CONVÊNIO" celebrado entre a Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - EPAGRI e o Município de Siderópolis, objetivando a 
cooperação técnica de pesquisa agropecuária, na execução dos trabalhos de pesquisa agrope-
cuária e assistência técnica e extensão rural, conforme o Plano Municipal de Desenvolvimen-
to Rural elaborado através da Secretaria Municipal de Agricultura.
Parágrafo Único - O Convênio de que trata este artigo, em todo o seu teor, é parte inte-
grante deste Projeto de Lei, podendo, o mesmo, ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, 
caso haja interesses de ambas as partes conveniadas.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 02 de 
janeiro de 1997.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 09 de maio de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 09 de maio de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1173/97.

Publicação Nº 1879997

LEI Nº 1173/97.

"DECLARA ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, no âmbito municipal, a ASSOCIAÇÃO COMER-
CIALEINDUSTRIAL DE SIDERÓPOLIS - ACIS.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 09 de maio de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 09 de maio de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1174/97.

Publicação Nº 1879998

LEI Nº 1174/97.

"AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A CRECHE DO LIONS CLUBE DE SIDERÓPOLIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir, mensalmente, à 
Creche do Lions Clube de Siderópolis, a importância de CR$ 2.300,00 (dois mil e trezentos 
reais), destinados a manutenção e funcionamento daquela entidade.

Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio 
com a Entidade acima, mediante homologação Legislativa, para os devidos fins a que se desti-
na.

Art. 3º Os recursos acima referidos correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, do 
Orçamento vigente: 05.01.0841.185-2.009/3230 - Transferências a Instituições Privadas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 
partir de 02 de janeiro de 1997.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 09 de maio de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 09 de maio de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1175/97.

Publicação Nº 1879999

LEI Nº 1175/97.

"AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-
CIONAIS - APAE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir, mensalmente, 
à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, o valor de CR$ 900,00 (novecentos 
reais), destinados a manutenção e funcionamento daquela entidade.

Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio 
com a Entidade acima, mediante homologação Legislativa, para os devidos fins a que se desti-
na.

Art. 3º Os recursos acima referidos correrão por conta da seguinte dotação orçamentária, do 
Orçamento vigente: 05.01.0849.252-2.016/3230 - Transferências a Instituições Privadas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 
partir de 02 de janeiro de 1997.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 09 de maio de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 09 de maio de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1176/97.

Publicação Nº 1880000

LEI Nº 1176/97.

"DISPÕE SOBRE A EXECUÇÃO DE MÚSICA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS BARES, RESTAURANTES, 
LANCHONETES, PIZZARIAS E SIMILARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica permitida a execução de música ao vivo ou mecânica nas calçadas ou áreas ex-
ternas dos bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e similares até as 23 horas, com 
limite máximo de 60 decibéis.

Art. 2º A execução de música no interior dos estabelecimentos citados no artigo anterior, 
que ultrapassar os limites da Lei Estadual nº  5793, de 15 de outubro de 1980, estarão con-
dicionados ao tratamento acústico que reduza os ruídos ao nível compatível com o sossego 
público.

Art. 3º A concessão de alvará de funcionamento e sua renovação fica condicionada à aprovação 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para os estabelecimentos abrangidos por esta Lei.

Art. 4º Os efeitos da presente Lei alcançarão os estabelecimentos de modo geral, sendo ado-
tados os seguintes critérios:
I - Para os estabelecimentos já existentes e que utilizam música em áreas externas, os 
efeitos serão imediatos;
II - Para os estabelecimentos que utilizam música interna, na data de entrada em vigor des-
ta Lei, será concedido um prazo de 90 (noventa) dias para o tratamento acústico a que se 
refere o Art. 2º desta Lei.

Art. 5º Aos infratores desta Lei serão aplicadas as penalidades previstas na Lei Municipal 
nº 025/59, de 26 de dezembro de 1959 e Lei nº 831/90, 07 de dezembro de 1990 e suas altera-
ções, cabendo a fiscalização a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 16 de maio de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 16 de maio de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1177/97.

Publicação Nº 1880001

LEI Nº 1177/97.

"DÁ NOVA REDAÇÃO A LEI Nº 1153/97, QUE AUTORIZA O PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O IPESC E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 1º da LEI Nº 1153/97, de 31/01/97, passa a ter a seguinte redação: "Fica 
o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar parcelamentos de dívida junto ao 
IPESC - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina, referente ao principal da 
dívida e de seus acessórios, no valor de R$ - 10.771,10 (dez mil, setecentos e setenta e um 
reais e dez centavos), relativo ao 13º Salário dos Exercícios de 86/87/88 e aos meses de 
agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º Salário do Exercício de 1996".
Parágrafo Único - O parcelamento a que se refere o artigo acima poderá ser feito em até 
doze (12) meses.

Art. 2º O recurso acima referido correrá por conta das seguintes dotações do orçamento vi-
gente: 04.01.0308033.2008-3260/0067 e 04.01.0308033.2008-4350/0068 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS 
DA DÍVIDA PÚBLICA.

Art. 3º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a fornecer, per-
mitir ou vincular, através de Carta de Crédito, a retenção da Parcela do Imposto sob Circu-
lação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 21 de maio de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 21 de maio de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1178/97.

Publicação Nº 1880002

LEI Nº 1178/97.

"CRIA A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL (COMDEC) DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica criada a Comissão de Defesa Civil - COMDEC do Município de Siderópolis, dire-
tamente subordinada ao Prefeito ou ao seu eventual substituto, com a finalidade de coorde-
nar, a nível municipal, os meios para atendimento a situações de emergência ou calamidade 
pública.

Art. 2º Para as finalidades desta Lei denomina-se Defesa Civil o conjunto de medidas que te-
nham por finalidade prevenir e limitar os riscos, as perdas e os danos a que estão sujeitas 
as populações, em decorrência de calamidade pública e situações de emergência.

Art. 3º A COMDEC manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais, 
estrito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclareci-
mentos relativos a Defesa Civil.

Art. 4º A Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC constitui órgão integrante do Sistema 
de Defesa Civil.

Art. 5º Constarão, obrigatoriamente, dos currículos escolares nos estabelecimentos de ensi-
no da Prefeitura, noções gerais sobre procedimentos de Defesa Civil.

Art. 6º A presente Lei ser5á regulamentada pelo Poder Executivo Municipal, no prazo de 60 
(sessenta) dias, a partir de sua publicação.

Art. 7º Até o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias após sua instalação, a COMDEC ela-
borará Regimento Interno que deverá ser homologado por Decreto Municipal.

Art. 8º A COMDEC compor-se-á de:
I - Presidência
II - Secretaria
III - Conselho Técnico
IV - Conselho Comunitário

Art. 9º A Presidência da Comissão Municipal de Defesa Civil será indicada pelo Chefe do 
Executivo Municipal e compete a presidência organizar as atividades da mesma.

Art. 10 - O Conselho Técnico será composto pelo Secretário de Finanças e o Secretário de 
Obras e Serviços Municipais.

Art. 11 - A Secretaria será dirigida por Secretário designado pelo Presidente.

Art. 12 - O Conselho Comunitário será composto pelo Secretário de Agricultura e pelo Chefe 
de Departamento de Obras.

Art. 13 - Os Servidores Públicos designados para colaborar nas ações de emergência ou de 
calamidade pública exercerão essas atividades sem prejuízos das funções que ocupam, e nõ 
farão jus a qualquer espécie de gratificação ou remuneração especial.
Parágrafo Único - A colaboração referida neste artigo será considerada prestação de serviço 
relevante e constará dos respectivos servidores.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 23 de maio de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 23 de maio de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1179/97.

Publicação Nº 1880003

LEI Nº 1179/97.

"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 1998 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento anual do Município, para o exercício financeiro de 1998, será elaborado 
segundo as Diretrizes de que trata esta Lei.

Art. 2º Na elaboração da proposta orçamentária anual, sem prejuízo financeiro das normas fi-
nanceiras da legislação vigente, observar-se-á:
I - A despesa fixada não poderá ser superior a receita estimada.
II - Na previsão das receitas, considerar-se-á:
a) A projeção da receita realizada nos três últimos exercícios e o comportamento da arreca-
dação do exercício de 1998, até o mês anterior da elaboração da proposta orçamentária;b) Os 
efeitos das modificações na legislação tributária;c) Os programas de trabalho a serem esta-
belecidos com recursos oriundos de convênios, auxílios e/ou contribuições dos Estados e da 
União.
III - A despesa será orçada segundo os programas de trabalho, dentro dos projetos e das 
atividades, segundo as Categorias Econômicas, com seus custos projetados até o final do 
Exercício de 1998.
IV - O orçamento do serviço da dívida fundada, de pessoal, encargos e manutenção de ativi-
dades, terá prioridade sobre as ações de expansão;
V - Os projetos em fase de execução, com a sua conclusão prevista para os anos subseqüen-
tes, terá preferência sobre os projetos novos.

Art. 3º As despesas com o pessoal ativo e inativo da administração direta e indireta, dos 
Poderes Legislativo e Executivo, Fundo e Fundações ficam limitadas ao percentual estabeleci-
do no inciso III, da Lei Complementar nº 082, de 27 de março de 1995.
§ 1º No limite fixado neste artigo, incluem-se as despesas com a remuneração de pessoal a 
qualquer título, proventos de inativos e pensionistas, obrigações patronais e remuneração 
de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
§ 2º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, além dos índices 
inflacionários, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a 
admissão do pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta 
e indireta, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para 
atender as projeções de despesas até o final do exercício, obedecendo o limite fixado no 
"caput" deste artigo.

Art. 4º O Orçamento fixará dotações suficientes para atender as despesas com programas de 
trabalho através de auxílio e/ou contribuições a entidades e de convênios, devidamente au-
torizados em Lei.

Art. 5º Serão assegurados no orçamento recursos para o desenvolvimento e manutenção do en-
sino mínimo, nos limites estabelecidos pela legislação vigente.

Art. 6º O orçamento destinará recursos de Reserva de Contingência não superiores a 20% 
(vinte por cento) e nem inferiores a 10% (dez por cento) da despesas fixada.

Art. 7º A sistemática da elaboração do orçamento obedecerá a estrutura dos Poderes Legisla-
tivo e Executivo do Município, das fundações e fundos criados por Lei e que recebem recur-
sos do Tesouro Municipal.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 23 de maio de 1997.
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DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 23 de maio de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 118

Publicação Nº 1878942

LEI Nº 118

FIRMA CONVÊNIO COM A CIA. CARBONÍFERA TREVISO S/A

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Cia. Carbonífera 
Treviso S/A, na construção da estrada do Distrito de Treviso com a Divisa de Lauro Müller, 
responsabilizando-se este Executivo pela indenização de terrenos, reconstrução de cercas e 
pavimentação da estrada, sendo que a Cia. Carbonífera Treviso S/A, ficará responsável pelo 
movimento de terraplanagem com máquinas e combustíveis.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 17 de Setembro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 1180/97.

Publicação Nº 1880004

LEI Nº 1180/97.

"HOMOLOGA TERMO ADITIVO Nº 002/97 AO TERMO DE CONVÊNIO DE OUTORGA DE CONCESSÃO DE EXPLORA-
ÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº 016/72"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica "HOMOLOGADO O TERMO ADITIVO Nº 002/97 AO TERMO DE OUTORGA DE CONCESSÃO DE EX-
PLORAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA Nº 016/72", objetivan-
do a execução de serviços para ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município, 
celebrado entre a referida Empresa e a Prefeitura Municipal de Siderópolis.
Parágrafo Único - O Convênio de que trata este artigo, em todo o seu teor, é parte inte-
grante deste Projeto de Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de maio de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de maio de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1181/97.

Publicação Nº 1880005

LEI Nº 1181/97.

"AUTORIZA O PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar acordo CE reparcela-
mento da dívida junto ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, na forma da Legislação 
em vigor.
Parágrafo Único - O reparcelamento incluirá as obrigações sócias que deveriam ser recolhi-
das ao INSS, devidas pela Prefeitura Municipal de Siderópolis e pelo Fundo Municipal de 
Saúde, relativas ao período de março de 1996 a março de 1997 e 13º Salário.

Art. 2º O reparcelamento refere-se ao pagamento de prestações do principal e de seus aces-
sórios, das contribuições normais, relativas ao período de março/96 a março/97 e 13º Salá-
rio de 1996, ficando o Poder Executivo autorizado a utilizar, vincular e/ou permitir a re-
tenção de parcelas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das seguintes dotações: 
2088-3260 e 2008-4350 do Orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de maio de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de maio de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1182/97.

Publicação Nº 1880006

LEI Nº 1182/97.

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ - 12.000,00"

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 04 de junho de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 04 de junho de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1183/1997

Publicação Nº 1880007

LEI Nº 1183/1997

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 1184/97.

Publicação Nº 1880008

LEI Nº 1184/97.

"CONCEDE AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO CORAL DE IMIGRANTES DE SIDERÓPOLIS"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder um auxílio financeiro, atra-
vés da Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis, para a Associação Coral Imigrantes de 
Siderópolis, até o limite de R$ - 2.000,00 (Dois mil reais), para a aplicação de acordo com 
os objetivos do Estatuto.

Art. 2º As despesas decorrentes do auxílio previsto na presente Lei, correrão por conta da 
dotação orçamentária: 01.01.0848247.2.002.3230/0007 - Do Orçamento da Fundação Municipal de 
Cultura de Siderópolis.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 19 de junho de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 19 de junho de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1185/1997

Publicação Nº 1880009

LEI Nº 1185/1997

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 1186/97.

Publicação Nº 1880010

LEI Nº 1186/97.

"AUTORIZA A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AO GRUPO DE ESCOTEIROS DOM ORIONE, ATRAVÉS DA 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros ao Gru-
po de Escoteiros Dom Orione, até o limite de R$ - 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais), 
para a manutenção daquela entidade, para os fins a que se destina.
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Art. 2º Os recursos acima especificados correrão por conta da seguinte dotação da FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE CULTURA do Orçamento vigente: 01.01.0848247.2.002/3230 - Transferências a Ins-
tituições Privadas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 30 de junho de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 30 de junho de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1187/97.

Publicação Nº 1880011

LEI Nº 1187/97.

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO 
MAGISTÉRIO"

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

Art. 2º O Conselho será constituído por 4 (quatro) membros, sendo:
a) Um representante da Secretaria Municipal de Educação (ou órgão equivalente);b) Um repre-
sentante dos professores e dos diretores das escolas públicas do Ensino fundamental;c) Um 
representante de pais e alunos; ed) Um representante dos Servidores das escolas públicas do 
ensino fundamental.
§ 1º Os membros do Conselho serão indicados por seus pares ao Prefeito que os designará 
para exercer suas funções.
§ 2º O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o 
mandato subseqüente.
§ 3º As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas.

Art. 3º Compete ao Conselho:
I - Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo;
II - Supervisionar a realização do Censo Educacional Anual;
III - Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados, 
relativos aos recursos repassados ou retidos a conta do Fundo.

Art. 4º As reuniões ordinárias do Conselho serão realizadas mensalmente, podendo haver con-
vocação extraordinária, através de comunicação escrita, por qualquer de seus membros, ou 
pelo Prefeito.

Art. 5º O Conselho terá autonomia em suas decisões.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 30 de junho de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 30 de junho de 
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1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1188/97.

Publicação Nº 1880012

LEI Nº 1188/97.

"AUTORIZA A LOCAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO DE TERMINAIS TELEFÔNICOS."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado para, em nome do Município de 
Siderópolis, firmar contrato com a TELESC para a locação e/ou aquisição dos Terminais Tele-
fônicos 435-3429, 435-3413 e 435-3712.

Art. 2º As despesas oriundas da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do Or-
çamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 04 de agosto de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 04 de agosto de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1189/97.

Publicação Nº 1880013

LEI Nº 1189/97.

"ALTERA REDAÇÃO DA LEI Nº 1183/97, DE 11/06/97, QUE AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A FIRMAR ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE 
SERVIÇO - FGTS."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Este artigo passará a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, em nome do Município de Si-
derópolis, firmar acordo de parcelamento com a caixa Econômica Federal CEF, na forma da 
resolução 262/97, de 02 de julho de 1997, do Conselho Curador do FGTS, relativo à dívida 
havida junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, no período de maio de 1996 
a julho de 1997, até o limite de R$ - 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais), o qual será 
parcelado em até 180 (cento e oitent
a) meses.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal, para garantia da avença, fica autorizado a vincular e 
utilizar cotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM e/ou Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços - ICMS, durante todo o prazo de vigência do ajuste.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal, durante o prazo do Acordo de Parcelamento, consignará, 
nos orçamentos anuais e plurianuais, dotações suficientes ao atendimento das prestações men-
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sais oriundas do ajuste.

Art. 4º As despesas oriundas da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do 
Orçamento vigente, nas seguintes dotações: 04.01.0308033.2008-3260/67 - Cargos da Dívida 
Interna, 04.01.0308033.2008-4350/68 - Amortização da Dívida Interna..

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 04 de agosto de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 04 de agosto de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 119

Publicação Nº 1878943

LEI Nº 119
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE CR$372.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL CRU-
ZEIROS

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 17 de Setembro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipa
Registre-se e publique-se.
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 1190/97.

Publicação Nº 1880014

LEI Nº 1190/97.

"TEM O CONDÃO DE ESTABELECER ALGUNS CRITÉRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, A SEREM OBEDE-
CIDOS QUANDO DA NOMEAÇÃO PARA CARGOS EM COMISSÃO, PARA EXERCÍCIO DE SERVIÇO PÚBLICO, NESTA 
CÂMARA LEGISLATIVA MUNICIPAL, NA FORMA DO ARTIGO 37, II E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL."

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Presidente da Câmara Municipal de Vereadoresde Siderópolis, faço 
saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os cargos em comissão são de livre nomeação, dando-se, todavia, prioridade àque-
les servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições 
previstos em Lei.

Art. 2º Os cargos em comissão não serão assumidos por aqueles que possuem qualquer paren-
tesco com o Presidente desta Câmara, para que não haja incompatibilidade quanto ao exer-
cício de certas funções, seja por parentesco consangüíneo (aqueles que descendem do mesmo 
tronco), parentesco por afinidade (liga uma pessoa aos parentes de seu cônjuge) e parentesco 
civil (decorrente da adoção).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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DOUGLAS GLEEN WARMLING
Presidente
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 12 de agosto de 1997.
EVERTON PEDRO TRENTO
Secretário

LEI Nº 1191/97.

Publicação Nº 1880015

LEI Nº 1191/97.

"ASSEGURA AOS IDOSOS E PENSIONISTAS ISENÇÃO NOS INGRESSOS EM ESTABELECIMENTOS DE DIVERSÕES 
PÚBLICAS, PROMOÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS NESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica assegurada às pessoas aposentadas, pensionistas e idosas (superior a 65 anos 
de idade) a isenção para ingresso em Estabelecimentos de diversões públicas, promoções 
artísticas, culturais e esportivas no Município de Siderópolis, medindo a apresentação da 
Cédula de Identidade ou documento com fotografia e, sendo aposentado ou pensionista, deverá 
apresentar documento que comprove tal situação.

Art. 2º Consideram-se estabelecimentos de diversões públicas, para efeito desta Lei, os que 
apresentam espetáculos teatrais, musicais, circenses, exibições cinematográficas, culturais, 
artísticas e desportivas, bem como as praças esportivas e similares, que promovem eventos 
do gênero.

Art. 3º A inobservância ou descumprimento da presente Lei, acarretará o cancelamento do al-
vará de licença e funcionamento do estabelecimento infrator, pela administração municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 25 de agosto de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 25 de agosto de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1192/97.

Publicação Nº 1880016

LEI Nº 1192/97.

"DECLARA ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica considerada de Utilidade Pública a SOCIEDADE ABASTECEDORA DE ÁGUA DO ALTO RIO 
MAINA, localizada na localidade de Alto Rio Maina, neste Município de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 25 de agosto de 1997.
DILNEI ROSSA
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Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 25 de agosto de 
1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1193/97.

Publicação Nº 1880017

LEI Nº 1193/97.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua José Bettiol a rua projetada nº 02, localizada nas imediações 
da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, neste Município.

Art. 2º A Rua José Bettiol tem seu início nos fundos da casa do Sr. José Rovaris e seu tér-
mino na Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 03 de setembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de setembro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1194/97.

Publicação Nº 1880018

LEI Nº 1194/97.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua Modesto Frassetto a rua projetada nº 03, localizada nas imedia-
ções da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, neste Município.

Art. 2º A Rua Modesto Frassetto tem seu início na Rua José Frassetto e seu término na Rua 
Projetada nº 01.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 03 de setembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
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Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de setembro 
de 1997.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1195/97.

Publicação Nº 1880019

LEI Nº 1195/97.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua Lino Pasquali a rua projetada nº 01, localizada nas imediações 
da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, neste Município.

Art. 2º A Rua Lino Pasquali tem seu início na Rua Carlos Chagas e seu término na Estrada de 
Ferro Dona Tereza Cristina.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 03 de setembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de setembro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1196/97.

Publicação Nº 1880020

LEI Nº 1196/97.

"DECLARA ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública, no âmbito municipal, a "ASSOCIAÇÃO CATÓLICA DE 
COMUNICAÇÃO DE SIDERÓPOLIS".

Art. 2º A Rua Lino Pasquali tem seu início na Rua Carlos Chagas e seu término na Estrada de 
Ferro Dona Tereza Cristina.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 11 de setembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 11 de setembro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças
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LEI Nº 1197/97.

Publicação Nº 1880021

LEI Nº 1197/97.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua "ILDO ROVARIS" a atual Rua Carlos Chagas, próxima a Pizzaria 
"Cosa Nostra".

Art. 2º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 11 de setembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 11 de setembro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1198/97.

Publicação Nº 1880022

LEI Nº 1198/97.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua "NELSOLI MORAES".

Art. 2º A Rua Nelsoli Moraes tem início na residência do Senhor Benoni Moraes e término na 
casa do Sr. Zelindo Guizzi, nas proximidades do trilho.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 11 de setembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 11 de setembro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças
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LEI Nº 1199/97.

Publicação Nº 1880023

LEI Nº 1199/97.

"AUTORIZA LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar a locação, atra-
vés de licitação, de tratores agrícolas e/ou equipamentos, visando atender aos agricultores 
deste Município.

Art. 2º A locação de que trata o artigo anterior da presente Lei, poderá ser feito por pes-
soas físicas ou jurídicas, observando-se sempre o melhor equipamento, as condições de con-
servação e os preços cotados.

Art. 3º Fica, igualmente, o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a custear cinqüenta 
por cento (50%) dos custos dos tratores e/ou equipamentos contratados, referidos nesta Lei, 
para realização de serviços particulares aos agricultores do Município.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente e exercícios subseqüentes, abaixo especificados:
08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
01 - DEPTO. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E VETERINÁRIA
08.01.0418111.2031-3130 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de setembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de setembro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 12

Publicação Nº 1878836

LEI Nº 12

ESTABELECE HORÁRIO DO EXPEDIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica estabelecido o seguinte horário do expediente da Prefeitura Municipal:
Para os funcionários dos serviços internos:
De segunda a sexta-feira:
Das 9 as 12 horas no período da manhã.
Das 14 as 17 horas no período da tarde.
Aos sábados: das 9 as 12 horas.
Para os extranumerários mensalistas e os diaristas:
Das segundas as sextas-feiras:
Das 7h30 as 11h30, no período da manhã.
Das 13 as 17 horas no período da tarde.
Aos sábados:
Das 7 as 11h30 no período da manhã.
Das 13 às 16h30, no período da tarde.
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Para os professores do ensino primário:
Obedecerão ao horário estabelecido pelas Leis e Regulamentos baixados pela Secretaria de 
Educação do Estado a respeito, atendidas, entretanto, as conveniências regionais e locais 
para o ensino.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 21 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 120

Publicação Nº 1878944

LEI Nº 120
CONCEDE ISENÇÃO DE IMPOSTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a se-
guinte Lei:

Art. 1º Ficam isentas de imposto, pelo período de 5 (cinco) anos, todas as inústrias que 
vierem a ser instaladas neste Município.

Art. 2º Este Município doará o terreno, a todas as inústrias que se instalarem no Costão da 
Serra, nesta Comuna.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de novembro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1200/97.

Publicação Nº 1880024

LEI Nº 1200/97.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A CIDASC."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar convênio com a Com-
panhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC, visando obras de 
canalização do Rio Albina, no trecho compreendido entre a Rua Esperança e o afluente do Rio 
Fiorita, com extensão de aproximadamente 2.000 metros.

Art. 2º Fica, também, homologado o presente convênio nos termos que foram firmados, conforme 
cópia em anexo.

Art. 3º O valor a ser cobrado pelos serviços acima especificados serão de R$ - 38,00 (trinta 
e oito reais) por hora trabalhada, até o limite máximo de até 200 horas.

Art. 4º As despesas decorrentes do presente convênio correrão por conta da seguinte dotação 
do Orçamento vigente: 07.021076.448-1017/4110 - Obras e Instalações do Orçamento vigente.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de setembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de setembro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1201/97.

Publicação Nº 1880025

LEI Nº 1201/97.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE 
USO."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a, em nome do Município de 
Siderópolis, firmar Contrato de Cessão de Direito de Uso de uma prancha para transporte de 
tratores e/ou equipamentos, com a Prefeitura Municipal de Criciuma.

Art. 2º Fica, igualmente, homologado o presente termo de Cessão de Direito de Uso, cujo pe-
ríodo será por tempo indeterminado.

Art. 3º Todas as despesas decorrentes de manutenção, reposição de peças e/ou outras despe-
sas eventuais, correrão por conta do Município de Siderópolis, bem como, será de sua intei-
ra responsabilidade em caso de danos, roubos ou mesmo uso indevido do referido equipamen-
to, as quais correrão por conta das dotações do Orçamento vigente da Secretaria de Obras e 
Serviços Municipais.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de 
setembro de 1997.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de setembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de setembro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1202/97.

Publicação Nº 1880026

LEI Nº 1202/97.

"HOMOLOGA CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ES-
TADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA FAMÍLIA, E O MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL."

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica homologado o Convênio celebrado entre o Estado de Santa Catarina, através da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e da Família, e o Município de Siderópolis, 
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através do Fundo Municipal de Assistência Social, com sede no Município de Siderópolis, o 
mesmo tem por finalidade a execução de forma descentralizada dos Programas Apoio a Pessoa 
Idosa e/ou Creche Portadora de Deficiência.
Parágrafo Único - O Convênio de que trata este artigo, em todo o seu teor, é parte inte-
grante deste projeto de Lei, válido até dia 31 de março de 1998, podendo o mesmo ser pror-
rogado.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de setembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de setembro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1203/97.

Publicação Nº 1880027

LEI Nº 1203/97.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua Marcos Bez Birolo a rua projetada s/nº, localizada nas imedia-
ções da Padaria Rovaris, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de setembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de setembro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1204/97.

Publicação Nº 1880028

LEI Nº 1204/97.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua Albino Neotti, localizada próximo ao lavador da CCU (Companhia 
Carbonífera Urussanga AS), neste Município.

Art. 2º A rua Albino Neotti tem seu início na casa do Sr. Cizélio Neotti e seu término no 
Rio Ex-Patrimônio.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de setembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de setembro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1205/97.

Publicação Nº 1880029

LEI Nº 1205/97.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua Vereador Artur Kestering, a atual Rua Engº Pedro Rios Borges, 
próxima ao CSU (Centro Social Urbano), neste Município.

Art. 2º A rua Vereador Artur Kestering tem seu início na Rua Sebastião Toledo dos Santos, 
na residência da Sra. Tereza Rodrigues da Silva e seu término na rua Oswaldo Pinto da Vei-
ga, na casa do Sr. José Florentino.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de setembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de setembro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1206/97.

Publicação Nº 1880030

LEI Nº 1206/97.

"ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 3º DA LEI  1.200, DE 22 DE SETEMBRO DE 1997".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o artigo 3º da Lei nº  1200, de 22 de setembro de 1997, que passa a 
ter a seguinte redação: "O valor a ser cobrado pelos serviços acima especificados será de R$ 
- 38,99 (trinta e oito reais) por hora trabalhada, até o limite máximo de até 200 (duzen-
tas) horas, ficando o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder Carta de Cré-
dito em favor da CIDASC, para retenção, em até 4 (quatro) parcelas de quotas do ICMS, até o 
valor limite acima especificado".

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
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trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 01 de outubro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 01 de outubro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1207/97.

Publicação Nº 1880031

LEI Nº 1207/97.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada rua Professora Maria Barzan De Menech a rua projetada s/nº, próxima 
a represa de Siderópolis, neste Município.

Art. 2º A rua Professora Maria Brazan De Menech tem seu início na rua Ildo Rovaris e seu 
término na rua Vital Brasil.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 20 de outubro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 20 de outubro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1208/97.

Publicação Nº 1880032

LEI Nº 1208/97.

"INSTITUI PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DOS SERVIDORES CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Desligamento Voluntário - PDV - dos Servidores Civis 
da Administração Pública Municipal que se rege por esta Lei.

Art. 2º O PDV aceitará adesões a partir da vigência desta Lei até o final do mês de dezembro 
de 1997 e, ao Servidor que a ele aderir, serão concedidos os seguintes incentivos financei-
ros:
I - Para o Servidor que contar até a data da publicação desta Lei, menos de cinco anos de 
serviço efetivo, será concedido 1 (um) salário, constante os anexos I, II, III e IV da Lei 
nº 991-A, de acordo com a categoria funcional;
II - Para o Servidor que contar até a data da publicação da presente Lei de 5 (cinco) a 10 
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(dez) anos de serviço efetivo, serão concedidos 2 (dois) salários, constantes dos anexos I, 
II, III e IV da Lei nº 991-A, de acordo com a categoria funcional;
III - Para o Servidor que contar com mais de dez anos de serviço efetivo, até a data da pu-
blicação da presente Lei, serão concedidos 3 (três) salários, constantes dos anexos I, II, 
III e IV da Lei nº 991-A, de acordo com a categoria funcional.

Art. 3º O pedido de Adesão é representado por um requerimento à disposição dos Servido-
res em todas as repartições do Município, que será protocolado no Departamento de Recursos 
Humanos, da Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças, a qual o instituirá com 
certidões comprobatórias do tempo de serviço.
Parágrafo Único - Os Servidores que aderirem ao PDV não farão jus às verbas rescisórias 
correspondentes ao Aviso Prévio.
No levantamento dos componentes da remuneração mensal para fins de base de cálculo na inde-
nização, deverá ser respeitado o teto máximo correspondente aos valores percebidos em espé-
cie, a qualquer título, pelo Prefeito Municipal.

Art. 5º Excluem-se do cálculo de remuneração mensal para fins de indenização e dos
incentivos de que trata esta Lei, os seguintes acréscimos ou vantagens:
I - Retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção, chefia ou assessoramento;
II - Diárias;
III - Ajuda de custo ou indenização de transporte;
IV - Salário Família;
V - Gratificação natalina;
VI - Auxílio Natalidade;
VII - Auxílio Funeral;
VIII - Adicional de Férias;
IX - Adicional de prestação de serviços extraordinários.

Art. 6º Os pedidos de cancelamento de adesão ao PDV não serão aceitos após a publicação do 
ato de exoneração.

Art. 7º O pagamento de incentivos de que trata o Art. 2º deverá ser feito mediante depó-
sito em Conta Corrente, em datas a serem acordadas, a partir da data da publicação do ato 
de exoneração dos serviços, cabendo para este fim, ao Departamento de Recursos Humanos, da 
Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças toda e qualquer responsabilidade pelo 
cálculo do tempo de serviço e dos valores informados.
Parágrafo Único - Dos incentivos financeiros de que trata este artigo, serão descontados os 
valores referentes à Pensão Alimentícia, nos termos da decisão judicial que a determinou.

Art. 8º O saldo de remuneração mensal, assim como, as férias e a gratificação natalina pro-
porcionais, serão pagos em folha de pagamento, em até 30 dias após a data de publicação do 
ato de exoneração do Servidor que aderir ao PDV.

Art. 9º O Chefe do Poder Executivo, em caráter indelével, poderá recusar pedidos de adesão 
de Servidores ao PDV, desde que, individualmente e por decisão justificada, no estrito inte-
resse do Serviço Público.

Art. 10 - O Secretário de Administração, Planejamento e Finanças expedirá as instruções 
complementares à execução desta Lei.

Art. 11 - As despesas inerentes à execução desta Lei correm às expensas de dotações pró-
prias do Orçamento do Município.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de outubro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de outubro 
de 1997.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Finanças
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LEI Nº 1209/97.

Publicação Nº 1880033

LEI Nº 1209/97.

"AUTORIZA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, através de Leilão 
Público, diversos veículos e equipamentos da Municipalidade, com as seguintes característi-
cas:
- 01 Ônibus modelo Mercedes Benz 11/13, ano de fabricação 1979, placa SI 5739, Chassi 
3440581145457;
- 01 Ônibus modelo Mercedes Benz 11/13, ano de fabricação 1978,placa ADP 6764, Chassi 
34405811374872;
- 01 Pick Up Ford Willis F 75, placa SI 5743;
- 01 Trator de Esteira D-08 H Caterpillar;

Art. 2º O valor mínimo de lance para cada item a ser leiloado, será levantado e fornecido 
pela Comissão de Avaliação e Licitação do Município, os quais deverão receber também a san-
ção do Chefe do Poder Executivo Municipal, antes que seja publicado o Edital de Leilão.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 05 de novembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 05 de novembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 121

Publicação Nº 1878945

LEI Nº 121
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

A Câmara Municipal decreta e o Prefeito sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada, na cidade de Siderópolis, uma Biblioteca Pública Municipal que deverá 
funcionar em uma das dependências do novo prédio da Prefeitura.

Art. 2º A organização e direção da Biblioteca Pública Municipal de Siderópolis ficará a car-
go do Conselho Municipal de Biblioteca, composto de 5 membros de livre nomeação do Prefeito 
e sem ônus para o Município.
§ 1º O mandato do Conselho Municipal terá a duração de dois anos e seus membros poderão ser 
nomeados para um novo biênio.
§ 2º Instalado o Conselho, deverá o mesmo, dentro de um prazo estipulado pelo Prefeito, 
elaborar o regimento interno da Biblioteca.

Art. 3º Oportunamente, será criado no Quadro Único do Funcionalismo Público Municipal, um 
cargo de Bibliotecário, que será preenchido por elemento que possua o Curso de Biblioteco-
nomia e, em caráter provisório, por elemento que possua, pelo menos, o título de Regente de 
Ensino Primário.

Art. 4º Os recursos para execução da presente Lei serão fixados em verba própria, e, no 
exercício de 63, será destinada a importância de Cr$300.000,00 (Trezentos mil cruzeiros) 
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deduzidos da verba.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de novembro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1210/97.

Publicação Nº 1880034

LEI Nº 1210/97.

"INSTITUI O ENSINO DA LÍNGUA ITALIANA COMO DISCIPLINA OBRIGATÓRIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Deverá constar nos programas das escolas oficiais do Município, o ensino da Língua 
Italiana como disciplina obrigatória.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 10 de novembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 10 de novembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1211/97.

Publicação Nº 1880035

LEI Nº 1211/97.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada rua João Queluz a atual rua 16, que dá acesso ao Hospital São Lu-
cas, na Vila Rica, neste Município.

Art. 2º A rua João Queluz tem seu início na rua Presidente Dutra, no abrigo da parada de 
ônibus da Carbonífera Treviso, e seu término na residência do Sr. Robson Feltrin, após o 
Hospital São Lucas.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 12 de novembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
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Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 12 de novembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1212/97.

Publicação Nº 1880036

LEI Nº 1212/97.

"DECLARA ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, no âmbito municipal, a "SOCIEDADE RECREATIVA 
ESPORTIVA SENIOR DE SIDERÓPOLIS".

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 12 de novembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 12 de novembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1213/97.

Publicação Nº 1880037

LEI Nº 1213/97.

"REESTRUTURA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS, ALTERA LEGISLAÇÃO ANTERIOR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei Municipal nº 852/91, de 21 de agosto de 1991, passa a vigorar com a seguinte 
redação:

Capítulo  I
DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA

Art. 2º O Conselho Municipal de Saúde - CMS, integrante da estrutura básica da Secretaria 
Municipal da Saúde e Promoção Social, em caráter permanente e deliberativo, tem a finalidade 
de atuar na formulação das estratégias e no controle da execução da Política Municipal de 
Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros de acordo com as diretrizes e normas 
do Sistema Único de Saúde - SUS, articulando-se com os demais colegiados a nível Estadual e 
Federal.

Art. 3º São competências do Conselho Municipal de Saúde - CMS:
I - Propor a adoção de critérios que definem qualidades e melhor resolutividade, verificando 
o processo de Incorporação dos avanços científicos e tecnológicos da área;
II - Propor medidas para o aperfeiçoamento da organização do Sistema Único de Saúde - SUS;
III - Examinar propostas e denúncias, responder a consultas sobre assuntos pertinentes a 
ações e serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberação do colegia-
do;
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IV - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento de ações e serviços de saúde;
V - Propor a convocação e estruturar a comissão organizadora das Conferências Municipais de 
Saúde;
VI - Fiscalizar a movimentação de recursos repassados à Secretaria Municipal de Saúde e/ou 
Fundo Municipal de Saúde - FMS;
VII - Estimular a participação comunitária no controle da administração do Sistema Único de 
Saúde - SUS;
VIII - Propor critérios para programação e para as execuções financeira e orçamentária do 
Fundo Municipal de Saúde - FMS, acompanhando a movimentação e destinação dos recursos;
IX - Propor critérios e diretrizes quanto à localização e ao tipo de unidades prestadoras 
de serviços de Saúde Pública e privada, no âmbito do Sistema Único de Saúde;
X - Examinar a celebração de Convênios, consórcios e outros ajustes entre Unidades da Fede-
ração, especialmente municípios limítrofes para a execução de Ações Políticas Cooperativas 
de Saúde;
XI - Examinar a celebração de contratos, convênios de interesse da saúde com outras pessoas 
jurídicas públicas e privadas;
XII - Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área da 
saúde, de interesse para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde - SUS;
XIII - Exercer outras atribuições definidas em Lei.

Capítulo  II
DA COMPOSIÇÃO, DO FUNCIONAMENTO E DO MANDATO

SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º O Conselho Municipal de Saúde - CMS, terá a seguinte composição:
I - DO GOVERNO, DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE:
a) Um representante da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social;b) Um representante 
da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;c) Um representante da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Meio Ambiente;d) Um representante da Companhia Catarinense de Água 
e Saneamento - CASAN;e) Um representante do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da 
Extração do Carvão de Siderópolis;f) Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Siderópolis;g) Um representante do Laboratório de Análises Clínicas Siderópolis;h) Um 
representante dos servidores Municipais da Saúde.
II - DOS USUÁRIOS:
a) Três representantes das Associações de Moradores e Amigos do Bairro;b) Dois representan-
tes das Pastorais de Igreja;c) Um representante do Conselho Comunitário;d) Um representan-
te da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE;e) Um representante do conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMCAD.
§ 1º Os representantes referidos nas letras "a", "b" e "c" do inciso I, do Art. 4º, serão 
indicados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.
§ 2º Os representantes referidos nas letras "d", "e", "f", "g", "h" e "i", do inciso 
I e "a", "b", "c", "d" e "e" do inciso II, do Art. 4º, serão indicados por ofício das 
respectivas entidades, após terem sido eleitos através do FÓRUM próprio do referido 
segmento.
§ 3º Os membros do Conselho Municipal de Saúde - CMS, serão nomeados por Decreto do Chefe 
do Poder Executivo Municipal.
§ 4º A cada titular do Conselho Municipal de Saúde - CMS, corresponderá um suplente.
§ 5º Será considerada como existente, para fins de participação no Conselho Municipal de 
Saúde - CMS, a entidade regularmente organizada.

SEÇÃO II
DO FUNCIONAMENTO

Art. 5º O Conselho Municipal de Saúde - CMS reger-se-á pelas seguintes disposições, no que 
se refere aos seus membros:
I - O exercício da função de Conselheiro não terá remuneração a qualquer título e conside-
rar-se-á como serviço público relevante;
II - O Conselheiro que faltar, sem justificativa, a três sessões consecutivas ou cinco al-
ternadas, será dispensado, comunicando-se o fato à entidade representada;
III - Os membros do Conselho poderão ser destituídos do cargo por seus prepostos;
IV - A vacância do cargo de Conselheiro dar-se-á:
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a) Por morte;b) Por enfermidade temporária ou permanente;c) Pela perda do cargo por desti-
tuição e por condenação transitada em julgado;d) Por substituição, a pedido.

Art. 6º O Conselho Municipal de Saúde - CMS, terá seu funcionamento regido pelas seguintes 
normas:
I - O órgão de deliberação máxima é o plenário;
II - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente uma vez por mês e, extraordina-
riamente, quando convocadas pelo Presidente, ou por requerimento de 1/3 (um terço) dos seus 
membros;
III - Para realização das sessões será necessária a presença da maioria absoluta dos mem-
bros do Conselho que deliberará maioria dos votos presentes.

Art. 7º Instalado o Conselho Municipal de Saúde - CMS, os membros efetivos deste, elegerão, 
dentre seus pares, 01 (um) Presidente, 01 (um) Vice-Presidente, 01 (um) Secretário, 1º e 2º 
Secretários.

Art. 8º Para melhor desempenho de suas funções, o Conselho Municipal de Saúde - CMS poderá:
I - Convidar pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o Conselho 
em assuntos específicos;
II - Criar comissões internas constituídas por membros do Conselho Municipal de Saúde - CMS 
e outras instituições, para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas especí-
ficos.

SEÇÃO III
DO MANDATO

Art. 9º A duração do mandato dos membros do Conselho Municipal de Saúde - CMS será de 02 
(dois) anos, podendo haver recondução por igual período.
Parágrafo Único - Os membros do Conselho Municipal de Saúde - CMS, de indicação do Chefe do 
Poder Executivo Municipal, terão seu mandato extinto ao final da gestão e serão substituídos 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 10 - O Conselho Municipal de Saúde - CMS, elaborará o seu Regimento Interno que será 
homologado pelo Chefe do Poder Executivo em 30 (trinta) dias.

Art. 11 - As deliberações do Conselho Municipal de Saúde - CMS serão consubstanciadas em 
resoluções e publicadas após homologação do Chefe do Poder Executivo.

Art. 12 - Os casos omissos na presente Lei, serão previstos no Regimento Interno do Conse-
lho Municipal de Saúde - CMS.

Art. 13 - Fica revogada na sua íntegra a Lei 852, datada de 21/08/91.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
partir de 20 de junho de 1997..

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 27 de novembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 27 de novembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1214/97

Publicação Nº 1880038

LEI Nº 1214/97

"DISPÕE SOBRE O AJARDINAMENTO DE RUAS, AVENIDAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar acordos com empresas da ini-
ciativa privada, tendo como objetivo o ajardinamento, arborização e manutenção da Avenida 
Porfírio Feltrin, Avenida Dom Orione, Avenida Municipal e Rua 19 de Dezembro, localizadas 
na sede do Município.
Parágrafo Único - A Avenida Porfírio Feltrin, que dá acesso ao Bairro Rio Fiorita, será di-
vidida em segmentos de 100 (cem) metros, que serão distribuídos entre as empresas que as-
sumirem, sem ônus para os cofres públicos, a responsabilidade pela execução das obras e/ou 
serviços a que se refere o art. 1º do presente Projeto de Lei.

Art. 2º As empresas participantes terão direito de utilização de espaço publicitário ao 
longo da avenida supra-citada, obedecendo às normas estabelecidas pelo setor competente do 
Município.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 27 de novembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 27 de novembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1215/97.

Publicação Nº 1880039

LEI Nº 1215/97.

"INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DA INSTALAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE CORRESPONDÊNCIA NOS IMÓVEIS 
SITUADOS NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade da instalação de caixa coletora de correspondên-
cias em todos os imóveis residenciais, condomínios e prédios de qualquer natureza, locali-
zados n área urbana e, que sejam contemplados com a entrega domiciliar, visando facilitar a 
distribuição domiciliária de correspondências realizada pelos carteiros.

Art. 2º Nos edifícios residenciais, condomínios horizontais e verticais, edifícios comer-
ciais ou profissionais com mais de um pavimento, estabelecimentos bancários, repartições 
públicas de qualquer natureza, hotéis e similares, hospitais, entidades, associações, agre-
miações, indústrias, bem como todo imóvel que por suas características abrigue ou atenda a 
coletividade e, ainda, todo estabelecimento que receba ou desenvolva suas atividades com 
grande número de pessoas, será obrigatória a instalação da caixa coletora de correspondên-
cias coletiva, instalada na entrada da edificação, de fácil acesso e que a caracteriza como 
único ponto de entrega.

Art. 3º As novas construções só poderão receber habite-se depois de aparelhos com a caixa 
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receptora de correspondência, devidamente comprovada em vistoria realizada pela Secretaria 
de Obras.

Art. 4º Como caixa receptora de correspondência será considerado todo e qualquer recipiente 
de alvenaria, madeira, fibra, metal ou outro material que possibilite a colocação segura das 
correspondências por parte dos carteiros, garantindo a sua conservação e inviolabilidade.
Parágrafo Único - A caixa receptora de correspondência poderá ser confeccionada de forma 
artesanal, rústica, utilizando-se material novo ou recuperado, desde que atenda aos requi-
sitos de permitir o acesso dos carteiros e de assegurar a conservação e a inviolabilidade 
da correspondência.

Art. 5º As caixas receptoras de correspondência serão instaladas nos muros, nos portões ou 
grades dos imóveis ou, ainda, suportadas em pedestais, necessariamente, em locais facilmen-
te acessíveis da rua, evitando-se sua instalação em lugares onde o acesso do carteiro for 
defeso ou difícil.

Art. 6º As caixas receptoras de correspondência disporão de abertura voltada para a rua, 
para colocação dos objetos de correspondência por parte dos carteiros, e de uma rampa ou 
portinhola que permita a retirada das mesmas pelos moradores do domicílio.

Art. 7º A ausência ou instalação irregular da caixa receptora de correspondência ensejará a 
rejeição da licença de construção.

Art. 8º O não cumprimento do disposto na presente Lei, implicará a multa de 50% (cinqüenta 
por cento) da UFM - Unidade Fiscal do Município, a ser revertida aos cofres públicos muni-
cipais.

Art. 9º Fica o Executivo autorizado a firmar convênio ou contrato com a EBCT - Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos - e com pessoas físicas ou jurídicas, visando a implanta-
ção e a execução desta Lei.

Art. 10 - As residências atingidas por esta Lei, devem adequar-se à mesma no prazo de 90 
(noventa) dias após sua promulgação.

Art. 11 - A instalação de caixa receptora de correspondência é obrigatória, mesmo aos mora-
dores do imóvel que possuam assinatura do serviço de caixas postais dos correios.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 08 de dezembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 08 de dezembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1216/97.

Publicação Nº 1880040

LEI Nº 1216/97.

"DISPÕE SOBRE CAMPANHA EDUCATIVA NO COMBATE AO USO DE DROGAS EM DIVERSÕES PÚBLICAS E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os promotores de diversões públicas, como shows, discotecas, teatros, bingos, fes-
tas religiosas, espetáculos esportivos e beneficentes, dedicarão tempo de seus respectivos 
eventos à prevenção ao uso de drogas.
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Parágrafo Único - O tempo a ser utilizado, na forma do "caput" deste artigo é de, no míni-
mo, quarenta e cinco segundos por hora.

Art. 2º Cabe ao Poder Executivo, através do setor de vistoria de alvará de funcionamento 
vinculado à Secretaria de Finanças, a fiscalização do cumprimento da presente Lei.

Art. 3º O Transporte Coletivo Municipal destinará o espaço nos vidros traseiros dos ônibus 
para divulgar esta campanha educativa, no combate ao uso de drogas.

Art. 4º As redes públicas municipal e estadual e a particular do Município, incluirão no 
seu currículo escolar, palestras com psicólogos, médicos, psiquiatras e outros, no mínimo 
uma vez a cada semestre, que visem conscientizar e esclarecer os alunos dos perigos do uso 
de drogas.

Art. 5º A campanha se realizará através de telões, out-doors, fitas cassete e vídeos casse-
te, de acordo com a disponibilidade dos organizadores dos eventos citados no "caput" desta 
Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 08 de dezembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 08 de dezembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1217/97.

Publicação Nº 1880041

LEI Nº 1217/97.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada rua Plínio Bonazza a atual rua Urussanga, que dá acesso ao Municí-
pio de Urussanga, próximo a Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina.

Art. 2º A rua Plínio Bonazza tem seu início no final da avenida Dom Luiz Orione, próximo ao 
bar do Sr. Valdir Frasseto, e seu término próximo a casa do Sr. Manoel Muck.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 08 de dezembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 08 de dezembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1218/97.

Publicação Nº 1880042

LEI Nº 1218/97.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE, FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL (LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL E DA FUNDAÇÃO MUNI-
CIPAL DE CULTURA DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1998 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 08 de dezembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 08 de dezembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1219/97.

Publicação Nº 1880043

LEI Nº 1219/97.

"DECLARA ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, no âmbito municipal a "ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO 
BAIRRO ESTRADA DE FERRO DE SIDERÓPOLIS".

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 09 de dezembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 09 de dezembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 122

Publicação Nº 1878946

LEI Nº 122
ABRE CRÉDITO ESPECIAL

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de novembro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1220/97.

Publicação Nº 1880044

LEI Nº 1220/97.

"INSTITUI O REGIME DE ADIANTAMENTO A SER UTILIZADO POR SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO 
MUNICÍPIO, FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, FUNDO MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o regime de adiantamento até o limite de R$ - 250,00 (duzentos e 
cinqüenta reais) para servidores e agentes políticos do Município e Servidores do Fundo 
Municipal de Saúde, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Assis-
tência Social e Fundação Municipal de Cultura, para a realização das seguintes despesas de 
pronto pagamento:
a) Compra de materiais e/ou serviços nos casos eventuais que não possam subordinar-se ao 
processo normal de aplicação;b) Para o pagamento de viagens.

Art. 2º Fica estabelecido um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de concessão, a 
prestação de contas dos recursos recebidos a título de adiantamento.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações próprias do 
Orçamento e exercícios subseqüentes.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 28 de fevereiro de 1997.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 19 de dezembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 19 de dezembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1221/97.

Publicação Nº 1880045

LEI Nº 1221/97.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INSTITUIR PREMIAÇÃO DE INCENTIVO AO PAGAMENTO DO 
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a instituir premiação, visan-
do a incentivar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
IPTU, neste Município de Siderópolis.

Art. 2º A premiação constante no artigo anterior da presente Lei, será realizada na moda-
lidade de sorteio entre os contribuintes que preencherem as condições dispostas na Lei e 
regulamento, a qual será constituída dos seguintes bens, de acordo com os valores e datas, 
dispostos abaixo:
1º Sorteio: 28 de fevereiro de 1998 - Até R$ - 1.000,00 (hum mil reais) em prêmios (eletro-
domésticos e/ou outros bens).
2º Sorteio: 28 de março de 1998 - Até R$ - 1.000,00 (hum mil reais) em prêmios (eletrodo-
mésticos e/ou outros bens).
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3º Sorteio: 28 de abril de 1998 - Até R$ - 1.000,00 (hum mil reais) em prêmios (eletrodo-
mésticos e/ou outros bens).
4º Sorteio: 31 de maio de 1998 - Uma motocicleta "OK" 125 cilindradas.
5º Sorteio: 28 de junho de 1998 - Um carro popular "OK", fabricação nacional.

Art. 3º As premiações de que trata esta Lei serão efetuadas de acordo com o número de ca-
dastro dos contribuintes do Município.

Art. 4º Os prêmios serão sorteados na forma estabelecida em Regulamento e, concorrerão to-
dos os contribuintes cadastrados no IPTU, que estiverem em dia com o pagamento e não pos-
suírem débitos vencidos de qualquer espécie com a Municipalidade.
Parágrafo Único - Os contribuintes com débitos em atraso, que efetuarem o pagamento e/ou 
parcelamento anterior ao dia do sorteio, estarão aptos a concorrer aos prêmios acima espe-
cificados.

Art. 5º Todos os prêmios, eletrodomésticos e/ou outros bens, motocicleta e carro popular, 
serão adquiridos com a observância da Lei nº 8.666/93 que estabelece as normas para as li-
citações públicas.

Art. 6º As despesas decorrentes para a aquisição dos prêmios serão as previstas no Orçamen-
to Municipal do Exercício de 1998, assim consignadas: 04.01.0307020.2.007-3130 - Serviços 
de Terceiros e Encargos.

Art. 7º A presente Lei será regulamentada no prazo de trinta (30) dias após a data de sua 
vigência.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos vigorarão a par-
tir de 02 de janeiro de 1998.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 19 de dezembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 19 de dezembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1222/97.

Publicação Nº 1880046

LEI Nº 1222/97.

"INSTITUI A COTA DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA PROVISÓRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO 
DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a cota de Participação Comunitária no Município de Siderópolis, que 
será cobrada dos consumidores em geral, cujo montante arrecadado será destinado a remunerar 
os dispêndios da municipalidade, relativos ao consumo de energia elétrica, bem como, para 
ampliação e manutenção da rede de iluminação pública.
§ 1º Entende-se por consumidor a pessoa física ou jurídica que usufruir de iluminação 
pública, usuários da energia fornecida pelas Empresas Força e Luz João Cesa Ltda., Centrais 
Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC e Cooperativa de Eletrificação Rural de Treviso com 
Responsabilidade Ltda. - CERTREL.
§ 2º A Cota de Participação Comunitária Provisória de que trata o artigo 1º da presente 
Lei, será cobrada mensalmente pelas Empresas Força e Luz João Cesa Ltda., Centrais 
Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC e Cooperativa de Eletrificação Rural de Treviso com 
Responsabilidade Ltda. - CERTREL, junto com a conta normal de energia elétrica, sendo os 
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valores fixados na tabela referida no § 3º, classificados de acordo com as faixas de consumo, 
desconsiderando-se o valor do ICMS e repassada, posteriormente, ao Município.
§ 3º Os valores das Cotas de Participação Comunitária, serão apuradas de acordo com a 
classificação do consumidor, combinada com as faixas de consumo, da seguinte tabela:
CONSUMIDORES RESIDENCIAIS URBANOS, RURAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 
 ___________________________
|FAIXA DE CONSUMO|VALOR - R$|
|================|==========|
|
a) 0 - 30 kwh   |    Isento|
|----------------|----------|
|b) 31 - 50 kwh  |      0,75|
|----------------|----------|
|c) 51 - 100 kwh |      1,50|
|----------------|----------|
|d) 101 - 150 kwh|      2,25|
|----------------|----------|
|e) 151 - 200 kwh|      3,00|
|----------------|----------|
|f) 201 - 250 kwh|      3,75|
|----------------|----------|
|g) 251 - 300 kwh|      4,50|
|----------------|----------|
|h) 301 - 400 kwh|      5,25|
|----------------|----------|
|i) 401 - 500 kwh|      6,00|
|----------------|----------|
|j) 501 -1000 kwh|      7,50|
|----------------|----------|
|h) 1001  kwh  em|     15.00|
|diante          |          |
|________________|__________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º São participantes da Cota de Participação Comunitária Provisória todos os consu-
midores, pessoas físicas ou jurídicas, com suas redes de energia elétrica de baixa e alta 
tensão, ligadas aos cabos de distribuição das Empresas Força e Luz João Cesa Ltda., Cen-
trais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC e Cooperativa de Eletrificação Rural de Tre-
viso com Responsabilidade Ltda. - CERTREL.
§ 1º Ficam isentos da participação da referida cota os usuários de energia elétrica 
classificados como consumidores residenciais urbanos e rurais, que consumirem até 30 
(trinta) kwh/mês, bem como o Poder Público sobre os imóveis destinados aos serviços 
públicos, independentemente de limite de consumo.
§ 2º Terão direito de não participar da Cota de Participação Comunitária Provisória 
os consumidores de energia elétrica que solicitarem sua exclusão da lista, mediante 
requerimento próprio a ser preenchido e assinado pela parte interessada no Departamento de 
Tributação da Secretaria de Finanças do Município, devidamente protocolado, sendo deferido 
de plano.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com as Empre-
sas Força e Luz João Cesa Ltda., Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC e Coope-
rativa de Eletrificação Rural de Treviso com Responsabilidade Ltda., para efetuar a arreca-
dação das Cotas de Participação Comunitária Provisória dos consumidores de energia elétrica 
e a transferência do seu montante para conta própria a ser aberta em nome da Prefeitura 
Municipal de Siderópolis, no prazo de dez (10) dias após a data de vencimento das contas 
normais cobradas.

Art. 4º Será constituída e nomeada uma Comissão de Controle das Cotas de Participação Comu-
nitária Provisória, composta por cinco (05) membros com as seguintes representatividades:
I - Um Secretário Municipal ou equivalente, representando o Poder Executivo Municipal;
II - Presidente e/ou seu representante legal da Empresa Força e Luz João Cesa Ltda.;
III - Diretor e/ou representante legal da CELESC;
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IV - Diretor e/ou representante do CERTREL;
V - 03 pessoas idôneas, devidamente comprovadas, representantes da comunidade a serem indi-
cadas pelo Legislativo Municipal.
VI - 02 vereadores indicados pelo Legislativo Municipal.
§ 1º Os membros da Comissão acima especificada terão poderes para fiscalizar e acompanhar a 
arrecadação e aplicação dos recursos das Cotas de Participação Comunitária Provisória.
§ 2º A Comissão será nomeada mediante decreto do Poder Executivo Municipal.
§ 3º O exercício do mandato da Comissão será gratuito e constituirá serviço público 
relevante.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir 
de 01 de janeiro de 1998.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 19 de dezembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 19 de dezembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1223/97.

Publicação Nº 1880047

LEI Nº 1223/97.

"AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS A PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a promover a participação do Município 
de Siderópolis como partícipe no CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, constituído por Municí-
pios da AMREC, para a consecução das seguintes finalidades:
I - Realizar ações conjuntas de promoção, prevenção e recuperação da Saúde;
II - Planejar, adotar e executar programas e medidas em consonância com as diretrizes do 
Sistema Único de Saúde;
III - Integrar pessoa jurídica, se assim for deliberado e convir ao bom desempenho do Con-
sórcio.

Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta de dotações próprias, su-
plementadas, se necessário, do orçamento vigente e exercícios subseqüentes.

Art. 3º O Consórcio somente será constituído de Municípios regularmente autorizados pelas 
respectivas Câmaras Municipais.

Art. 4º Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMREC.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 19 de dezembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 19 de dezembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1224/97.

Publicação Nº 1880048

LEI Nº 1224/97.

"AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A ASSOCIAÇÃO DE 
AMIGOS DO BAIRRO ESTRADA DE FERRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de comodato 
com a Associação de Amigos do Bairro Estrada de Ferro, a fim de que esta possa utilizar os 
imóveis de propriedade do Município, em processo de escrituração, estando na posse da área, 
com um total de 624,00 m2 (seiscentos e vinte e quatro metros quadrados), sendo: 312,00 
m2 (trezentos e doze metros quadrados) do lote nº 01 e 312,00 m2 (trezentos e doze metros 
quadrados) do lote de nº 02, localizado na rua nº 03 esquina com a rua sem denominação, no 
Bairro Estrada de Ferro, nesta cidade de Siderópolis-SC.

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação de um Centro Comunitário que atendem 
a Comunidade do Bairro Estrada de Ferro, que será utilizado sem ônus para a Empresa, pelo 
prazo de quinze (15) anos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 19 de dezembro de 1997.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 19 de dezembro 
de 1997.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1225/98.

Publicação Nº 1880049

LEI Nº 1225/98.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO, PARA 
DESEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e, artigo 152, parágrafo 6º, da Lei Orgânica do Município, autoriza-
do a contratar Servidores Públicos, inclusos no decreto nº 1918 de 16 de fevereiro de 1998, 
pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis (06), segundo as necessidades 
temporárias e relevantes do Município e ainda,
CONSIDERANDO que, tendo em vista a nulidade dos concursos públicos nº 01 e 02/94, pelo De-
creto do Executivo Municipal nº  1918, de 16 de fevereiro de 1998;
CONSIDERANDO que, visto as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina (Relatório nº 0089/96, de Auditoria "in loco", item 8.4 de 17/04/96 e Rela-
tório nº 0820/96, item 8.4 de 30/09/96, rteexame do Relatório nº 0089/96.
CONSIDERANDO que, foi concedido pleno direito de defesa a todos os servidores lotados e 
nomeados nos concursos acima mencionados, através de Comissão nomeada para este fim, através 
de Portaria do Executivo Municipal nº 008/97, de 17/10/97, alterada pela Portaria nº 011, 
de 03/11/97.
CONSIDERANDO, finalmente, que com a anulação dos concursos públicos nºs 01 e 02/94, tornou-
-se deficiente o Quadro de Servidores do Município, necessitando a urgência da contratação 
de servidores para atender os interesses públicos, para funcionamento dos setores da Muni-
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cipalidade, especialmente os considerados prioritários.
§ 1º A contratação solicitada no "caput" do artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligadas à área de Transportes e Serviços Municipais.
§ 2º A remuneração dos Servidores que serão contratados será a constante na Lei Municipal 
nº 761/89, de 31/05/89, alterados pela Lei nº 991-A, de 31 de maio de 1994.
§ 3º O regime jurídico dos servidores contratados será o regido pela Consolidaação das Leis 
do Trabalho - CLT.

Art. 2º Os servidores contratados ficarão lotados, respectivamente nas diversas Secretarias 
e/ou órgãos que compõem a Estrutura Administrativa do Município.
03.01 - SECRET/ADMINISTR/PLANEJAMENTO
01 - Digitador;
01 - Assistente Administrativo;
01 - Recepcionista ;
01 - Fiscal de Obras e Posturas.
04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
01 - Assistente Administrativo.
05.01 - SECRET/EDUC/CULT/ESP. E LAZER
28 - Professores
05 - Merendeiras
06.01 - SECRET. SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
05 - Médicos;
03 - Dentistas;
01 - Assistente Social;
01 - Enfermeira;
04 - Auxiliar de Enfermagem;
01 - Auxiliar de Odontologia.
07.01 - SECRET/OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
07 - Operadores;
05 - Motoristas;
16 - Auxiliar de Serviços Gerais;
05 - Guardas;
04 - Garis;
01 - Encanador;
01 - Carpinteiro;
02 - Pedreiros;
01 - Almoxarife;
09 - Braçais;
02 - Engenheiros Agrimensores.
08.01 - SECRET./AGRIC./MEIO AMBIENTE
01 - Técnico Agrícola.

Art. 3º As contratações de que trata esta Lei serão sempre procedidas de exposição de moti-
vos da Secretaria à qual está vinculado o Servidor, com o ciente do Poder Executivo Munici-
pal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 18 de fevereiro de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 18 de fevereiro 
de 1998.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1226/98.

Publicação Nº 1880050

LEI Nº 1226/98.

"AUTORIZA RECEBER EM DOAÇÃO UMA ÁREA DE TERRA DE PROPRIEDADE DO SENHOR ZELINDO SAVI, PARA 
DOAÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E 
SANEAMENTO (CASAN) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação uma área 
de terra rural com 200,00 m2 (duzentos metros quadrados) de propriedade do senhor ZELINDO 
SAVI, SITO NA Estrada Geral Siderópolis - Urussanga, conforme Matrícula nº 13.103, Livro nº 
02, R-01, registrada no Cartório da Comarca de Urussanga, com as seguintes confrontações: 
ao NORTE 20,00 metros com terras do proprietário, ao SUL 20,00 metros com a Estrada Geral 
Siderópolis - Urussanga, ao LESTE 10,00 metros com terras do proprietário e ao OESTE 10,00 
com terras do proprietário, terreno este sem benfeitorias.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, ainda, a efetuar a doação do 
terreno em referência ao Governo do Estado de Santa Catarina através da Companhia Catari-
nense de Águas e Saneamento - CASAN, visando a colocação de um reservatório de água para a 
ampliação do sistema de abastecimento de água no Município.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações 
próprias do Município.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 26 de fevereiro de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 26 de fevereiro 
de 1998.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1227/98.

Publicação Nº 1880051

LEI Nº 1227/98.

"AUTORIZA TRANSCREVER RECURSOS FINANCEIROS A AFABESS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros até o 
limite de R$ - 3.000,00 (três mil reais) mensais, para a Associação Feminina de Assistência 
e Bem Estar Social de Siderópolis - AFABESS, para atender às despesas do Programa de Assis-
tência Social e, especialmente, dentro de suas finalidades estatutárias.
Parágrafo Único - Os recursos serão repassados, parceladamente, atendendo às necessidades 
dos programas de trabalho e de conformidade com as solicitações da entidade.

Art. 2º Fica, também, o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a enti-
dade mencionada no artigo anterior, se assim entenderem as partes, objetivando a delegação 
dos encargos de contrapartida.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da dotação: 
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06.03.1581486/2.023-3230.00/0117 do Orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 02 de janeiro de 1998.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 18 de março de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 18 de março de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1228/98.

Publicação Nº 1880052

LEI Nº 1228/98.

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE / FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Estado de Santa 
Catarina, através da Secretaria de Estado da Saúde / Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º O convênio tem por objetivo a aquisição de medicamentos produzidos e distribuídos 
pela Secretaria de Estado da Saúde / Fundo Estadual de Saúde - LAFESC.

Art. 3º Para fazer frente às despesas com a execução da presente Lei, fica a Secretaria de 
Estado da Fazenda com a incumbência de descontar e do posterior repasse do respectivo va-
lor, mediante fatura apresentada pela Secretaria de Estado da Saúde / Fundo Estadual de 
Saúde - LAFESC, do retorno do ICMS destinado ao Município.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 18 de março de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 18 de março de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1229/98.

Publicação Nº 1880053

LEI Nº 1229/98.

"AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À CRECHE DO LIONS CLUBE DE SIDERÓPOLIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir, mensalmente, à Creche do 
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Lions Clube de Siderópolis, a importância de R$ - 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais), 
destinados a manutenção e funcionamento daquela entidade.

Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a en-
tidade acima, mediante homologação Legislativa, para os devidos fins a que se destina.

Art. 3º Os recursos acima referidos correrão por conta da seguinte dotação do Orçamento vi-
gente: 05.01.0841.185-2.009/3230 - Transferências a Instituições Privadas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 02 de janeiro de 1998..

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 18 de março de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 18 de março de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 123

Publicação Nº 1878947

LEI Nº 123

DOAÇÃO DO POSTO VETERINÁRIO MUNICIPAL À ASSOCIAÇÃO RURAL DE SIDERÓPOLIS

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam doados à Associação Rural de Siderópolis, toos os medicamentos, produtos 
agropecuários e demais, pertencentes ao Posto Veterinário Municipal.

Art. 2º A doação a que se refere o artigo anterior será feita mediante um termo de doação 
expedido por esta Prefeitura Municipal.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de novembro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1230/98.

Publicação Nº 1880054

LEI Nº 1230/98.

"AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP-
CIONAIS - APAE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir, mensalmente, à Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, o valor de R$ - 700,00 (Setecentos reais), desti-
nados a manutenção e funcionamento daquela entidade.
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Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a en-
tidade acima, mediante homologação Legislativa, para os devidos fins a que se destina.

Art. 3º Os recursos acima referidos correrão por conta da seguinte dotação do Orçamento vi-
gente: 05.01.0849.252-2.016/3230 - Transferências a Instituições Privadas.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 02 de janeiro de 1998..

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 18 de março de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 18 de março de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1231/98.

Publicação Nº 1880055

LEI Nº 1231/98.

"AUTORIZA INSCREVER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 18 de março de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 18 de março de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1232/98.

Publicação Nº 1880056

LEI Nº 1232/98.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EFETUAR TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDA-
MENTAL DA REDE ESTAUDAL, NESTE MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar Transporte de Esco-
lares do Ensino Fundamental da Rede Estadual, na base territorial neste Município de Si-
derópolis.

Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio 
e / ou qualquer documento necessário para a fiel execução da presente Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 25 de março de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
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Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 25 de março de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1233/98.

Publicação Nº 1880057

LEI Nº 1233/98.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e, artigo 152, parágrafo 6º, da Lei Orgânica do Município, autorizado 
a contratar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis 
(06), segundo as necessidades temporárias.
§ 1º A contratação solicitada no "caput" deste artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligadas às áreas de Educação.
§ 2º A remuneração dos servidores que serão contratados será aquela constante na Lei nº 
991-A de 31 de maio de 1994.
§ 3º O regime jurídico dos Servidores contratados será o regido pela Consolidação das Leis 
do Trabalho - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados, respectivamente, na Secretaria Municipal 
abaixo relacionada:
05.1 - SECRETARIA DE EDUC./CULT/ESPORTE E LAZER
06 Professores
01 Assistente Administrativo
06.1 - SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
03 Médicos
07.1 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAL
02 Operadores de Máquinas

Art. 3º As contratações de que trata esta Lei serão sempre procedidas de exposição de moti-
vos da Secretaria a qual está vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder Executi-
vo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 16 de fevereiro de 1998.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 01 de abril de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 01 de abril de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1234/98.

Publicação Nº 1880058

LEI Nº 1234/98.

"INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO AO TRÁFICO E AO USO 
INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES OU QUE DETERMINEM DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É instituído o Sistema Municipal de Prevenção, Fiscalização, Repressão ao Tráfico e 
ao Uso Indevido de Substâncias Entorpecentes ou que determinam Dependência Física ou Psí-
quica e na Recuperação de Dependentes, o qual se integra aos Sistemas Federal e Estadual de 
Prevenção, Fiscalização e Repressão ao uso de Entorpecentes.

Art. 2º O Sistema Municipal de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes será 
composto através de membros representantes de todos os órgãos e entidades da administração 
municipal, que exercem atividades relacionadas, de alguma forma, ao enunciado no artigo e 
por órgãos e entidades públicas e privadas organizadas no Município de Siderópolis.

Art. 3º São objetos do Sistema Municipal de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao uso de 
Entorpecentes:
I - Formular a política local de entorpecentes, em obediência às diretrizes dos Conselhos 
Federal e Estadual de Entorpecentes, compatibilizando-a com os órgãos do Governo para a sua 
execução;
II - Estabelecer prioridades nas atividades do Sistema, através de critérios técnicos, fi-
nanceiros e administrativos fixados pelo Conselho Municipal de Entorpecentes e que se coadu-
nem com as peculiaridades e necessidades locais;
III - Manter a estrutura administrativa de apoio à política de prevenção, repressão e fisca-
lização de entorpecentes, buscando seu constante aperfeiçoamento e eficiência;
IV - Estabelecer fluxos contínuos e permanentes de informações com outros órgãos do Sistema 
Federal e Estadual de Entorpecentes, a fim de facilitar os processos de planejamento de re-
cuperação dos dependentes;
V - Estimular pesquisas, visando o aperfeiçoamento do controle e fiscalização do tráfico e 
uso de substâncias entorpecentes, ou que determinem dependências físicas ou psíquicas.
VI - Promover a realização, por especialistas ou profissionais de comprovado saber nas ati-
vidades ligadas ao uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou 
psíquica, de Cursos Periódicos de Especialização destinados a habilitar professores de 1º e 
2º Graus e Nível Superior,em convênio com o Conselho Estadual de Entorpecentes, a fim de que 
possam ser transmitidos conhecimentos de matéria, com observância dos princípios estabele-
cidos e que atendam, de maneira uniforme, atos propostos do Sistema ora instituído;
VII - Postular junto ao Conselho Estadual de Educação e órgãos ligados à área da Educação, 
a inclusão efetiva nos programas dos cursos de formação de professores de ensinamentos per-
tinentes a substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica;
VIII - Postular, junto ao Conselho Estadual de Educação e órgãos ligados a área da Educação 
no Município de Siderópolis, a inclusão efetiva nos currículos de 1º Grau, na área de Ciên-
cias, de itens específicos a respeito das substâncias entorpecentes;
IX - Manter convênio com o Conselho Estadual de Entorpecentes do Estado de Santa Catarina, 
para execução, a nível municipal, da política sobre tóxicos.

Art. 4º É criado o Conselho Municipal de Entorpecentes, composto pelas seguintes entidades:
1 - CDL - Clube de Diretores Lojistas
2 - Lions Clube
3 - Assoc. Coral Imigrantes
4 - Assoc. Amigos de Dom Orione
5 - Assoc. Amigos de Siderópolis
6 - Assoc. Waltons
7 - Assoc. Coml. Ind. De Siderópolis (ACIS)
8 - Assoc. Bellunesi
9 - Assoc. de Aposentados e Pensionistas
10 - Assoc. de Moradores da Vila São João
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11 - Assoc. de Moradores Bairro Rio Fiorita
12 - Assoc. de Moradores da Vila São Jorge
13 - Assoc. de Moradores da Estrada de Ferro
14 - Grupo de Escoteiros Dom Orione
15 - Grupo de Apoio
16 - Clube da Lady
17 - Vigário da Paróquia Nossa Senhora Aparecida
18 - Soc. Cultural Recreativa 5 de Julho
19 - Siderópolis Clube
20 - Pastoral da Criança
21 - Pastoral da Saúde
22 - Pastoral da Juventude
23 - Pastoral da Catequese
24 - Pastoral da Família
25 - Pastoral da Liturgia
26 - Pastoral da Ecologia
27 - Pastoral Vocacional
28 - Madrinhas do Seminário
29 - Escola Básica Tullo Cavallazzi
30 - Escola Básica Silvio Ferraro
31 - Escola Básica Jorge Biff
32 - Colégio Estadual José do Patrocínio
33 - Colégio Santa Bárbara
34 - Colégio Dom Orione
35 - Instituto Nossa Senhora de Lourdes
36 - APAE
37 - Secretaria Municipal de Educação
38 - Secretaria Municipal da Saúde
39 - Secretaria Municipal de Finanças
40 - Secretaria Municipal de Obras
41 - Secretaria Municipal de Agricultura
42 - Fundação Municipal de Cultura
43 - Comissão Municipal de Esportes (CME)
44 - Conselho Comunitário de Siderópolis
45 - AFABESS
46 - Conselho Tutelar
47 - COMCAD
48 - Movimento de Irmãos
49 - Movimento familiar Cristão
50 - Sind. Dos Trab. Rurais
51 - Sind. Trab. Da Ext. de Carvão
52 - EPAGRI
53 - Banco do Brasil
54 - BESC
55 - Caixa Econômica Federal
56 - CASAN
57 - Polícia Civil
58 - Polícia Militar
§ 1º Os membros referidos neste artigo e respectivos suplentes serão indicados pelas 
respectivas entidades homologadas pelo Prefeito Municipal.
§ 2º O Conselho Municipal de Entorpecentes é presidido por um dos seus membros, 
preferivelmente com conhecimentos nos assuntos de tóxicos, escolhido pelos demais 
conselheiros e pelo Prefeito Municipal para um mndato de 02 (dois) anos, podendo haver uma 
reeleição.
§ 3º Os membros do Conselho Municipal de Entorpecentes terão mandato de 02 (dois) anos, 
podendo ser reconduzido por mais 02 (dois) anos, com a homologação do Senhor Prefeito 
Municipal.

Art. 4º O desempenho das funções do membro do Conselho de Entorpecentes não é remunerado, 
sendo considerado de relevância pública.

Art. 5º Incumbe ao Conselho Municipal de Entorpecentes, nos limites de sua competência, de 
acordo com os objetivos definidos nesta Lei:
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I - Estabelecer as diretrizes e propor a política municipal de prevenção, repressão e fisca-
lização de entorpecentes, bem como, promover pelos meios necessários, a integração ao sis-
tema dos órgãos do Estado e do Município, para a realização de seus objetivos.
II - Cadastrar, fiscalizar, orientar e apoiar as entidades que, no âmbito estadual e do mu-
nicípio, desempenham atividades de recuperação e reajustamento social do dependente;
III - Apoiar e auxiliar os órgãos encarregados de promover as ações fiscalizadoras na forma 
da Lei, sobre os produtos e substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física 
ou psíquica.
IV - Promover a execução, através dos meios hábeis, dos planos e objetivos estabelecidos no 
art. 3º, I a IX desta Lei.

Art. 6º Os órgãos competentes do Sistema Municipal de Prevenção, Fiscalização e Repressão 
ao Uso de Entorpecentes, sem prejuízo da subordinação administrativa a que estão vincula-
das, ficam sujeitas a orientação normativa e supervisão técnica do Conselho Municipal de 
Entorpecentes, no que tange às atividades disciplinadas pelo Sistema.
§ 1º As decisões do Conselho Municipal de Entorpecentes deverão ser cumpridas pelos órgãos 
da Administração Municipal, sob pena de responsabilidade dos seus dirigentes.
§ 2º Cabe ao Conselho Municipal de Entorpecentes, quando a falta de cumprimento das 
decisões exceder da competência municipal, apresentar às autoridades competentes a respeito 
do fato para os fins previstos neste artigo.

Art. 7º Compete ao órgão específico da Secretaria de Saúde do Município, auxiliar na recupe-
ração e na ressocialização do dependente, dentro das suas possibilidades.

Art. 8º O Conselho Municipal de Entorpecentes como órgão normativo de deliberação coletiva, 
terá sua competência desdobrada e suas condições de funcionamento determinadas em Regime 
Interno, a ser elaborado no prazo de 30 (trinta) dias pelos Conselheiros e aprovado por ato 
do Prefeito Municipal.

Art. 9º Poderá o Conselho Municipal de Entorpecentes, em caráter permanente ou temporário, 
convocar especialistas da Administração Municipal com conhecimentos específicos ligados à 
área de entorpecentes, bem como outros servidores necessários à implantação e funcionamento 
do Conselho, mediante prévia autorização do Prefeito Municipal, para atingir os objetivos 
para os quais é criado.

Art. 10 - Os recursos financeiros necessários à implantação e funcionamento do Conselho Mu-
nicipal de Entorpecentes, oriundos de dotações próprias consignadas no Orçamento do Muni-
cípio, serão liberados pela Secretaria de Finanças do Município, após proposta em Plano de 
Aplicação aprovado pelo Prefeito Municipal.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
partir de 16 de fevereiro de 1998.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 01 de abril de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 01 de abril de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1235/98.

Publicação Nº 1880059

LEI Nº 1235/98.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
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nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos financei-
ros a Associação dos Municípios da Região Carbonífera - AMREC, o valor de R$ - 700,00 (Se-
tecentos reais) mensalmente, durante o exercício de 1998, para desenvolvimento de projetos 
e assistência técnica aos Municípios da Região.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da seguinte dotação or-
çamentária vigente:
02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.0740183.3230 - Transferências a Inst. Privadas
2037 - Contribuição a AMREC

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 02 de janeiro de 1998.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 08 de abril de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 08 de abril de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1236/98.

Publicação Nº 1880060

LEI Nº 1236/98.

"DECLARA ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, no âmbito municipal, a "ASSOCIAÇÃO BELLUNESI 
NEL MONDO, FAMÍLIA DE SIDERÓPOLIS".

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 08 de abril de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 08 de abril de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1237/98.

Publicação Nº 1880061

LEI Nº 1237/98.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ - 200.000,00".

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 15 de abril de 1998.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
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Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 15 de abril de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1238/98.

Publicação Nº 1880062

LEI Nº 1238/98.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO".

MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a 
todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a se-
guinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua Pe. PEDRO PELLANDA, a atual rua nº 12, na Vila Siderúrgica.

Art. 2º A Rua Pe. Pedro Pellanda tem seu início na Rua Engº Sebastião Toledo dos Santos, e 
seu término na Rua Gal. Osvaldo Pinto da Veiga.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 23 de abril de 1998.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 23 de abril de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1239/98.

Publicação Nº 1880063

LEI Nº 1239/98.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES 
EDUCACIONAIS, RECREATIVAS E CULTURAIS, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA".

MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a 
todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a se-
guinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos financei-
ros, através da Fundação Municipal de Cultura, às Entidades, e os respectivos valores abai-
xo especificados:
1 - Associação Bellunesi Nel Mondo Família de Siderópolis...................................
R$ 2.000,00
2 - Associação Coral Os Imigrantes..........................................................
R$ 1.000,00
3 - Associação Coral Santa Bárbara..........................................................
R$ 1.000,00
4 - Grupo de Escoteiros Dom Orione..........................................................
R$ 2.500,00
TOTAL.......................................................................................
R$ 6.500,00
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Art. 2º As despesas decorrentes do artigo 1º da presente Lei, correrão por conta da seguin-
te dotação do Orçamento vigente, da Fundação Municipal de Cultura:
01010848247.2.002/3230 - Contribuições para Entidades Cultu-
rais.............................R$ 6.500,00
TOTAL.......................................................................................
R$ 6.500,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 29 de abril de 1998.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 29 de abril de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 124/1962

Publicação Nº 1878948

LEI Nº 124/1962

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 1240/98.

Publicação Nº 1880064

LEI Nº 1240/98.

"AUTORIZA LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ".

MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a 
todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a se-
guinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a locação, através 
de licitação, de tratores agrícolas e / ou equipamentos, visando atender aos agricultores 
deste Município.

Art. 2º A locação de que trata o artigo anterior da presente Lei, poderá ser feito por pes-
soas físicas ou jurídicas, observando-se sempre o melhor equipamento, as condições de con-
servação e os preços cotados.

Art. 3º Fica, igualmente, o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a custear cinqüen-
ta por cento (50%) dos custos dos tratores e/ ou equipamentos contratados, referidos nesta 
Lei, para realização de serviços particulares aos agricultores do Município.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta da dotação do Orçamento 
vigente, no corrente exercício.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 29 de abril de 1998.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 29 de abril de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1241/98.

Publicação Nº 1880065

LEI Nº 1241/98.

"AUTORIZA INSCREVER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ".

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 06 de maio de 1998.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 06 de maio de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1242/98.

Publicação Nº 1880066

LEI Nº 1242/98.

"AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ - 8.000,00 ".

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 06 de maio de 1998.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 06 de maio de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1243/98.

Publicação Nº 1880067

LEI Nº 1243/98.

"DÁ DENOMINAÇÃO AO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO ESTRADA DE FERRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a 
todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a se-
guinte Lei:

Art. 1º O Centro Comunitário da Associação dos amigos do Bairro Estrada de Ferro, passa a 
denominar-se "CENTRO COMUNITÁRIO - SEBASTIÃO FREITAS" em homenagem a este cidadão que deu 
tudo de si para o bem estar de toda aquela comunidade.

Art. 2º A presente Lei tem como amparo legal o Artigo 51º, inciso XXV da Lei Orgânica do 
Município, combinado com o artigo 130º, inciso I do Regimento Interno deste Legislativo Mu-
nicipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 06 de maio de 1998.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
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Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 06 de maio de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1244/98.

Publicação Nº 1880068

LEI Nº 1244/98.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR ACORDO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS".

MARCOS PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a to-
dos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a se-
guinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar acordo de prcelamen-
to de dívida junto ao INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, na forma da legislação em 
vigor.

Art. 2º Os parcelamentos referem-se a Pedido de Amortização Especial para pagamento de 
prestações do principal e de seus acessórios, de diferenças de contribuições normais, re-
lativas ao período de abril de 1994 a março de 1997, de acordo com a Medida Provisória nº 
1571/97, referente a débitos contraídos junto ao INSS.
Parágrafo Único - O período acima especificado refere-se às contribuições normais não reco-
lhidas, nos quais estão incluídos os débitos de contribuições de empresas empreiteiras con-
tratadas pelo Município, relativas ao período de maio de 1995 a julho de 1997, cujo parce-
lamento serão efetuados através de acordo com o INSS.

Art. 3º As dívidas contraídas no período de abril/97 a maio de 1998, serão incluídos em 
parcelamento convencional, cujos números de parcelas serão estipuladas pelo INSS.

Art. 4º O parcelamento relativo ao período constante no artigo 1º da presente Lei, será in-
cluído no parcelamento de débitos já existentes junto àquele órgão, ficando, também, vincu-
lados na retenção das parcelas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, de que trata 
a Lei nº 1.148/97, de 16 de janeiro de 1997.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 29 de junho de 1998.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 29 de junho de 
1998.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1245/98.

Publicação Nº 1880069

LEI Nº 1245/98.

"DISPÕE SOBRE NORMAS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESTABELECE PENALIDADES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os assuntos concernentes a saúde da população regem-se pela presente Lei, atendida 
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a Legislação Estadual e Federal.

Art. 2º Toda pessoa que tenha domicílio, residência ou realize atividades no Município de 
Siderópolis, está sujeita às determinações da presente Lei, bem como às dos regulamentos, 
normas e instruções dela advindos.
§ 1º Para os efeitos desta Lei o termo pessoa refere-se a pessoa física ou jurídica, de 
direito público ou privado.
§ 2º A pessoa deve colaborar com a autoridade de saúde, empenhando-se, ao máximo, no 
cumprimento das instruções, ordens e avisos emanados com o objetivo de proteger e conservar 
a saúde da população e manter ou recuperar as melhores condições do ambiente.
§ 3º A pessoa deve prestar, a tempo e veridicamente, as informações de saúde solicitadas 
pela autoridade de saúde, a fim de permitir a realização de estudos e pesquisas que, 
propiciando o conhecimento da realidade a respeito da saúde da população e das condições do 
ambiente, possibilitem a programação de ações para a solução dos problemas existentes.
§ 4º A pessoa tem a obrigação de facilitar e acatar as inspeções de saúde e as coletas de 
amostras ou apreensões realizadas pela autoridade de saúde, com fundamento na legislação em 
vigor.

TÍTULO II
DA COMPETÊNCIA EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Capítulo  I
DA ORIENTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

Art. 3º A Secretaria de Saúde e Promoção Social do Município, integrando o Sistema Único de 
Saúde compete as ações de Vigilância Sanitária de Alimentos e Bebidas, bem como de Sanea-
mento Básico e prestação de serviços.

Art. 4º Compreende-se por ações capazes de diminuir, eliminar ou prevenir riscos e intervir 
sobre os problemas sanitários decorrentes da produção e circulação de produtos, serviços e 
do meio ambiente, objetivando a proteção da saúde da população em geral.

Art. 5º Compreende-se como campo de abrangência de atividades de vigilância sanitária muni-
cipal:
§ 1º Orientação, controle e fiscalização de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 
relacionam à saúde, envolvendo a comercialização e consumo, compreendendo pois, matérias 
primas, transporte, armazenamento, distribuição, comercialização e consumo de alimentos, 
medicamentos, saneastes, produtos químicos, produtos agrícolas, produtos biológicos, drogas 
veterinárias, águas, bebidas, agrotóxicos, biocidas, equipamentos médico-hospitalares 
e odontológicos, insulso, cosméticos e produtos de higiene pessoal, dentre outros de 
interesse e saúde.
§ 2º Orientação, controle e fiscalização da prestação de serviços que se relacionam, 
direta ou indiretamente com a saúde, abrangendo, dentre outros serviços veterinários, 
odontológicos, farmacêuticos, clínico-terapêuticos, diagnósticos e de controle devetores de 
roedores.
§ 3º Orientação, controle e fiscalização sobre o meio ambiente, devendo estabelecer relação 
entre os vários aspectos que interferem na sua qualidade, compreendendo tanto o ambiente 
e processo de trabalho como de habitação, lazer e outros, sempre que impliquem riscos a 
saúde, como aplicação de agrotóxicos, edificações, parcelamento do solo, saneamento urbano e 
rural, lixo domiciliar, comercial, industrial e hospitalar.
§ 4º Orientação, controle e fiscalização de estabelecimento industrial, comercial e 
agropecuário.
§ 5º Exercer outras atividades por Delegação de Estado.

Art. 6º A Vigilância Sanitária será exercida pelo Município, no âmbito de suas atribuições 
e na respectiva circunscrição territorial pela autoridade municipal, sem prejuízo da ação 
Estadual.

Capítulo  II
DO REGISTRO E DO CONTROLE

Art. 7º Todo alimento somente será exposto ao consumo ou entregue à venda depois de regis-
trado no órgão competente do Ministério da Saúde.
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Art. 8º Estão obrigados a registro no órgão competente do Ministério da Saúde:
I - Os aditivos intencionais;
II - As embalagens, equipamentos e utensílios elaborados e / ou revestidos internamentos de 
substâncias resinosas e poliméricas e destinados a entrar em contato com alimentos, inclu-
sive os de uso doméstico;
III - Os coadjuvantes da tecnologia de fabricação, assim declarados por Resolução da Comis-
são Nacional de Normas e Padrões para alimentos.
Parágrafo Único - O registro e liberação de industrialização do produto sujeito ao Título 
II, Capítulo II, será feito junto ao Ministério da Saúde, através da Diretoria de Vigilân-
cia Sanitária do Estado.

TÍTULO III
DA SAÚDE, SUA PROMOÇÃO E DEFESA

Capítulo  I
DA SAÚDE DE TERCEIROS

SEÇÃO I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 9º Toda pessoa deve zelar no sentido de, por ação ou omissão, não causar dano a saúde 
de terceiros, cumprindo as normas ou regras habituais de sua profissão ou ofício, bem como 
as prescrições da autoridade de saúde.

SEÇÃO II
ATIVIDADES DIRETAMENTE RELACIONADAS COM A SAÚDE DE TERCEIROS

SUBSEÇÃO I
DOS PROFISSIONAIS DE CIÊNCIA DA SAÚDE

Art. 10 - A pessoa, no exercício de profissão de ciência da saúde, atuará de conformidade 
com as normas legais regulamentares e as de Ética.
§ 1º A pessoa, para exercer profissão de ciência da saúde, deve possuir diploma, título, 
grau, certificado ou equivalente válido, devidamente registrado no órgão competente, e em 
conformidade com as disposições legais e regulamentares correspondentes.
§ 2º Presumir-se-á, no exercício ilegal da profissão, a pessoa que, sem ter a respectiva 
habilitação, anunciar e / ou executar serviços por qualquer meio, ou fizer uso de 
instrumentos relacionados com a ciência da saúde.

Art. 11 - O profissional de ciência da saúde deve:
I - Colaborar com os serviços de saúde ou com a autoridade de saúde, quando solicitado e, 
especialmente, nos casos considerados de emergência ou de calamidade pública;
II - Cientificar sempre a autoridade de saúde as doenças que, através de regulamentos, sejam 
declarados da notificação compulsória.

Art. 12 - O profissional de ciência da saúde que realize transplante de órgão humano, só 
pode fazê-lo em estabelecimento devidamente autorizado para esse fim, cumprindo as obriga-
ções pertinentes.

Art. 13 - A pessoa, no exercício pleno de profissão de ciência da saúde, somente pode proce-
der a pesquisa ou experiências clínicas no ser humano, sob patrocínio de instituição públi-
ca ou privada de cunho científico, legalmente reconhecida.

SEÇÃO III
ATIVIDADES INDIRETAMENTE RELACIONADAS COM A SAÚDE DE TERCEIROS

SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14 - Toda pessoa cujas ações ou atividades possam prejudicar, indiretamente, a saúde 
de terceiros, quer pela natureza das ações ou atividades, quer pelas condições ou natureza 
de seu produto ou resultado deste, quer pelas condições do local onde habita, trabalha ou 
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freqüenta, deve cumprir as exigências legais e regulamentares correspondentes e as restri-
ções ou medidas que a autoridade de saúde fixar.
§ 1º A pessoa, para construir ou reformar edifício urbano ou parte deste, de qualquer 
natureza, tipo ou finalidade, deve obter a aprovação do respectivo projeto, por parte da 
autoridade de saúde competente, para fins de ocupação de vistoria sanitária, a qual será 
repetida periodicamente, conforme disposto em regulamento.
§ 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se, também, a qualquer utilização diferente 
daquela para a qual o edifício ou parte deste foi construído ou reformado.

SUBSEÇÃO II
HABITAÇÃO URBANA E RURAL

Art. 15 - Toda pessoa proprietária ou usuária de construção destinada a habitação deve obe-
decer às prescrições regulamentares relacionadas com a salubridade.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por destinada a habitação o edifício já 
construído, toda espécie de obras em execução e, ainda, as obras tendentes a ampliá-lo, 
modificá-lo ou melhorá-lo, com o fim de servir para moradia ou residência própria ou de 
terceiros.
§ 2º A pessoa proprietária tem obrigação de entregar a casa em condições higiênicas e a 
usuária tem a obrigação de assim conservá-la.
§ 3º A pessoa proprietária ou usuária de habitação ou responsável por ela deve acatar a 
intimação da autoridade de saúde e executar, dentro do prazo concedido, as obras julgadas 
necessárias.
§ 4º As disposições deste artigo aplicam-se, também, a hotel, motel, albergue, dormitório, 
pensão, pensionato, internato, creches, asilos, cárcere quartel, convento e similares.

SEÇÃO IV
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E AGROPECUÁRIO

Art. 16 - Toda pessoa proprietária de, ou responsável por estabelecimento industrial, co-
mercial e agropecuário, de qualquer natureza, deve cumprir as exigências regulamentares 
para que, por sua localização, condição, estado, tecnologia empregada ou pelos produtos de 
sua atividade, não ponha em risco a saúde e a vida dos que nele trabalhem ou utilizem.
§ 1º O estabelecimento industrial, comercial e agropecuário, obedecerá às exigências 
sanitárias regulamentares do Código de Posturas Municipal.

SEÇÃO V
ALIMENTOS E BEBIDAS

Art. 17 - Toda pessoa que produza, fabrique, transforme, comercie, transporte, manipule, 
armazene ou coloque a disposição do público, inclusive ao ar livre, alimentos e / ou bebi-
das, deve obedecer aos padrões de higiene e salubridade estabelecidos em lei e regulamento.
§ 1º A pessoa que manipule alimentos ou bebidas, na forma deste artigo, deve submeter-se a 
exame de saúde periódico, de acordo com o regulamento, cujo atestado expedido por serviços 
de saúde, deve ser exigido pelo respectivo proprietário ou responsável.
§ 2º Somente poderá ser comercializado o alimento que preencher os requisitos dispostos em 
lei, regulamentos, portarias e / ou normas técnicas.

Art. 18 - Toda pessoa, poderá construir, instalar ou por em funcionalmente estabelecimen-
to que produza, fabrique, transforme, comercie, manipule, armazene ou coloque a disposição 
do público alimento ou bebida, desde que obtenha a autorização e registro junto ao serviço 
público competente, cumprindo, para isto, normas regulamentares entre outras, as referentes 
a projeto de construção, localização, saneamento, pessoal, tecnologia empregada, reutiliza-
ção de embalagens, instalações, materiais e instrumentos, conforme a natureza e a importân-
cia das atividades, assim como os meios de que dispõe para proteger a saúde da comunidade e 
evitar a poluição e / ou contaminação do ambiente.

SEÇÃO VI
SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS PERIGOSOS

Art. 19 - Toda pessoa que elabore, fabrique, armazene, comercie ou transporte substância ou 
produto perigoso ou agrotóxico, deve solicitar permissão ao serviço de saúde competente e 
cumprir as evidências regulamentares em defesa da saúde pública.
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§ 1º Considera-se substância ou produto perigoso, para os efeitos desta Lei, o que é 
capaz de, por seu grau de combustão, expansividade, emissão radioativa, carga elétrica, 
propriedade tóxica ou venenosa, por em risco a saúde ou a vida da pessoa, ou de terceiro, 
em qualquer fase de sua preparação, armazenagem, transporte ou utilização.
§ 2º Consideram-se agrotóxicos as substâncias ou misturas de substâncias e / ou processos 
físicos, químicos ou biológicos destinados ao setor de produção, armazenamento e 
beneficiamento de alimentos e a proteção de florestas nativas ou implantadas, bem como a 
outros ecossistemas e ambientes domésticos, urbano, hídrico e industrial, cuja finalidade 
seja alterar a instituição faunística e florista dos mesmos, a fim de preservá-los da ação 
danosa de seres vivos considerados nocivos.
§ 3º A pessoa está proibida de entregar ao público substância e produtos mencionados neste 
artigo sem indicação precisa e clara de sua preciosidade, sem a utilização de receituário 
agronômico prescrito por profissional devidamente habilitado, bem como das instruções para 
seu uso correto e correspondente tratamento de urgência, quando puser em risco a saúde e a 
vida da pessoa ou de terceiros.

Capítulo  II
DEVERES DA PESSOA COM RELAÇÃO AO AMBIENTE

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 20 - Toda pessoa deve preservar o ambiente, evitando, por meio de suas ações ou omis-
sões, que este se polua ou contamine, ou que se agravem a poluição ou contaminação existen-
te.
Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei, são entendidos como:
1. AMBIENTE: O meio em que se vive;
2. POLUIÇÃO: Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do ambien-
te, que possa importar em prejuízo à saúde e à segurança da população;
3. CONTAMINAÇÃO: Qualquer alteração de origem biológica, que possa potencializar injúria à 
saúde dos seres vivos.

Art. 21 - Toda pessoa está proibida de descarregar, lançar ou dispor de quaisquer resíduos, 
industriais ou não, sólidos, líquidos ou gasosos, que não tenham recebido adequado trata-
mento, determinado pela autoridade de saúde, em especial do órgão responsável pelo meio 
ambiente.
§ 2º O serviço público urbano de coleta e remoção do lixo, onde não houver incineração ou 
tratamento adequado, depositá-lo-á em aterros sanitários, ou utilizará outros processos, a 
critério da autoridade de saúde.

SUBSEÇÃO II
ÁGUAS RESIDUÁRIAS E PLUVIAIS

Art. 26 - Toda pessoa é obrigada a dar escoamento das águas servidas ou residuárias, oriun-
das de qualquer atividade, e as pluviais, em sua propriedade, conforme as disposições regu-
lamentares, normas e instruções da autoridade de saúde.
§ 1º A pessoa é proibida de lançar as águas servidas ou residuárias, sem prévio tratamento, 
em mananciais de superfície ou subterrâneos, como em quaisquer outras unidades de sistema 
de abastecimento de água, assim como no mar, lagoas sarjetas e valas, provocando ou 
contribuindo para a poluição e / ou contaminação destes.
§ 2º Pessoa alguma pode estancar ou represar as águas correntes ou pluviais em área urbana.

TÍTULO IV
DA TAXA DOS ATOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL

Capítulo  I
DA INCIDÊNCIA A DOS CONTRIBUINTES

Art. 27 - Fica criada a taxa dos Atos de Vigilância Sanitária Municipal que é devida pela 
execução, por parte da Secretaria Municipal de Saúde dos seguintes serviços:
I - Vistoria sanitária, a pedido da pessoa proprietária ou responsável por empresa, imóvel, 
bens, produtos ou serviços que, por sua natureza, uso, aplicação, comercialização, indus-
trialização, transporte, armazenamento, divulgação que possa interessar à Saúde Pública;
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II - Vistoria prévia, vistoria realizada, sempre para instruir o processo para a concessão 
de Alvará Sanitário;
III - Concessão de Alvará Sanitário, entendido como autorização sanitária para funcionamen-
to de estabelecimentos, serviços e atividades de interesse da Vigilância Sanitária Munici-
pal;
IV - Concessão de Licença Especial, entendida como autorização sanitária para a realização 
de atividades não enquadradas no inciso anterior;
V - Concessão de Licença Provisória, entendida como autorização sanitária, para a realiza-
ção de atividades por prazo predeterminado, que não ultrapasse os dias;
VI - Fornecimento de Certidão, Declaração ou Atestado relativo a assentos atribuíveis a Se-
cretaria Municipal de Saúde;

Art. 22 - Toda pessoa deve preservar a natureza, protegendo a flora e a fauna benéfica ou 
inócua, em relação a saúde individual ou coletiva e evitando a destruição indiscriminada e 
/ ou extinção das espécies.

Art. 23 - Toda pessoa proprietária de ou responsável por imóvel deve conservá-lo de forma 
que não polua ou contamine o ambiente.
§ 1º A pessoa deverá utilizar a rede pública de abastecimento de água, salvo se comprovar 
que sua fonte própria se apresente de conformidade com os padrões de potencialidade, não 
comprometendo a sua saúde ou de terceiros.
§ 2º A pessoa deverá utilizar a rede pública de esgotos sanitários, salvo se comprovar que 
seu sistema de eliminação de dejetos não compromete a sua saúde ou de terceiros.
§ 3º A pessoa, para implantar, comerciar ou ocupar loteamento de terreno deve obter a 
aprovação do serviço de saúde competente, submetendo-se a normas regulamentares.
§ 4º A pessoa proprietária de ou responsável por terrenos baldios, em zona urbana ou 
suburbana, é obrigada a realizar as obras de saneamento determinadas pela autoridade de 
saúde competente.

SEÇÃO II
POLUIÇÃO E / OU CONTAMINAÇÃO DO SOLO E / OU DA ÁGUA

SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÕES DE RESÍDUOS E DEJETOS

Art. 24 - Toda pessoa deve dispor higienicamente de dejetos, resíduos e detritos provenien-
tes de suas atividades domésticas, comerciais, industriais ou públicas, de acordo com o 
prescrito em regulamento, normas, avisos ou instruções da autoridade de saúde, em especial 
do órgão responsável pelo ambiente.
Parágrafo Único - A pessoa é proibida de lançar dejetos e resíduos industriais nos manan-
ciais de águas e sistema de esgotos sanitários, sem autorização e sem o cumprimento de 
regulamentos, normas e instruções baixadas pela autoridade de saúde e órgão encarregado da 
manutenção deste sistema.

Art. 25 - A pessoa é obrigada a utilizar o serviço de coleta, remoção e destino do lixo 
mantido pela municipalidade, conforme as exigências estabelecidas nos regulamentos, normas 
e instruções legais.
§ 1º Enquanto não for implantado o serviço público urbano, a pessoa deve dispor o lixo 
conforme regulamentos, normas ou instruções da autoridade de saúde.
VII - Analise e Aprovação Sanitária de Projetos de Construção de residências ou apartamen-
to;
VIII - Outras fixadas por Decreto Municipal.

Capítulo  II
DO CÁLCULO

Art. 28 - A taxa dos Atos de Vigilância Sanitária Municipal tem como a TABELA II atos de 
Saúde Pública Estadual nº 7541 de 30 de dezembro de 1996 relacionadas na Tabela de Atos da 
Vigilância Sanitária Municipal a ser regulamentada por Decreto do Executivo Municipal, cujo 
anexo único da Lei Municipal nº 1245, de 09 de setembro de 1998, passa a ser parte inte-
grante desta Lei.
Parágrafo Único - O pagamento da taxa prevista nesse artigo não exclui o pagamento dos de-
mais tributos e penalidades pecuniárias a que estiver sujeito o contribuinte.
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- A Taxa dos Atos de Vigilância Sanitária Municipal será paga através de guia, devidamente 
autenticada mecanicamente, anteriormente a execução do ato.

TÍTULO V
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Capítulo  I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29 - Para os efeitos desta Lei, considera-se infração a desobediência ou a inobser-
vância ao disposto nas normas legais, regulamentares e outras que, por qualquer forma, se 
destinam a promoção, preservação e recuperação da saúde.
§ 1º Responde pela infração que, de qualquer modo, cometer ou concorrer para a sua prática, 
ou dela se beneficiar.
§ 2º Excluir a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente 
de eventos naturais ou circunstanciais imprevisíveis, que vier a determinar avaria, 
deteriorações ou alterações de produtos ou bens do interesse da saúde pública.

Art. 30 - Autoridades de Saúde, para os efeitos da Lei, e todo agente público designado 
para exercer funções referentes a prevenção e repressão de tudo quanto possa comprometer a 
saúde pública, nos termos desta Lei, seus regulamentos e normas técnicas.
§ 1º Regulamento específico ocupar-se-á da ordem hierárquica em que exercita a autoridade de 
saúde no Município.

Capítulo  II
GRADUAÇÕES DAS INFRAÇÕES

Art. 31 - As infrações de natureza sanitária serão apuradas em processo administrativo pró-
prio, e, classificam-se em:
I - Leves, aquelas em que o infrator beneficiado por circunstância atenuante;
II - Graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante;
III - Gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência de duas ou mais circunstân-
cias agravantes.

Art. 32 - Para a graduação e imposição de pena, a autoridade sanitária levará em conta:
I - As circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - A gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saúde pública;
III - Os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias.

Art. 33 - São circunstâncias atenuantes:
I - A ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento;
II - A errada compreensão da norma sanitária, admitida como executável, quando a incapaci-
dade do agente para atender acarretar ilícito o fato;
III - O infrator, por espontânea vontade, imediatamente, procurar reparar ou minorar as 
conseqüências do ato lesivo à saúde pública que lhe for imputado;
IV - Ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir, para a prática do ato;
V - Ser o infrator primário e, a falta cometida, de natureza leve.

Art. 34 - São circunstâncias agravantes:
I - Ser o infrator reincidente;
II - Ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária decorrente do consu-
mo, pelo público, do produto elaborado em contrário ao disposto na legislação sanitária;
III - O infrator coagir outrem para a execução material da infração;
IV - Ter a infração conseqüências calamitosas à saúde pública;
V - Se, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, o infrator deixar de tomar as 
providências de sua alçada, tendentes a evitá-lo;
VI - Ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou má fé.

Art. 35 - Havendo o concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação da pena 
será considerada em razão das que sejam preponderantes.

Capítulo  III
ESPECIFICAÇÃO DAS PENALIDADES
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Art. 36 - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações sani-
tárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de:
I - Advertência;
II - Multa;
III - Apreensão do produto;
IV - Inutilização do produto;
V - Interdição do produto;
VI - Suspensão de vendas e/ou de fabricação do produto;
VII - Cancelamento de registro do produto;
VIII - Interdição parcial ou total do estabelecimento;
IX - Proibição de propaganda;
X - Cancelamento de autorização para funcionamento de empresa;
XI - Cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento.

Art. 37 - A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias:
I - Nas infrações leves, de 28 (vinte e oito) a 140 (cento e quarent
a) UFIRS;
II - Nas infrações graves, de 141 (cento e quarenta e um
a) a 280 (duzentos e oitent
a) UFIRS.
III - Nas infrações gravíssimas, de 281 (duzentos e oitenta e um
a) a 1120 (hum mil cento e vinte) UFIRS.
§ 1º Sem prejuízo do disposto nos artigos 31 e 32 desta Lei, na aplicação da penalidade de 
multa, a autoridade de saúde levará em consideração a capacidade econômica do infrator.
§ 2º Quando aplicada a pena de multa, o infrator será notificado para efetuar o pagamento no 
prazo de trinta dias, contados da data da notificação, recolhendo-a na repartição fazendária 
competente, sob pena de cobrança judicial.

Art. 38 - A reincidência específica torna o infrator passível de enquadramento na penalidade 
máxima e a caracterização da infração como gravíssima.
Parágrafo Único - Para efeitos desta Lei e de seus regulamentos e normas técnicas, ficará 
caracterizada a reincidência quando o infrator, após decisão definitiva na esfera adminis-
trativa do processo que lhe houver imposto a penalidade, cometer nova infração do mesmo 
tipo ou permanecer em infração continuada.

Capítulo  IV
CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES E SUAS PENALIDADES

Art. 39 - A pessoa comete infração de natureza sanitária e esta incursa nas penas discrimi-
nadas a seguir, quando:
I - Constrói, instala ou faz funcionar laboratórios de produção de medicamentos, drogas, 
insumos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, correlatos ou quaisquer estabeleci-
mentos que fabriquem alimentos, aditivos para alimentos, bebidas, embalagens, saneantes e 
demais produtos que interessem a saúde pública, sem registro, licença e autorização dos ór-
gãos sanitários competentes, ou contrariando as normas legais pertinentes:
Pena - advertência, interdição, cancelamento de autorização e de licença e/ou multa;
II - Constrói, instala ou faz funcionar estabelecimento de dispensação de medicamentos, 
drogas, insumos farmacêuticos, correlatos, utensílios e aparelhos que interessem a saúde 
pública ou individual, sem registro, licença ou autorização do órgão sanitário competente 
ou contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente:
Pena - advertência, interdição e/ou multa;
III - Instala consultórios médicos, odontológicos e de quaisquer atividades paramédicas, 
laboratórios de análise e de pesquisas clínicas, bancos de sangue, de leite humano, de 
olhos e estabelecimentos de atividades afins, institutos de esteticismo, ginástica, fisio-
terapia e de recuperação de balneários, estâncias hidrominerais, termais, climáticas, de 
repouso e congêneres, gabinetes ou serviços que utilizem aparelhos e equipamentos gerado-
res de raios X, estabelecimentos, laboratórios, oficinas e serviços de ótica de aparelhos ou 
materiais óticos, de prótese dentária, de aparelhos ou materiais para uso em odontologia, 
ou explora atividades comerciais, industriais ou filantrópicas, com a participação de agen-
tes que exerçam profissões ou ocupações técnicas e auxiliares relacionadas com a saúde, sem 
licença do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto nas normas legais e regu-
lamentares pertinentes:
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Pena - advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa;
IV - Extrai, produz, fabrica, transporta, prepara, manipula, purifica, fraciona, embala ou 
reembala, importa, exporta, armazena, expede, transporta, compra, vende, cede ou usa ali-
mentos, produtos alimentícios, medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos die-
téticos, de higiene,cosméticos, correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos 
que interessem a saúde pública ou individual, sem registro, licença ou autorização do órgão 
sanitário competente ou contrariando o disposto na legislação sanitária pertinente:
Pena - Advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro e/ou mul-
ta;
V - Obsta ou dificulta a ação fiscalizadora das autoridades de saúde no exercício de suas 
funções;
Pena - Advertência, interdição, cancelamento de licença, autorização e/ou multa;
VI - Fornece, vende ou pratica atos de comércio em relação a medicamentos, drogas e corre-
latos, cuja venda e uso dependam de prescrição médica, sem observância e contrariando as 
normas legais e regulamentares:
Pena - Advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa;
VII - Rotula alimentos e produtos alimentícios ou bebidas, bem como medicamentos, drogas, 
insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, de correção estética, cosméticos, 
perfumes, correlatos, saneantes e quaisquer outros, contrariando as normas legais e regula-
mentares:
Pena - Advertência, inutilização, interdição e/ou multa;
VIII - Altera o processo de fabricação dos produtos sujeitos a controle sanitário, modifica 
os seus componentes básicos, nome e demais elementos objeto do registro, sem a devida auto-
rização e/ou multa;
IX - Reaproveita vasilhames de saneantes, seus congêneres e de outros produtos capazes de 
serem nocivos a saúde, no envasilhame de alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos dieté-
ticos, medicamentos, drogas, produtos de higiene, cosméticos e perfume:
Pena - Apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro e/ou multa;
X - Expõe a venda ou entrega ao consumo, produtos de interesse a saúde, cujo prazo de vali-
dade tenha expirado, ou apõe-lhe novas datas de validade, posteriores ao prazo expirado.
Pena - Advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, da li-
cença e da autorização e/ou multa;
XI - Industrializa produtos de interesse sanitário sem a assistência de responsável técni-
co, legalmente habilitado:
Pena - Advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento de registro e/ou mul-
ta;
XII - Aplica raticidas cuja ação se produza por gás ou vapor, em geladeiras, bueiros, 
porões, sótãos ou locais de possível comunicação com residências ou freqüentados por pes-
soas e animais:
Pena - Advertência, interdição, cancelamento de licença e de autorização e/ou multa;
XIII - Não cumpre normas legais e regulamentares, medidas, formalidades e outras exigências 
sanitárias relativas a empresas de transportes, seus agentes e consignatários, comandantes 
ou responsáveis diretos por embarcações, aeronaves, ferrovias, veículos terrestres nacio-
nais e estrangeiros:
Pena - Advertência, interdição e/ou multa;
XIV - Não cumpre as exigências sanitárias relativas a imóveis, quer seja proprietário ou 
detenha legalmente a sua posse:
Pena - Advertência, interdição e/ou multa;
XV - Exerça profissões e ocupações relacionadas com a saúde sem a necessária habilitação le-
gal:
Pena - Interdição e/ou multa;
XVI - Comete o exercício de encargos relacionados com a promoção, proteção e recuperação da 
saúde a pessoa sem a necessária habilitação legal:
Pena - Interdição e/ou multa;
XVII - Frauda, falsifica ou adultera alimentos, inclusive bebidas, medicamentos, drogas, 
insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, saneantes e 
quaisquer outros que interessem a saúde pública;
XVIII - Transgride outras normas legais e regulamentares, destinadas a proteção da saúde:
Pena - Advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto, suspensão de ven-
da e/ou fabricação do produto, cancelamento do registro do produto, interdição parcial ou 
total do estabelecimento, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento, proi-
bição de propaganda e/ou multa;
XIX - Expõe ou entrega ao consumo humano sal refinado ou moído, que não contenha iodo na 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 208

proporção de dez mil miligramas de iodo metalóide por quilograma de produto:
Pena - Advertência, apreensão e/ou interdição do produto, suspensão de venda e/ou fabrica-
ção do produto, cancelamento do registro do produto, interdição parcial ou total do estabe-
lecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento de alva-
rá de licenciamento do estabelecimento;
XX - Descumpre atos emanados das autoridades de saúde, visando a aplicação da legislação 
pertinente:
Pena - Advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto, interdição parcial 
ou total do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, 
cancelamento do alvará de licenciamento, proibição de propaganda;
XXI - Transgride normas legais e regulamentares, pertinentes ao controle da poluição das 
águas, do ar, do solo:
Pena - Advertência, interdição temporária ou definitiva, e/ou multa;
XXII - Inobservadas as exigências de normas legais pertinentes a construções, reconstru-
ções, reformas, loteamentos, abastecimentos domiciliários de água, esgoto domiciliar, habi-
tações em geral, coletivas ou isoladas, hortas, jardins e terrenos baldios, escolas, locais 
de trabalho em geral, locais de divertimentos coletivos e de reuniões, necrotérios, veló-
rios e cemitérios, estábulos e cocheiras, saneamento urbano e rural em todas as suas for-
mas, controle dos ruídos e seus incômodos, bem como tudo que contrarie a legislação sanitá-
ria referente a móveis em geral e sua utilização.
§ 1º Independem de licença para funcionamento os estabelecimentos integrantes da 
Administração Pública ou por ela instituídos,ficando sujeitos, porém, às exigências 
pertinentes às instalações, aos equipamentos e a aparelhagem adequados, e a assistência e 
responsabilidade técnicas.
§ 2º O desrespeito ou desacato ao servidor componente, em razão de suas atribuições 
legais, sujeitará o infrator a penalidade de multa, sem prejuízo das demais sanções legais 
cabíveis.

Capítulo  V
CARACTERIZAÇÃO BÁSICA DO PROCESSO

Art. 40 - O processo administrativo próprio para apuração das infrações sanitárias inicia-
-se com a lavrada de auto de infração, observando-se o rito e os prazos estabelecidos nesta 
Lei e seus regulamentos.

Art. 41 - O auto de infração será lavrado na sede da repartição competente ou local em que 
for verificada a infração, pela autoridade de saúde que a houver constatado, e conterá:
I - Nome do infrator, seu domicílio e residência, bem como os demais elementos necessários 
a sua qualificação e identificação civil ou caracterização da entidade autuada;
II - O ato ou fato constitutivo da infração e o local, a hora e a data respectivos;
III - A disposição legal ou regulamentar transgredida;
IV - Indicação do dispositivo legal ou regulamentar que comina penalidade a que fica sujeito 
o infrator;
V - Prazo para interposição do recurso, quando cabível;
VI - Nome e cargo legível da autoridade autuante e sua assinatura;
VII - A assinatura do autuado, ou, na sua ausência, de representante legal ou preposto, em 
caso de recusa, a consignação dessa circunstância pela autoridade autuante e a assinatura 
de duas testemunhas, quando possível.
Parágrafo Único - Os servidores são responsáveis pelas declarações que fizeram nos autos de 
infração, sendo passíveis de punição, por falta grave, em casos de falsidade ou omissão do-
losa.

Art. 42 - O infrator será notificado pra ciência do auto de infração:
I - Pessoalmente;
II - Pelo correio ou via postal;
III - Por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.
§ 1º Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a exarar a ciência, procede-se 
na forma prevista no inciso VII do artigo 41º.
§ 2º O edital referido no inciso III deste artigo será publicado uma única vez, 
considerando-se efetivada a notificação cinco dias após a publicação.
§ 3º Quando, apesar da lavratura do auto de infração substituir, ainda, para o infrator, 
obrigação a cumprir, será expedido edital fixando o prazo de trinta dias para o seu 
cumprimento, observado o disposto no parágrafo anterior.
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§ 4º O prazo para o cumprimento da obrigação subsistente poderá ser reduzido ou 
aumentado,em casos excepcionais, por motivos de interesse público, mediante despacho 
fundamentado.
§ 5º A desobediência a determinação contida no edital a que se alude no parágrafo 3º deste 
artigo, além de sua execução forçada acarretará a imposição de multa diária, arbitrada de 
acordo com os valores correspondentes a classificação da infração, até o exato cumprimento 
da obrigação, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação vigente.

Art. 43 - As multas impostas em auto de infração poderão sofrer redução de vinte por cento, 
caso o infrator efetue o pagamento no prazo de vinte dias contados da data em que for noti-
ficado, implicando em desistência tácita de defesa ou recurso.

Art. 44 - O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de infração, no prazo de 
quinze dias contados da sua notificação.
§ 1º Antes do julgamento da defesa ou da impugnação a que se refere este artigo, deverá 
a autoridade julgadora ouvir o servidor autuante, que terá prazo de dez dias para se 
pronunciar a respeito.
§ 2º Apresentada ou não a defesa ou impugnação, o auto de infração será julgado pelo 
dirigente do órgão sanitário competente.

Art. 45 - A apuração do ilícito em se tratando de produto ou substância referidos no inciso 
V do artigo 39º, far-se-á mediante a apresentação de amostras para a realização de análise 
fiscal e de interdição, se for o caso.
Parágrafo Único - Regulamento próprio disciplinará os procedimentos específicos, atendendo-
-se a legislação federal, para a execução do previsto no presente artigo.

Art. 46 - Nas transgressões que independam de análise ou perícias, inclusive por desacato a 
autoridade de saúde, o processo obedecerá rito especial e será considerado concluso, caso o 
infrator não apresente recurso no prazo de quinze dias.

Art. 47 - Das decisões condenatórias poderá o infrator recorrer, dentro de igual prazo para 
defesa, inclusive quando se tratar de multa.
§ 1º Mantida a decisão condenatória, caberá recurso para a autoridade superior, no prazo de 
vinte dias de sua ciência ou publicação.
§ 2º Não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva do produto em razão de laudo 
laboratorial confirmado em perícia de contraprova, ou nos casos de fraude, falsificação ou 
adulteração.
§ 3º Os recursos interpostos das decisões não definitivas somente terão efeito suspensivo 
relativamente ao pagamento da penalidade pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade 
do cumprimento da obrigação subsistente na forma do disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º do 
artigo 42º.

Art. 48 - Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados os prazos para recurso em 
apresentação de defesa ou apreciados os recursos, a autoridade de saúde, proferida a deci-
são final, dando o processo por concluso após a publicação desta última.
Parágrafo Único - A inutilização dos produtos e o cancelamento do registro, da autorização 
para o funcionamento da empresa e da licença dos estabelecimentos, somente ocorrerão após a 
publicação de decisão irrecorrível.

Art. 49 - As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem sanitária, prescre-
vem em cinco anos.
§ 1º A prescrição interrompe-se pela notificação ou outro ato da autoridade competente, que 
objetive a sua apuração e conseqüente imposição de pena.
§ 2º Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de 
decisão.
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 50 - O Poder Executivo Municipal expedirá os regulamentos necessários à execução desta 
Lei, ouvindo o Conselho Municipal de Saúde.

Art. 51 - Os termos técnicos que se empregam nesta Lei e nela não se encontram definidos ex-
plicitamente, serão entendidos no sentido que lhes consagra a legislação estadual e federal 
e, na ausência desta, o constante nas regulamentações decorrentes da presente Lei.
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Art. 52 - Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a sua publicação.

Art. 53 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 09 de setembro de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 09 de setembro 
de 1998.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1246/98.

Publicação Nº 1880070

LEI Nº 1246/98.

"DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições conferidas pela 
Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto nos artigos 16, XIX e 17 da Lei Fede-
ral nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, no artigo 6º da Lei Federal nº 8.689 de 27 de julho 
de 1993, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores apro-
vou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o Sistema Municipal de Auditoria 
(SMA/SUS), que obedecerá às normas gerais fixadas pela União e ao disposto nesta Legislação.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - AUDITORIA: Ato pelo qual o servidor, no exercício da atividade de controle das ações e 
serviço de saúde do SUS, visando a verificação da exatidão e regularidades das contas apre-
sentadas, e realiza auditorias técnicas em relação às informações constantes de documentos 
técnicos e contábeis do SUS.
II - CONTROLE: Ato pelo qual o servidor analisa as atividades e serviços de saúde, presta-
dos pelas unidades públicas e privadas vinculadas ao SUS, em relação aos planos, programas, 
metas e normas estabelecidas, considerando a produção, o desempenho, as mudanças ocorridas 
e o grau de resolutividade das ações e do SUS de forma complementar, comparando o desempe-
nho e os seus resultados com os serviços executados no âmbito do SUS.
III - AVALIAÇÃO: Ato pelo qual o servidor determina a qualidade e a pertinência das ativi-
dades e serviços, através da análise da veracidade das informações em saúde prestadas pelos 
gestores do SUS e pelas pessoas físicas ou jurídicas que participam do SUS de forma comple-
mentar, comparando o desempenho e os seus resultados com os respectivos parâmetros, tecni-
camente definidos.

Art. 3º O Sistema Municipal de Auditoria do SUS, coordenado pela Secretaria Municipal de 
Saúde, compreende o conjunto de órgãos que exercem a fiscalização e o controle técnico-cien-
tífico e a avaliação do desempenho, da qualidade e da resolutividade das ações e serviços de 
saúde do SUS, em âmbito municipal.
§ 1º A execução da auditoria do SUS será realizada por servidores da Secretaria Municipal 
de Saúde, designados pelo Secretário Municipal de Saúde para exercício dessa função.
§ 2º A auditoria prevista no caput e no #1º se fará sem prejuízo da fiscalização exercida 
pelo tribunal de Contas do Estado e pelos órgãos de controle interno do Estado, na forma do 
disposto na Constituição Federal e na Constituição do Estado.
§ 3º A fim de preservar a liberdade do exercício das funções de auditor do SUS, o Secretário 
Municipal de Saúde encaminhará ao Conselho Municipal de Saúde (CMS) o nome dos servidores 
designados para o exercício da função de auditor, obrigando-se a comunicar ao CMS a 
cessação da designação, em ato fundamentado.
§ 4º A Secretaria Municipal de Saúde fixará, no prazo de trinta dias, os critérios e as 
condições para a habilitação do servidor na função de auditor do SUS, observadas as 
orientações da Secretaria de Estado da Saúde.
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Art. 4º As atividades de auditoria contábil, financeira e patrimonial; e de auditoria e de 
avaliação de desempenho, qualidade e resolutividade das entidades públicas e privadas que 
integram o SUS do Município compreendem:
I - A avaliação dos serviços de saúde sob gestão do Município (os próprios), os transferi-
dos e os contratados e conveniados com o setor privado);
II - A avaliação da execução do Plano Municipal de Saúde;
§ 1º A Secretaria Municipal de Saúde obriga-se a encaminhar a Secretaria de Estado da 
Saúde, anualmente, após aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde, o relatório de gestão, 
visando a verificação da conformidade, a programação aprovada, da aplicação dos recursos 
repassados pelo Estado e União ao Município.
§ 2º A fiscalização contábil, financeira e patrimonial das entidades privadas, com ou sem fins 
lucrativos, contratadas ou conveniadas pelo Município, será executada mediante análise dos 
documentos de atendimento ambulatorial, das guias de autorização de internação hospitalar - 
AIHs, e fiscalização operacional in loco.
§ 3º A avaliação de desempenho, qualidade e resolutividade das entidades públicas e das 
entidades privadas, contratadas e conveniadas será feita mediante análise dos prontuários 
de atendimento individual do usuário, instrumentos próprios dos sistemas de informação 
ambulatória e hospitalar, supervisão in loco e outros meios que se fizerem necessários.

Art. 5º O relatório de gestão é composto dos seguintes documentos:
I - Programação e execução orçamentária dos projetos, planos e atividades previstos nos 
planos de saúde;
II - Resultados alcançados quanto a execução e prestação de serviços de saúde e os investi-
mentos;
III - Demonstração do quantitativo de recursos financeiros próprios aloucados ao setor saú-
de, bem como dos recursos recebidos de outras instâncias do SUS; e
IV - Outros documentos que venham a ser julgados prioritários pelos órgãos colegiados do 
SUS.

Art. 6º É vedado ao servidor designado para o exercício da função de auditor;
I - Manter vínculo empregatício com a entidade contratada ou conveniada objeto de audito-
ria;
II - Auditar e avaliar entidade onde preste serviços na qualidade de profissional autônomo;
III - Ser proprietário, dirigente, acionista, sócio quotista ou participar, de qualquer 
forma, de entidade objeto da auditoria ou avaliação;
IV - O disposto no sub-item anterior se aplica ao servidor que tiver relação de parentesco 
com as pessoas ali mencionadas, na condição de pai, irmão, filho ou cônjuge.

Art. 7º Comprovada irregularidade na aplicação dos recursos do SUS, a Secretaria Municipal 
de Saúde mandará apurar os fatos, através de sindicância administrativa, a qual será enca-
minhada no prazo máximo de sessenta dias a Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 8º O Conselho Municipal de Saúde poderá solicitar a realização de auditoria especial 
quando houver motivo que a justifique.

Art. 9º O Secretário Municipal de saúde apresentará, semestralmente, ao Conselho Municipal 
de Saúde e, sempre que necessário, em audiência pública na Câmara Municipal, para análise 
e ampla divulgação, relatório contendo, dentre outros, os dados sobre o montante e a fonte 
de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou iniciadas no período, bem como sobre a 
oferta e produção dos serviços na rede assistencial própria, contratada ou conveniada.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 09 de setembro de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 09 de setembro 
de 1998.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1247/98.

Publicação Nº 1880071

LEI Nº 1247/98.

"AUTORIZA RECEBER EM DOAÇÃO UMA ÁREA DE TERRA DE PROPRIEDADE DA INDÚSTRIA D`BELLUNO - IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., PARA DOAÇÃO AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
ATRAVÉS DA COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO (CASAN) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação, uma 
área de terra urbana com 15,00 m2 (quinze metros quadrados), de propriedade da Indústria 
D`BELLUNO - Indústria e Comércio de Confecções Ltda, sito a Rua General Osvaldo Pinto da 
Veiga, neste Município, conforme Matrícula nº 16.577, Livro nº 02, folhas nº 01, registrada 
no Cartório da Comarca de Urussanga, com as seguintes confrontações: ao NORTE: 3,00 metros 
com terras da indústria D`BELLUNO - Indústria e Comércio de Confecções Ltda., ao SUL 3,00 
metros com terras da indústria D`BELLUNO - Indústria e Comércio de Confecções Ltda, ao LES-
TE 5,00 metros com terras da indústria D`BELLUNO - Indústria e Comércio de Confecções Ltda 
e ao OESTE 5,00 metros com a Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, terreno este sem benfeito-
ria.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, ainda, a efetuar a doação do 
terreno em referência ao Governo do Estado de Santa Catarina, através da Companhia Catari-
nense de Águas e Saneamento - CASAN, visando a colocação de dois Booster para ampliação do 
sistema de abastecimento de água do Município.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações 
próprias do Município.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de setembro de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 22 de setembro 
de 1998.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1248/98.

Publicação Nº 1880072

LEI Nº 1248/98.

"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento financeiro anual do Município, para o ano de 1999, será elaborado segun-
do as diretrizes de que trata esta Lei.

Art. 2º Na elaboração da proposta orçamentária anual, sem prejuízo das normas financeiras da 
legislação vigente, observar-se-á:
I - A despesa fixada não poderá ser superior a receita estimada;
II - Na previsão das receitas, considerar-se-á:
a) A projeção da receita realizada nos três últimos exercícios e o compromisso da arreca-
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dação do exercício de 1999, até o mês anterior à elaboração da proposta orçamentária;b) Os 
efeitos das modificações na legislação tributária;c) Os programas de trabalho a serem es-
tabelecidos com recursos oriundos de convênios, auxílios e/ou contribuições dos Estados e 
da União;d) Em consonância com a Lei nº 9424/96, artigo 3º, parágrafo 7º, e Lei Federal nº 
5.172/66, serão levadas em conta as transferências do fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, consignadas em dotações próprias do 
Orçamento de 1999, o qual aplicará estes recursos na manutenção e desenvolvimento do Fundo, 
dentro, no mínimo, dos percentuais atribuídos pela legislação acima.e) A previsão da recei-
ta do Fundo será calculada de acordo com a Lei, multiplicando-se o número de alunos da rede 
municipal, pelo valor "per capita" estimado pelo Estado de Santa Catarina.
III - A despesa será orçada, segundo os programas de trabalho, dentro dos projetos e ativi-
dades, segundo as Categorias Econômicas, com seus custos e projetos até o final do exercício 
de 1999.
IV - O orçamento do serviço da dívida fundada, de pessoal, encargos e manutenção de ativi-
dades, terá prioridade sobre as ações de expansão.
V - Os projetos em fase de execução com a sua conclusão prevista para os anos subseqüentes, 
terá preferência sobre os projetos novos.

Art. 3º As despesas com pessoal ativo e inativo, da administração direta e indireta, dos 
Poderes Legislativo e Executivo, Fundos e/ou Fundações, ficam limitadas aos percentuais 
atribuídos pela Legislação em vigor.
§ 1º No limite fixado neste artigo incluem-se as despesas com remuneração de pessoal a 
qualquer título, proventos de inativos e pensionistas, obrigações patronais e remuneração 
de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
§ 2º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, lém dos índices 
inflacionários, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreira, bem como a 
admissão de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta 
e indireta só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para 
atender as projeções de despesas até o final do exercício, obedecendo o limite fixado no 
"caput" deste artigo.
§ 3º Ao Município compete atender a toda sistemática que determina a aplicxação de recursos 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, 
estabelecidos pela Emenda Constitucional nº 14/96 de 12/06/96, Lei nº 9394, de 20/12/96, 
que estabelece as diretrizes e bases da Educação e Lei nº 9424, que dispõe sobre o referido 
Fundo.
§ 4º Os gastos do Município, a serem custeados com recursos do Fundo serão aplicados 
em dotações próprias relativas ao Ensino Fundamental, contendo no orçamento atividade 
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, com 
percentuais, no mínimo, atribuídos pela Legislação vigente.

Art. 4º O orçamento fixará dotações suficientes para atender as despesas com programas de 
trabalho através de auxílio e /ou contribuições a entidades e de convênios devidamente au-
torizados em Lei.

Art. 5º O orçamento destinará recursos de Reserva de Contingência não superior a 15% (quin-
ze por cento) e nem inferior a 5% (cinco por cento) da despesa fixada.

Art. 6º A sistemática da elaboração do orçamento obedecerá a estrutura dos Poderes Legisla-
tivo e Executivo do Município, dos Fundos e Fundações criados por Lei, que recebem recursos 
do Tesouro Municipal.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 06 de outubro de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 06 de outubro de 
1998.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1249/98.

Publicação Nº 1880073

LEI Nº 1249/98.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua "VITÓRIO OLIVO", a atual Rua Projetada, nas proximidades da Ro-
dovia SC 445.

Art. 2º A Rua VITÓRIO OLIVO tem início na Rodovia SC 445, ao lado da residência de Marcelo 
Guiguer, e término no espólio da família do Sr. Vitório Olivo.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 14 de outubro de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 14 de outubro de 
1998.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 125

Publicação Nº 1878949

LEI Nº 125

CRIA O CARGO DE ELETRICISTA

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o cargo de Eletricista para os serviços deste Município, com o Padrão 
"L".

Art. 2º O cargo de que se refere o artigo anterior, será suprido por um eletricista, de li-
vre nomeação do Poder Executivo Municipal, de acordo com o que preceitua o artigo 74, inci-
so VII, da Lei nº 22, de 14 de novembro de 1947 (Lei Orgânica dos Municípios).

Art. 3º Fica o Eletricista autorizado a prestar todos os serviços que se relacionem com o 
referido cargo.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 17 de Dezembro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1250/98.

Publicação Nº 1880074

LEI Nº 1250/98.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua "ISAÍAS COMIN", a atual Rua Geral, Alto Rio Maina.

Art. 2º A Rua ISAÍAS COMIN tem início no terreno de Everton Comin e seu término no imóvel 
de Hilário Comin.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 14 de outubro de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 14 de outubro de 
1998.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1251/98.

Publicação Nº 1880075

LEI Nº 1251/98.

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua "JOSÉ AGASSI", a atual Rua Geral, Vila São Jorge.

Art. 2º A Rua JOSÉ AGASSI tem início no terreno de Francisco Padilha e seu término no imó-
vel de Terezinha Pedroso.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 20 de outubro de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 20 de outubro de 
1998.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1252/98.

Publicação Nº 1880076

LEI Nº 1252/98.

"ALTERA A LEI Nº 1234 DE 01/04/98, QUE INSTITUI O SISTEMA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, FISCALI-
ZAÇÃO E REPRESSÃO AO TRÁFICO E AO USO INDEVIDO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES OU QUE DETERMI-
NEM DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, Sr. DILNEI ROSSA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo 104, da Lei Orgânica do Município e, tendo em vista o dispos-
to nos artigos 1º e 3º da Lei Federal nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, e as disposições 
contidas no Decreto Federal nº 85.110 de 02 de setembro de 1980, e no Decreto Estadual nº 
18.505 de 26 de novembro de 1992, faço saber a todos os habitantes que a Câmara de Vereado-
res aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a Lei nº  1234, de 01/04/98, a qual passa a ter a seguinte redação: 
É instituído o Sistema Municipal de Prevenção, Fiscalização, Repressão ao Uso de Entorpe-
centes, integrado aos Sistemas Federal e Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao 
Uso de Entorpecentes, destinado a auxiliar e cooperar com as atividades de prevenção, fis-
calização e repressão ao tráfico e uso de substâncias entorpecentes ou que determinem de-
pendência física e psíquica, bem como, nas de recuperação de dependentes, no Município de 
Siderópolis.

Art. 2º Integram o Sistema Municipal de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao uso de En-
torpecentes, como órgãos:
I - O Conselho Municipal de Entorpecentes, como órgão central do sistema, diretamente vin-
culado ao Gabinete do Prefeito;
II - O órgão de Saúde e Promoção Social do Município;
III - O órgão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município;
IV - A Unidade Estadual de Educação do Município.

Art. 3º São objetivos do Sistema Municipal de Prevenção, Fiscalização e Repressão ao Uso de 
Entorpecentes:
I - Formular a política local de entorpecentes, em obediência às diretrizes dos Conselhos 
Federal e Estadual de Entorpecentes, compatibilizando-a com os órgãos do Governo para a sua 
execução;
II - Estabelecer prioridades nas atividades do Sistema, através de critérios técnicos, fi-
nanceiros e administrativos fixados pelo Conselho Municipal de Entorpecentes e que se coadu-
nem com as peculiaridades e necessidades locais;
III - Manter a estrutura administrativa de apoio à política de prevenção, repressão e fisca-
lização de entorpecentes, buscando seu constante aperfeiçoamento e eficácia;
IV - Estabelecer fluxos e permanentes de informações com outros órgãos do Sistema Federal e 
Estadual de Entorpecentes, afim de facilitar os processos de planejamento e execução de uma 
política racional de prevenção e fiscalização de entorpecentes e recuperação de dependentes;
V - Estimular pesquisas, visando o aperfeiçoamento do controle e fiscalização do tráfico e 
uso de substâncias entorpecentes, ou que determinem dependência física ou psíquica;
VI - Promover a realização, por especialistas ou profissionais de comprovado saber nas ati-
vidades ligadas ao uso de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou 
psíquica, de Cursos Periódicos de Especialização, destinados a habilitar professores de 1º 
e 2º Graus e Nível Superior, em convênio com o Conselho Estadual de Entorpecentes, afim de 
que possam ser transmitidos conhecimentos de matéria, com observância dos princípios esta-
belecidos e que atendam, de maneira uniforme, atos propósitos do Sistema ora instituído;
VII - Postular junto ao Conselho Estadual de Educação e órgãos ligados à área de educação, 
a inclusão efetiva nos programas dos cursos de formação de professores de ensinamentos per-
tinentes a substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica;
VIII - Postular junto ao Conselho Estadual de Educação e órgãos ligados a área de educação 
no Município de Siderópolis, para inclusão efetiva nos currículos de 1º grau, na área de 
ciências, de itens específicos a respeito das substâncias entorpecentes;
IX - Manter convênio com o conselho Estadual de Entorpecentes do Estado de Santa Catarina, 
para execução, a nível municipal, da política sobre tóxicos.

Art. 4º O Conselho Municipal de Entorpecentes será composto pelos seguintes membros:
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I - Um (1) representante da Secretaria Municipal da Saúde e Promoção Social;
II - Um (1) representante da Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer;
III - Um (1) representante da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais;
IV - Um (1) representante do Colégio Estadual José do Patrocínio;
V - Um (1) representante da Escola Básica Deputado Silvio Ferraro;
VI - Um (1) representante da Escola Básica Dr. Tullo Cavalazzi;
VII - Um (1) representante da EPAGRI;
VIII - Um (1) representante do Grupo de Escoteiros Dom Orione;
IX - Um (1) representante do Movimento de Irmãos;
X - Um (1) representante da APAE;
XI - Um (1) representante da Associação de Amigos do Bairro Estrada de Ferro;
XII - Um (1) representante da Câmara de Dirigentes Lojistas;
XIII - Um (1) representante do Grupo de Jovens Renovação;
XIV - Um (1) representante do Colégio Dom Orione;
XV - Um (1) representante do Conselho Comunitário de Siderópolis;
XVI - Um (1) representante da Associação Amigos da Vila São João;
XVII - Um (1) representante da Associação Waltons;
XVIII - Um (1) representante do Movimento Familiar Cristão;
XIX - Um (1) representante da Associação Moradores do Bairro Rio Fiorita;
XX - Um (1) representante do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Carvão 
de Siderópolis;
XXI - Um (1) representante da Associação Comercial e Industrial de Siderópolis;
XXII - Um (1) representante da Igreja do Evangelho Quadrangular;
XXIII - Um (1) representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te;
XXIV - Um (1) representante da Renovação Carismática Católica.
§ 1º Os membros referidos nos itens I, II e III e respectivos suplentes, serão indicados e 
homologados pelo Prefeito Municipal.
§ 2º Os membros referidos nos itens IV a XXIV e respectivos suplentes, serão indicados 
pelos órgãos que representam e homologados pelo Prefeito Municipal.

Art. 5º O COMEN terá a seguinte estrutura:
I - Diretoria composta por Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários e 1º e 2º Te-
soureiros.
II - Comissões, constituídas por resoluções do plenário;
III - Plenário, como órgão de deliberação máxima.

Art. 6º A Diretoria será eleita pelos membros do Conselho, com mandato de um (01) ano, per-
mitida uma única recondução, por igual período.
Parágrafo Único - O exercício do mandato de Conselheiro é considerado de interesse público 
relevante e não será remunerado.

Art. 7º Os conselheiros, indicados pelo Poder Público e/ou indicados pela sociedade civil, 
poderão ser substituídos mediante solicitação da Entidade ou autoridade responsável, apre-
sentada ao COMEN, que julgará a procedência e fará comunicação do ato ao Prefeito Munici-
pal.

Art. 8º Incumbe ao Conselho Municipal de Entorpecentes, nos limites de sua competência, de 
acordo com os objetivos definidos nesta Lei:
I - Estabelecer as diretrizes e propor a política municipal de prevenção, repressão e fisca-
lização de entorpecentes, bem como, promover pelos meios necessários, a integração ao Sis-
tema, dos órgãos do Estado e do Município, para a realização dos objetivos visados;
II - Cadastrar, fiscalizar, orientar e apoiar as entidades que, no âmbito do Município, de-
sempenham atividades de recuperação e reajustamento social do dependente;
III - Apoiar e auxiliar os órgãos encarregados de promover a ação fiscalizadora, na forma da 
Lei, sobre os produtos e substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou 
psíquica.
IV - Promover a execução, através dos meios hábeis dos planos e objetivos estabelecidos no 
art. 3º, I a IX, desta Lei.

Art. 9º Os órgãos competentes do Sistema Municipal de Prevenção, Fiscalização e Repressão 
ao Uso de Entorpecentes, sem prejuízo da subordinação administrativa a que estão vincula-
dos, ficam sujeitos a orientação normativa e supervisão técnica do conselho Municipal de 
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Entorpecentes, no que tange às atividades disciplinadas pelo Sistema.
§ 1º As decisões do Conselho Municipal de Entorpecentes deverão ser cumpridas pelos órgãos 
da Administração Municipal, sob pena de responsabilidade dos seus dirigentes.
§ 2º Cabe ao Conselho Municipal de Entorpecentes, quando a falta de cumprimento das suas 
decisões exceder da competência municipal, representar as autoridades competentes a 
respeito do fato para os fins previstos neste artigo.

Art. 10 - Compete ao órgão específico da Secretaria de Saúde do Município, auxiliar e ampa-
rar a recuperação e ressocialização do dependente, dentro das suas possibilidades.

Art. 11 - O Conselho Municipal de Entorpecentes, como órgão normativo de deliberação cole-
tiva, vinculado ao Gabinete do Prefeito, terá sua competência desdobrada e suas condições 
de funcionamento determinadas em Regimento Interno, a ser elaborado no prazo de 30 (trinta) 
dias pelos conselheiros e aprovado por ato do Prefeito Municipal.

Art. 12 - Poderá o Conselho Municipal de Entorpecente, em caráter permanente ou temporá-
rios, convocar especialistas da Administração Municipal com conhecimentos específicos liga-
dos à área de entorpecentes, bem como, outros servidores necessários à implantação e fun-
cionamento do Conselho, mediante prévia autorização do Prefeito Municipal.

Art. 13 - Os recursos orçamentários e financeiros necessários à implantação e funcionamento 
do Conselho Municipal de Entorpecentes, oriundos de dotações próprias consignadas no Orça-
mento do Município, serão realocadas e liberadas pela Secretaria de Administração e Finan-
ças do Município, após proposta em Plano de Aplicação aprovado pelo Prefeito Municipal.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 27 de outubro de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 27 de outubro de 
1998.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1253/98.

Publicação Nº 1880077

LEI Nº 1253/98.

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ - 300.000,00".

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 24 de novembro de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 24 de novembro 
de 1998.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1254/98.

Publicação Nº 1880078

LEI Nº 1254/98.

"AUTORIZA PERMUTA DE ÁREA DE TERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes que a Câ-
mara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar permuta de área de 
terras pertencentes a Prefeitura Municipal de Siderópolis, por outra de propriedade do Sr. 
Zelindo Trento, como a seguir descrita:
I - Área 1, pertencente a Prefeitura Municipal de Siderópolis, lote nº 25 com 540,75 m2 
(quinhentos e quarenta vírgula setenta e cinco metros quadrados), matrícula no Cartório de 
Registro de Imóveis de Urussanga, sob o nº 11.447, livro nº 02, Folha 01, localizado no lo-
teamento da COHAB, neste município, com as seguintes confrontações:
NORTE: 25,40 metros lineares com o lote nº 24;
SUL: 5,50 metros lineares com a rua São João e Rua E;
LESTE: 42,00 metros lineares com a Rua São João
OESTE: 35,00 metros lineares com a Rua E.
II - Área 02, pertencente a Prefeitura Municipal de Siderópolis, lote nº 38 com 300,00 m2 
(trezentos metros quadrados), matrícula no Cartório de Registro de Imóveis de Urussanga, 
sob o nº 11.447, Livro nº 02, Folha 01, localizado no loteamento da COHAB, neste município, 
com as seguintes confrontações:
NORTE: 25,00 metros lineares com o lote nº 36;
SUL: 25,00 lineares com o lote nº 40;
LESTE: 12,00 metros lineares com a Rua E;
OESTE: 12,00 metros lineares com o lote nº 39.
III - Área 03, pertencente a Prefeitura Municipal de Siderópolis, lote nº 39, com 625,00 m2 
(seiscentos e vinte e cinco metros quadrados), matrícula no Cartório de Registro de Imóveis 
de Urussanga sob o nº 11.447, Livro nº 02, Folha 01, localizado no loteamento da COHAB, 
neste município, com as seguintes confrontações:
NORTE: 25,00 metros lineares com o lote 37;
SUL: 28,59 metros lineares com a Rua A;
LESTE: 32,00 metros lineares com o lote 38 e 40;
OESTE: 18,00 metros lineares com a Rua F.
IV - Área 04, pertencente a Prefeitura Municipal de Siderópolis, lote nº 40 com 658,24 m2 
(seiscentos e cinqüenta e oito vírgula vinte e quatro metros quadrados), matrícula no Car-
tório de Registro de Imóveis de Urussanga, sob nº 11.447, Livro nº 02, Folhas 01, localiza-
do no loteamento da COHAB, neste município, com as seguintes confrontações:
NORTE: 25,00 metros lineares com o lote nº 38;
SUL: 25,81 metros lineares com a Rua A;
LESTE: 33,38 metros lineares com a Rua E;
OESTE: 20,00 metros lineares com o lote 39.

Art. 2º A referida área do artigo anterior será permutada por áreas de propriedade do Sr. 
Zelindo Trento, conforme descrição a seguir:
Área 1: Área total do terreno de 3.846,00 m2 (três mil oitocentos e quarenta e seis metros 
quadrados) nesta cidade de Siderópolis, com registro no Cartório de Imóveis de Urussanga, 
sob o nº 16.973, livro 3 M, Folhas 19V e 20, com as seguintes confrontações:
NORTE: com terras de Afonso Adamante;
SUL: com terras de Hercílio Coral;
LESTE: Com terras de Zelindo Trento, Mario Moretti, Sabino Faveri, Carlos Weinhold;
OESTE: Com o Rio Albina.
A área desmembrada para a abertura da rua é de 768,00 m2 (setecentos e sessenta e oito me-
tros quadrados).
Área 2: Área total do terreno de 1.384,00 m2 (hum mil, trezentos e oitenta e quatro metros 
quadrados), nesta cidade de Siderópolis, com Registro no Cartório de Imóveis do 2º Ofício 
de Registro de Imóveis de Criciúma sob nº 5.414, Folhas 01, Livro 02, com as seguintes 
confrontações:
NORTE: 30,00 metros lineares com terras de Hungria Queluz Cifuentes;
SUL: 32,50 metros lineares com a Rua José do Patrocínio;
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LESTE: 54,80 metros lineares com terras de Ivo Michels;
OESTE: 87,50 metros lineares com terras de João Cesa.
A área desmembrada para a abertura da Rua é de 401,10 m2 (quatrocentos e um vírgula dez me-
tros quadrados).

Art. 3º A área permutada pelo município e relacionada acima destina-se ao melhoramento do 
tráfego em nossa cidade de Siderópolis e que atenda aos estudantes do grupo escolar José do 
Patrocínio e moradores da comunidade da Vila dos Aposentados que ali residem.

Art. 4º As áreas de terra acima descritas equivalem-se, conforme Laudo de Avaliação em ane-
xo,

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 24 de novembro de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 24 de novembro 
de 1998.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 1255/98, de 08/12/98.

Publicação Nº 1880079

 

LEI Nº 1255/98, de 08/12/98. 
 
"DISPÕE SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS". 
 
DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber que a Câmara de 
Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
LIVRO I 
TÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º A presente Lei estabelece o Sistema Tributário Municipal, dispondo sobre 
os fatos geradores, os sujeitos passivos, as bases de cálculo, a incidência, as 
alíquotas, o lançamento, a cobrança, o fisco e o recolhimento de tributos 
municipais, estabelecendo a aplicação de penalidades, a concessão de isenção, as 
reclamações, os recursos e definindo as obrigações acessórias e as 
responsabilidades dos sujeitos passivos, enfim, disciplinando a atividade 
tributária do Município e estabelecendo normas complementares de Direito 
Tributário relativas a ele. 
 
TÍTULO II 
DAS NORMAS GERAIS 
 
Capítulo  I 
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
Art. 2º A expressão "Legislação Tributária" compreende as leis, os decretos e 
normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações 
jurídicas a ele pertinentes. 
 
Art. 3º Somente a Lei pode estabelecer: 
I - Instituição ou extinção de tributos; 
II - Majoração ou redução de tributos; 
III - Definição do fato gerador da obrigação tributária municipal; 
IV - Fixação de alíquotas e das respectivas bases de cálculo; 
V - Definição de infrações e cominação de penalidades aplicáveis; 
VI - Exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários e fiscais, bem como 
redução ou dispensa de penalidades. 
Parágrafo Único - Não traduzirá majoração de tributo a alteração da base 
tributária quando decorrente de atualização do valor monetário. 
 
Art. 4º Nenhuma ação ou omissão será punida como infração da legislação 
tributária, a não ser que esteja definida por Lei vigente à data da sua prática, 
nem lhe será cominada penalidade não prevista em Lei nas mesmas condições. 
 
Art. 5º A Lei poderá cominar penalidade genérica para ações ou omissões 
contrárias à legislação tributária, quando não sejam previstas penalidades 
específicas. 
 
Art. 6º A Lei Tributária poderá ser regulamentada por ato do poder Executivo 
Municipal. 
§ 1 - O conteúdo e o alcance dos atos restringem-se aos das Leis em função das 
quais hajam sido expedidos. 
§ 2 - Na determinação do conteúdo e do alcance da lei regulamentada, a 
autoridade executiva observará o disposto neste Código, quanto à interpretação 
da legislação tributária. 
 
Capítulo  II 
DAS NORMAS COMPLEMENTARES 
 
Art. 7º Integram, complementarmente, a legislação tributária: 
I - Circulares, instruções, portarias, ordens de serviço e demais disposições 
normativas expedidas pelo órgão competente, quando compatíveis com a legislação 
tributária que se destinem a complementar; 
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II - Decisões proferidas pelo Conselho Municipal de Contribuintes, na solução de 
litígios fiscais; 
III - Práticas, métodos, processos, usos e costumes de observância reiterada por 
parte das autoridades municipais, desde que não contrários à legislação 
tributária ou à jurisprudência fixada pelo Poder Judiciário; 
IV - Convênios celebrados pelo Município com a União, Estado e com outros 
Municípios, desde que versem matéria fiscal e sejam referendados pela Câmara 
Municipal de Vereadores. 
Parágrafo Único - A observância das normas referidas neste artigo exclui a 
imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor 
monetário da base de cálculo do tributo. 
 
Capítulo  III 
DA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
SEÇÃO I 
VIGÊNCIA NO ESPAÇO 
 
Art. 8º A legislação tributária municipal vigora em todo território do Município 
de Siderópolis ou fora dele, nos limites em que lhe reconheçam 
extraterritorialidade, os convênios de que participe o Município. 
 
SEÇÃO II 
VIGÊNCIA NO TEMPO 
 
Art. 9º Salvo disposições em contrário, entram em vigor: 
I - As leis e os decretos, na data de sua publicação; 
II - Os atos referidos no inciso I do artigo 7º, na data de sua expedição; 
III - As decisões proferidas pelo Conselho Municipal de Contribuintes, quanto a 
seus efeitos normativos, 30 (trinta) dias após sua publicação; 
IV - Os convênios celebrados, na data neles prevista. 
 
Art. 10 - Entram em vigor no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 
ocorra a sua publicação, os dispositivos da Lei: 
I - Que instituam ou majorem impostos; 
II - Que definam novas hipóteses de incidência; 
III - Que extingam ou reduzam isenções, salvo se a Lei dispuser de maneira mais 
favorável ao contribuinte. 
 
Art. 11 - Salvo quando se destinar expressamente à vigência temporária, a Lei 
Tributária somente será modificada ou revogada, no todo ou em parte, expressa ou 
implicitamente, por outra lei de igual natureza. 
 
Capítulo  IV 
DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
Art. 12 - A legislação tributária aplica-se imediatamente após sua vigência, aos 
fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja 
ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 22º. 
 
Art. 13 - A legislação tributária vigente aplica-se ao ato ou fato pretérito: 
I - Em qualquer caso, quando meramente interpretativa, excluída a aplicação de 
penalidade por infração dos dispositivos interpretados; 
II - Tratando-se de ato não definitivamente julgado: 
a) Quando deixe de defini-lo como infração;b) Quando deixe de tratá-lo como 
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido 
fraudulento e não tenha implicado falta de pagamento de tributo;c) Quando lhe 
comine penalidade menos severa que a prevista na legislação vigente ao tempo em 
que foi praticado. 
 
Art. 14 - Somente nas hipóteses expressamente previstas nesta Lei, poderá ser 
dispensada a aplicação da legislação tributária vigente. 
Parágrafo Único - O silêncio, a omissão ou a obscuridade da legislação 
tributária não contribuirão motivo bastante para que as autoridades deixem de 
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aplicá-la, ou se escusem de despachar, decidir ou sentenciar em casos de sua 
competência. 
 
Art. 15 - É facultado ao Chefe do Poder Executivo suspender a aplicação da 
legislação tributária declarada inconstitucional por decisão irrecorrível do 
Poder Judiciário, inclusive com relação a fatos ou atos pretéritos ou presentes, 
até que modificada ou revogada definitivamente. 
 
Capítulo  V 
DA INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
Art. 16 - A interpretação da legislação tributária atenderá ao disposto neste 
Capítulo. 
 
Art. 17 - Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente, para 
aplicar a legislação tributária, utilizará, sucessivamente e na ordem enunciada: 
I - A analogia; 
II - Os princípios gerais de Direito Tributário; 
III - Os princípios gerais de Direito Público; 
IV - A equidade. 
§ 1º - Do emprego da analogia não resultará instituição de novo tributo; 
§ 2º - Da equidade não resultará dispensa ou redução de tributo devido. 
 
Art. 18 - Os princípios gerais de direito privado constituem método ou processo 
supletivo de interpretação da legislação tributária, unicamente para pesquisa de 
definição, conteúdo e alcance próprios dos institutos, conceitos e formas do 
direito privado a que faça referência aquela legislação, mas não para definição 
dos respectivos efeitos tributários. 
 
Art. 19 - A legislação tributária não poderá alterar a definição, o conteúdo e o 
alcance de institutos, conceitos e formas do direito privado, utilizados, 
expressa ou implicitamente, pelas Constituições Federal ou Estadual que possam 
definir a competência tributária municipal. 
 
Art. 20 - Interpreta-se literalmente a legislação tributária que dispuser sobre: 
I - Suspensão ou exclusão do crédito tributário; 
II - Outorga de isenções ou concessão de reduções; 
III - Dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. 
 
Art. 21 - A legislação tributária que defina infrações, ou lhe comine 
penalidades, será interpretada de maneira mais favorável ao acusado, em caso de 
dúvida quanto: 
I - À capitulação legal do fato; 
II - À natureza ou às circunstâncias materiais dos fatos, ou à natureza ou 
extensão de seus efeitos; 
III - À autoria, imputabilidade ou punibilidade; 
IV - À natureza da penalidade aplicável ou à sua graduação. 
 
TÍTULO III 
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
Capítulo  I 
AS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 22 - Obrigação tributária é a relação jurídica de direito público, que 
ocorre entre a Fazenda Municipal e as pessoas naturais ou jurídicas de direito 
público ou privado, subordinadas à legislação tributária ou às quais esta seja 
aplicável. 
Parágrafo Único - A obrigação tributária é de natureza pessoal, ainda que seu 
cumprimento seja assegurado por garantia real. 
 
Art. 23 - A obrigação tributária é principal ou acessória. 
§ 1º - A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por 
objetivo o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se 
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juntamente com o crédito dela decorrente. 
§ 2º - A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto 
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse do 
lançamento, da cobrança e da fiscalização dos tributos. 
§ 3º - Além das, especificamente, instituídas por esta Lei, constituem 
obrigações tributárias acessórias: 
I - Comunicação à Fazenda Municipal, dentro de 15 (quinze) dias, contados da 
data da ocorrência, de qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir 
obrigação tributária, bem como de, simplesmente, tornar superado o Cadastro 
Fiscal; 
II - Apresentação de declarações e guias, nas épocas próprias, emissão de 
documentos fiscais previstos nesta Lei e, escrituração, em livros próprios, dos 
fatos geradores de obrigação tributária principal; 
III - Conservação e apresentação ao Fisco, quando solicitado, de qualquer 
documento que, de algum modo, se refira a operações ou situações que constituam 
fato gerador de obrigação tributária, ou que sirva como comprovante da 
veracidade dos dados consignados em livro ou documento de natureza fiscal; 
IV - Prestação, sempre que solicitado, de informações e esclarecimentos que, a 
critério do Fisco, sejam referentes a fato gerador da obrigação tributária; 
V - Apresentação de cópia da Declaração de Informações Econômico-Fiscais - DIEF, 
ou seu sucedâneo, pelas pessoas jurídicas, no mesmo prazo determinado pela 
Legislação Estadual. 
Parágrafo Único - A concessão de isenção não elide a obrigatoriedade das 
prestações mencionadas neste artigo. 
 
Capítulo  II 
DO FATO GERADOR 
 
Art. 24 - Fato gerador da obrigação tributária principal é a situação definida 
em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência, assim entendida: 
I - Tratando-se de imposto, o estado de fato ou situação jurídica definidos pela 
lei tributária como dando origem, por si ou por seus resultados, efetivos ou 
potenciais, ao direito de a Fazenda Municipal constituir seu crédito fiscal; 
II - Tratando-se de taxa, qualquer estado de fato ou situação jurídica que 
demonstre ter o Município exercido atos de poder de polícia, ou ter o 
contribuinte se utilizado ou beneficiado, efetiva ou potencialmente, do serviço 
público que constitua o fundamento de sua instituição; 
III - Tratando-se de contribuição de melhoria, qualquer estado de fato ou 
situação jurídica que demonstre a ocorrência material das circunstâncias, 
diretamente relacionadas com o fundamento de sua instituição, definidas em lei 
tributária como dando origem ao direito da Fazenda Municipal constituir o 
crédito fiscal correspondente; 
IV - Tratando-se de penalidade pecuniária, qualquer ação ou omissão definida em 
lei tributária como infração. 
 
Art. 25 - Fato gerador da obrigação acessória é a situação que, na forma da 
legislação aplicável, impõe a prestação, positiva ou negativa, de obrigação que 
não seja a principal. 
 
Art. 26 - Salvo disposição em contrário, considera-se o fato gerador e 
existentes os seus efeitos: 
I - Tratando-se de estado de fato, desde o momento em que se verifiquem as 
circunstâncias materiais necessárias a que produza efeitos que normalmente lhe 
são próprios; 
II - Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja 
definitivamente constituída, nos termos do direito aplicável. 
 
Art. 27 - Para efeitos do inciso II do artigo anterior, salvo disposição de lei 
em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e 
acabados: 
I - Sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento; 
II - Sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da 
celebração do negócio. 
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Art. 28 - A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se: 
I - Da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, 
responsáveis ou terceiros, bem como da natureza de seu objeto ou dos seus 
efeitos; 
II - Dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos. 
§ 1º - Aplica-se a norma contida no inciso I, não se considerando como 
excludente, modificativa ou capaz de diferir a tributação, a circunstância de os 
negócios ou atos jurídicos celebrados ou praticados serem inexistentes, nulos ou 
anuláveis, ou terem objeto impossível, ilegal, ilícito ou imoral, qualquer que 
sejam seus efeitos. 
§ 2º - A aplicação do disposto no parágrafo anterior não significará, no âmbito 
municipal, sanção de ato ilícito. 
 
Capítulo  III 
DO SUJEITO ATIVO 
 
Art. 29 - Sujeito ativo da obrigação tributária e o Município de Siderópolis. 
 
Capítulo  IV 
DO SUJEITO PASSIVO 
 
SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 30 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa natural ou jurídica 
de direito público ou privado, com personalidade jurídica própria ou por ficção 
legal, que seja obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. 
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: 
I - Contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com o estado de fato ou 
a situação jurídica que constitua o respectivo fato gerador; 
II - Responsável, quando, sem revestir a condição de um contribuinte, sua 
obrigação decorra de disposição expressa na legislação tributária. 
 
Art. 31 - Sujeito passivo da obrigação tributária acessória é a pessoa obrigada 
às prestações que constituam o seu objeto. 
 
Art. 32 - as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo 
pagamento de tributos, não podem ser opostas aos dispositivos da Fazenda 
Municipal para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações 
tributárias correspondentes. 
 
SEÇÃO II 
DA SOLIDARIEDADE 
 
Art. 33 - Há solidariedade quando, na mesma obrigação, concorre mais de um 
devedor, cada um obrigado à dívida toda. 
 
Art. 34 - São solidariamente obrigadas: 
I - As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato 
gerador da obrigação principal. 
II - As pessoas expressamente designadas por lei. 
Parágrafo Único - A solidariedade mencionada neste artigo não comporta benefício 
de ordem. 
 
Art. 35 - São efeitos da solidariedade: 
I - O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; 
II - A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se 
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade 
quanto aos demais pelo saldo; 
III - A interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece 
ou prejudica aos demais. 
 
SEÇÃO III 
DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA 
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Art. 36 - A capacidade tributária passiva decorre do fato de se encontrar a 
pessoa nas condições previstas na legislação tributária como dando lugar à 
obrigação tributária, independentemente: 
I - Da capacidade civil das pessoas naturais; 
II - De achar-se a pessoa natural sujeita às medidas que importem privação ou 
limitação do exercício de atividade civil, comercial ou profissional, na 
administração direta de seus bens ou negócios; 
III - De estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que 
configure uma unidade econômica ou profissional. 
 
SEÇÃO IV 
DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO 
 
Art. 37 - Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio 
tributário, considera-se como tal: 
I - Quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou sendo esta incerta 
ou desconhecida, o centro habitual de suas atividades; 
II - Quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o 
lugar de sua sede ou, em relação aos atos e fatos que derem origem à obrigação, 
o de cada estabelecimento; 
III - Quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas 
repartições administrativas. 
§ 1º - Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos 
deste artigo, considerar-se-á, como domicílio tributário do contribuinte ou 
responsável, o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que 
deram origem à obrigação. 
§ 2º - É lícito à Fazenda Municipal recusar o domicílio eleito, quando 
impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, 
aplicando-se, então, a regra do parágrafo anterior. 
§ 3º - O domicílio tributário será consignado nas petições interpostas pelo 
contribuinte, bem como nos documentos fiscais a cuja emissão esteja obrigado. 
 
Capítulo  V 
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA 
 
SEÇÃO I 
DA DISPOSIÇÃO GERAL 
 
Art. 38 - A legislação poderá determinar a transferência da sujeição passiva da 
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte, ou atribuindo-a a este, 
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. 
 
SEÇÃO II 
DA RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES 
 
Art. 39 - O disposto nesta seção aplica-se por igual aos créditos tributários 
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela 
referidos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que 
relativos a obrigações tributárias surgidas até a referida data. 
 
Art. 40 - Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos 
a taxas pela prestação de serviços a tais bens ou a contribuições de melhoria, 
sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do 
título a prova de sua quitação. 
Parágrafo Único - No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre 
sobre o respectivo preço. 
 
Art. 41 - São pessoalmente responsáveis: 
I - O adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou 
remidos. 
II - O sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos 
pelo "de cujus" até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta 
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responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da meação; 
III - O espólio, pelos tributos devidos pelo "de cujus" até a data da abertura 
da sucessão. 
Parágrafo Único - A responsabilidade mencionada nos incisos II e III alcança os 
juros de mora, multa e correção monetária, excluídas as penalidades de caráter 
pessoal. 
 
Art. 42 - A pessoa jurídica que resultar de fusão, transformação ou incorporação 
de outra ou em outra, é responsável pelos tributos devidos, até a data do ato, 
pelas pessoas jurídicas fusionadas, transformadas ou incorporadas. 
Parágrafo Único - O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de 
pessoas jurídicas, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada 
por qualquer sócio remanescente, ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão, ou 
sob firma individual. 
 
Art. 43 - a pessoa natural ou jurídica que adquirir de outra, por qualquer 
título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou 
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão 
social, ou sob nome ou firma individual, responde pelos tributos relativos ao 
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data da aquisição: 
I - Integralmente, se o alienante cessar a exploração de comércio, indústria ou 
atividade; 
II - Subsidiariamente com o alienante, se este, mantendo o mesmo domicílio 
tributário, prosseguir na exploração ou iniciar, dentro de 6 (seis) meses a 
contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de 
negócio, indústria ou profissão. 
 
SEÇÃO III 
DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 
 
Art. 44 - Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação 
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este, nos atos em que 
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis: 
I - Os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores; 
II - Os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou 
curatelados; 
III - Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes; 
IV - O inventariante, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo 
concordatário; 
V - O síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo 
concordatário; 
VI - Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos 
devidos pelos atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício; 
VII - Os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. 
Parágrafo Único - O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de 
penalidade, às de caráter moratório. 
 
Art. 45 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a 
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração de lei, contrato social ou estatutos: 
I - As pessoas referidas no artigo anterior; 
II - Os mandatários, prepostos ou empregados; 
III - Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas. 
 
SEÇÃO IV 
DA RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES 
 
Art. 46 - A responsabilidade por infração da legislação tributária independe da 
instrução do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos 
efeitos do ato. 
 
Art. 47 - A responsabilidade é pessoal ao agente: 
I - Quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo 
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 228

ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito; 
II - Quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja 
elementar; 
III - Quanto às infrações que decorram, direta e exclusivamente, de dolo 
específico: 
a) Das pessoas referidas no artigo 47, contra aquelas por quem responderem;b) 
Dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes ou 
empregadores;c) Dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas, 
contra estas. 
 
Art. 48 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, 
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e das multas de mora, 
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o 
montante da obrigação principal depender de apuração. 
Parágrafo Único - Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o 
início de qualquer procedimento administrativo ou fiscal, relacionado com a 
infração. 
 
TÍTULO IV 
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
 
Capítulo  I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 49 - O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma 
natureza desta. 
 
Art. 50 - As circunstâncias de fato ou de direito que modifiquem, suspendam ou 
excluam o crédito tributário, sua extensão, seus efeitos, ou as garantias ou 
privilégios a ele atribuídos, não afetam a obrigação tributária correspondente. 
 
Art. 51 - O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica, 
suspende, extingue ou exclui, nas hipóteses previstas nesta Lei, fora das quais 
não podem ser dispensadas a sua efetivação ou as respectivas garantias, sob pena 
de responsabilidade funcional. 
 
Capítulo  II 
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
 
SEÇÃO I 
DO LANÇAMENTO 
 
Art. 52 - Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o 
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador correspondente, 
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, 
identificar o sujeito passivo, e, sendo o caso, aplicar as penalidades cabíveis. 
 
Art. 53 - A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, 
sob pena de responsabilidade funcional, ressalvadas as hipóteses de exclusão ou 
suspensão de crédito fiscal na legislação tributária municipal. 
 
Art. 54 - O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da 
obrigação tributária e rege-se pela legislação então vigente, ainda que 
posteriormente modificada ou revogada. 
§ 1º - Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente ao nascimento da 
obrigação, haja instituído novos critérios de apuração da base de cálculo, 
estabelecido novos métodos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação 
das autoridades municipais, ou outorgadas maiores garantias e privilégios à 
Fazenda, exceto, no último caso, para atribuir responsabilidade a terceiros. 
§ 2º - O disposto neste artigo não se aplica aos tributos lançados por períodos 
certos de tempo, desde que a respectiva legislação fixe expressamente a data em 
que o fato gerador se considera ocorrido. 
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Art. 55 - O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser 
alterado em virtude de: 
I - Impugnação do sujeito passivo; 
II - Recurso de ofício; 
III - Iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no 
art. 61. 
 
Art. 56 - A alteração introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão 
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade 
administrativa no exercício do lançamento, somente pode ser efetivada em relação 
a um mesmo sujeito passivo, quanto ao fato gerador ocorrido posteriormente à sua 
introdução. 
 
Art. 57 - A omissão ou erro de lançamento não exime o contribuinte da obrigação 
tributária, nem, de qualquer modo, lhe aproveita. 
 
Art. 58 - Os lançamentos, assim como suas alterações, serão comunicados aos 
contribuintes: 
I - Por notificação direta, 
II - Por edital, afixado na Prefeitura Municipal; 
III - Por publicação, em qualquer dos jornais com circulação no Município. 
 
SEÇÃO II 
DAS MODALIDADES DE LANÇAMENTO 
 
Art. 59 - O lançamento é efetuado com base nos dados constantes no Cadastro 
fiscal e nas declarações apresentadas pelo sujeito passivo ou terceiros, na 
forma e nas épocas estabelecidas pela legislação tributária municipal. 
§ 1º - As declarações deverão conter todos os elementos e dados necessários ao 
conhecimento do fato gerador das obrigações tributárias e à verificação do 
montante do crédito tributário correspondente. 
§ 2º - A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando 
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do 
erro em que se funde, antes de notificado o lançamento. 
§ 3º - Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão 
retificados de ofício pela autoridade competente. 
 
Art. 60 - Quando o cálculo de tributo tenha por base ou tome em consideração o 
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade 
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, com base 
nos elementos disponíveis, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as 
declarações ou esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo 
sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de 
contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. 
 
Art. 61 - O lançamento é efetuado e revisto de ofício pelo órgão fazendário nos 
seguintes casos: 
I - Quando assim determinar a legislação tributária; 
II - Quando a declaração não seja prestada por quem de direito, no prazo e na 
forma do disposto na legislação tributária; 
III - Quando a pessoa, legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos 
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação, 
o pedido de esclarecimento formulado pela Fazenda Municipal e se recuse a 
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquele órgão; 
IV - Quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento 
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória; 
V - Quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente 
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte; 
VI - Quando se comprove ação ou emissão do sujeito passivo, ou de terceiro 
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária; 
VII - Quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício 
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação; 
VIII - Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião 
do lançamento anterior; 
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IX - Quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta 
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato 
ou formalidade essencial. 
Parágrafo Único - A revisão do lançamento só pode se iniciada enquanto não 
extinto o direito da Fazenda Municipal. 
 
Art. 62 - O lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja 
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem 
prévio exame da autoridade municipal competente, opera-se pelo ato em que a 
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo 
obrigado, expressamente a homologa. 
§ 1º - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo, extingue o 
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. 
§ 2º - Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à 
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção 
total ou parcial do crédito. 
§ 3º - Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados 
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de 
penalidade ou sua graduação. 
§ 4º - É fixado em 5 (cinco) anos o prazo à homologação, contados da ocorrência 
do fato gerador. 
§ 5º - Expirado o prazo estabelecido no parágrafo anterior sem que a fazenda 
Municipal se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e 
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, 
fraude ou simulação. 
 
Capítulo  III 
DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
 
SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 63 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: 
I - A moratória; 
II - O depósito do seu montante integral; 
III - As reclamações e os recursos; 
IV - A concessão de liminar em mandato de segurança. 
Parágrafo Único - O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das 
obrigações impostas pela legislação tributária e dependentes da obrigação 
principal cujo crédito seja suspenso ou dela conseqüente. 
 
SEÇÃO II 
DA MORATÓRIA 
 
Art. 64 - A moratória poderá ser concedida por lei municipal, tanto em caráter 
geral como em caráter individual, ressalvado o disposto no artigo 68º. 
Parágrafo Único - A lei que concessiva da moratória pode circunscrever 
expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do Município ou à 
determinada classe ou categoria de sujeitos passivos. 
 
Art. 65 - A lei que conceder a moratória especificará, sem prejuízo de outros 
requisitos: 
I - O prazo de duração do favor; 
II - As condições da concessão do favor; 
III - Sendo o caso: 
a) Os tributos a que se aplica;b) A atribuição ao Chefe do Poder Executivo pra 
fixar o número de prestações e seus vencimentos, dentro do prazo a que se refere 
o inciso I;c) As garantias devidas pelo beneficiado, no caso de concessão de 
favor em caráter individual;d) A área de sua aplicabilidade. 
 
Art. 66 - A moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à 
data da lei que a conceder, ou cujo lançamento já tenha iniciado àquela data por 
ato regularmente notificado ao sujeito passivo. 
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Art. 67 - A concessão de moratória em caráter individual somente produzirá seus 
efeitos após declarada pela autoridade administrativa competente, assim como não 
gerará direito adquirido e será revogada de ofício, sempre que se apure que o 
beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, ou não cumpria 
ou deixou de cumprir os requisitos para concessão do favor, cobrando-se o 
crédito acrescido de juros de mora e atualização monetária; 
I - Com imposições das penalidades cabíveis, nos casos de dolo ou simulação do 
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele, 
II - Sem imposição de penalidades, nos demais casos. 
§ 1º - No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da 
moratória e sua revogação não se computa para efeito de prescrição do direito à 
cobrança do crédito. 
§ 2º - No caso do inciso II deste artigo, a revogação ó pode ocorrer antes de 
prescrito o referido direito. 
 
Art. 68 - A moratória não aproveitará, sob hipótese alguma, aos casos de dolo, 
fraude ou simulação do seu sujeito passivo, ou de terceiro em benefício daquele. 
 
Capítulo  IV 
DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
 
SEÇÃO I 
DAS MODALIDADES DE EXTINÇÃO 
 
Art. 69 - Extinguem o crédito tributário; 
I - O pagamento; 
II - A compensação; 
III - A transação; 
IV - A remissão; 
V - A prescrição e decadência; 
VI - A conversão de depósito em renda; 
VII - A homologação do lançamento, nos casos de pagamento antecipado, nos termos 
do disposto no artigo 62 e seus parágrafos 1º e 4º; 
VIII - A consignação em pagamento, nos termos do disposto no artigo 78º. 
IX - A decisão irrecorrível proferida em instância administrativa; 
X - A decisão judicial passada em julgado. 
Parágrafo Único - A extinção total ou parcial do crédito não impede posterior 
verificação da exatidão de sua constituição, nos termos do disposto nos artigos 
54º e 60º. 
 
SEÇÃO II 
DO PAGAMENTO 
 
Art. 70 - O pagamento integral do crédito tributário e seus acrescidos em caso 
algum é dispensado pela imposição de qualquer penalidade, ou pelo seu 
cumprimento. 
 
Art. 71 - O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento: 
I - Quando parcial, das prestações em que se decomponha; 
II - Quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos. 
 
Art. 72 - O pagamento de qualquer tributo ou de penalidade pecuniária somente 
deverá ser efetuado junto ao órgão arrecadador municipal ou qualquer 
estabelecimento de crédito autorizado pelo Governo Municipal. 
Parágrafo Único - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 
convênios ou contratos com empresas do sistema financeiro ou não, visando o 
recebimento de tributos ou de penalidades pecuniárias na sua sede ou filial, 
agência ou escritório. 
 
Art. 73 - Quando não expressamente fixado na legislação tributária, o termo 
final do prazo para pagamento do crédito fiscal coincidirá com o 30º (trigésimo) 
dia subseqüente à data da ocorrência do fato. Gerador. 
Parágrafo Único - A legislação tributária pode conceder desconto pela 
antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça. 
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Art. 74 - O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de 
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo das penalidades 
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas na legislação 
tributária. 
Parágrafo Único - Os juros de mora são calculados à taxa de 0,33% (zero vírgula 
trinta e três por cento) ao dia. 
 
Art. 75 - O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional ou cheque. 
Parágrafo Único - Nos casos de pagamentos em cheques, considera-se extinto o 
crédito fiscal somente após o resgate do mesmo pelo sacado. 
 
Art. 76 - Os créditos fiscais e tributários do Município, quando vencidos em 
dias não úteis, ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil 
subseqüente. 
 
Art. 77 - Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo 
sujeito passivo, relativos ao mesmo ou diferentes tributos, ou provenientes de 
penalidade pecuniária ou juros de mora, será determinada a respectiva imputação 
de acordo com as seguintes regras na ordem enunciada. 
I - Em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria e, em segundo, aos 
decorrentes de responsabilidade tributária; 
II - Primeiramente, à Contribuições de Melhoria, depois às Taxas e, por fim, aos 
Impostos; 
III - Na ordem crescente dos prazos de prescrição; 
IV - Na ordem decrescente dos montantes. 
 
Art. 78 - A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente 
pelo sujeito passivo, nos seguintes casos: 
I - De recusa de recebimento ou subordinação desde ao pagamento de outro tributo 
ou de penalidade, ou ao cumprimento de obrigação acessória não prevista na 
legislação tributária; 
II - De subordinação do recebimento ao cumprimento de exigência administrativa 
sem fundamento legal; 
III - De exigência, por outro Município, de igual tributo sobre o mesmo fato 
gerador. 
§ 1º - A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe 
a pagar. 
§ 2º - Julgada procedente a ação de consignação, o pagamento se reputa efetuado 
e a importância consignada é convertida em renda. 
§ 3º - Julgada improcedente a consignação no todo ou em parte, cobrar-se-á o 
crédito acrescido de juros de mora, atualização monetária e das penalidades 
pecuniária. 
 
Art. 79 - É lícito ao Poder Executivo delegar atribuições e poderes a 
estabelecimentos bancários sediados no Município, para receberem tributos ou 
notificar por aviso bancário. 
 
SUBSEÇÃO I 
DO PAGAMENTO PARCELADO 
 
Art. 80 - A critério da Administração Municipal, poderá ser autorizado o 
pagamento parcelado de créditos fiscais referentes: 
I - Aos impostos e taxas, quando acrescido o principal de multa, juros e 
correção monetária; 
II - A contribuição de melhoria. 
§ 1º - O pagamento será decomposto em parcelas, com vencimentos definidos e o 
número delas, em hipótese alguma excederá de 36 (trinta e seis). 
§ 2º - A interrupção do pagamento de 03 (três) parcelas causará suspensão do 
benefício, considerando-se vencidas todas as demais parcelas vincendas. 
§ 3º - Os créditos parcelados ficarão sujeitos a taxa de juros de 1% (um por 
cento) ao mês 
§ 4º - O valor de cada parcela não poderá ser inferior a 15,00 (quinze) Unidade 
Fiscal de Referência - UFIR, ou seu sucedâneo. 
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Art. 81 - O parcelamento será concedido mediante despacho exarado em 
requerimento firmado pelo contribuinte. 
 
Art. 82 - O pagamento parcelado será prometido mediante uma garantia dada pelo 
devedor à Fazenda Municipal. 
 
SUBSEÇÃO II 
DO PAGAMENTO INDEVIDO 
 
Art. 83 - O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à 
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu 
pagamento, nos seguintes casos; 
I - Cobrança ou pagamento de tributo a maior que o devido em face da legislação 
tributária ou da natureza ou das circunstâncias materiais do fato gerador 
efetivamente ocorrido; 
II - Erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota 
aplicável, no cálculo do montante do tributo, ou na elaboração ou conferência de 
qualquer documento relativo ao pagamento; 
III - Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória. 
 
Art. 84 - A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, 
transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove 
haver assumido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar, por 
este, expressamente autorizado a recebê-la. 
 
Art. 85 - O pagamento indevido, total ou parcial do tributo dá lugar à 
restituição, na mesma proporção, dos juros de mora, penalidades pecuniárias e 
demais acréscimos legais relativos ao principal, excetuando-se os acréscimos 
referentes a infrações de caráter formal. 
 
Art. 86 - O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo 
de 5 (cinco) anos, contados: 
I - Nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 83º, da data da extinção do 
crédito tributário; 
II - Na hipótese do inciso III do artigo 83º, da data em que se tornar 
definitiva a decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado ou 
rescindido a decisão condenatória. 
 
Art. 87 - Prescreve em 2 (dois) anos a ação anulatória da decisão administrativa 
que denegar a restituição. 
Parágrafo Único - O prazo de prescrição é interrompido pelo início da ação 
judicial, recomeçando o seu curso, por metade, a partir da data da intimação 
validamente feita ao representante da Fazenda Municipal. 
 
Art. 88 - A restituição será autorizada em despacho exarado em processo de curso 
regular iniciado pelo contribuinte interessado. 
Parágrafo Único - Quando se tratar de tributos e penalidades pecuniárias 
ilegalmente arrecadadas por motivo de erro cometido pelo Fisco, ou pelo 
contribuinte, e regularmente apurado, a restituição será feita de ofício, em 
representação formulada pelo órgão fazendário devidamente processada. 
 
SEÇÃO III 
DA COMPENSAÇÃO 
 
Art. 89 - O Poder Executivo poderá permitir a compensação de créditos 
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do sujeito 
passivo contra a Fazenda Municipal. 
§ 1º - Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, o seu montante não deverá 
sofrer redução maior que o valor correspondente ao juro de l% (um por cento) ao 
mês, pelo tempo que decorrer a data da compensação e a do vencimento, salvo 
desconto espontâneo ofertado pelo sujeito passivo. 
§ 20º - A compensação será sempre deferida em processo regular. 
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SEÇÃO IV 
DA TRANSAÇÃO 
 
Art. 90 - Fica o Chefe do Poder Executivo, mediante despacho em processo de 
curso regular, autorizado a celebrar transação com o sujeito passivo de 
obrigação tributária que, mediante concessões mútuas, importe em fim de litígio 
e conseqüente extinção de crédito tributário. 
 
SEÇÃO V 
DA REMISSÃO 
 
Art. 91 - Legislação específica pode autorizar a autoridade administrativa a 
conceder remissão total ou parcial do crédito tributário, atendendo: 
I - À situação econômica do sujeito passivo; 
II - Ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto à matéria de 
fato; 
III - A diminuta importância do crédito tributário; 
IV - A considerações de equidade, em relação com as características pessoais ou 
materiais do caso; 
V - À condições peculiares a determinada região do Município. 
§ 1º - A declaração da extinção é da competência do Chefe do Poder Executivo e 
será expressa em processo regular, fundamentado. 
§ 2º - A extinção do crédito tributário por remissão não gerará direito 
adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 67. 
 
SEÇÃO VI 
DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 
 
Art. 92 - O direito de a Fazenda Municipal constituir o crédito tributário 
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 
I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter 
sido efetuado; 
II - Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
Parágrafo Único - O direito a que se refere este artigo extingue-se 
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contando da data em que 
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao 
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. 
 
Art. 93 - A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) 
anos, contados da data de sua constituição definitiva. 
Parágrafo Único - A prescrição interrompe: 
I - Pela citação pessoal feita ao devedor; 
II - Pelo protesto judicial; 
III - Por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; 
IV - Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em 
reconhecimento do débito pelo devedor. 
 
Capítulo  V 
DA EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
 
SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 94 - Excluem a exigibilidade do crédito tributário: 
I - A isenção; 
II - A anistia. 
Parágrafo Único - A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento 
das obrigações acessórias que sejam dependentes da obrigação principal, cujo 
crédito tenha sido suspenso, ou a ela conexas ou conseqüentes. 
 
SEÇÃO II 
DA ISENÇÃO 
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Art. 95 - Isenção é a dispensa legal do pagamento do tributo devido. 
 
Art. 96 - A isenção será sempre concedida por despacho do Chefe do Poder 
Executivo, em requerimento interposto pelo interessado, no qual fique provado o 
preenchimento das condições e o cumprimento aos requisitos previstos em lei, ou, 
se for o caso, em contrato. 
 
Art. 97 - Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva: 
I - Às taxas e às contribuições de melhoria; 
II - Aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. 
 
Art. 98 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de 
determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer 
tempo, observado o disposto no inciso III do artigo 10º. 
 
Art. 99 - Tratando-se de tributo por período certo de tempo, o despacho da 
autoridade competente será renovado antes da expiração de cada período, cessando 
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual 
o interessado deixar de promover a continuidade de reconhecimento da isenção. 
 
Art. 100 - A isenção não traduzirá direito adquirido, podendo ser cassada a 
qualquer tempo, na forma da legislação vigente, salvo quando concedida por prazo 
determinado. 
 
SEÇÃO III 
DA ANISTIA 
 
Art. 101 - A anistia será concedida somente por lei e abrangerá apenas as 
inflações cometidas anteriormente à sua vigência, não se aplicando: 
I - Aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo 
sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo 
sujeito passivo, ou por terceiro, em benefício daquele; 
II - As infrações resultantes do conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou 
jurídicas. 
 
Art. 102 - A anistia poderá ser concedida: 
I - Em caráter geral; 
II - Limitadamente: 
a) Às infrações da legislação relativa a determinado tributo;b) À determinada 
região do Município, em função de condições a ela peculiares;c) Sob condição do 
pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação 
seja atribuída à autoridade administrativa pela mesma lei. 
 
Art. 103 - A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em 
cada caso, por despacho do Chefe do Poder Executivo, em requerimento com o qual 
o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos 
requisitos previstos em lei para a sua concessão. 
Parágrafo Único - O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, 
aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 67. 
 
Capítulo  VI 
DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 
 
SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 104 - A enumeração das garantias atribuídas neste capítulo ao crédito 
tributário não exclui outras que sejam expressamente previstas em lei, em função 
d natureza ou das características do tributo a que se refiram. 
Parágrafo Único - A natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário não 
altera a natureza deste, nem da obrigação tributária a que corresponda. 
 
Art. 105 - Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que 
sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a 
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totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito 
passivo e seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real 
ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da 
constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente, os bens e rendas que 
a lei declare absolutamente impenetráveis. 
 
Art. 106 - Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens e rendas, ou 
seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Municipal por 
crédito tributário regularmente inscrito com dívida ativa em fase de execução. 
Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem 
sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da 
dívida em fase de execução. 
 
SEÇÃO II 
DAS PREFERÊNCIAS 
 
Art. 107 - O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a 
natureza ou o tempo da constituição deste, ressalvados os créditos decorrentes 
da legislação do trabalho. 
 
Art. 108 - A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de 
credores ou habilitação em falência, concordata, inventário ou arrolamento. 
Parágrafo Único - O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas 
jurídicas de direito público, na seguinte ordem: 
I - União; 
II - Estados, Distrito Federal e Territórios, conjuntamente e "pro-rata"; 
III - Município, conjuntamente e "pro-rata". 
 
Art. 109 - São encargos da massa falida, pagáveis preferencialmente a quaisquer 
outros e às dívidas da massa, os créditos tributários vencidos e vincendos, 
exigíveis no decurso do processo de falência. 
§ 1º - Contestado o crédito tributário, o juiz remeterá as partes do processo 
competente, mandando reservar bens suficientes à extinção total do crédito e 
seus acréscimos, se a massa não puder efetuar a garantia da instância por outra 
forma, ouvido, quanto à natureza e valor dos bens reservados, o representante da 
Fazenda Municipal. 
§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se aos processos de concordata. 
 
Art. 110 - São pagos preferencialmente a quaisquer créditos habilitados em 
inventários ou arrolamento, ou a outros encargos do monte, os créditos 
tributários vencidos ou vincendos, a cargo do "de cujus" ou de seus espólio, 
exigíveis no decurso do processo de inventário ou arrolamento. 
Parágrafo Único - Contestado o crédito tributário, proceder-se-á na forma do 
disposto no § 1º do artigo anterior. 
 
Art. 111 - São pagos preferencialmente a quaisquer outros créditos tributários 
vencidos e vincendos, a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em 
liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no decurso da liquidação. 
 
Art. 112 - Não será concedida concordata nem declarada a extinção das obrigações 
do falido, sem que o requerente faça prova da quitação de todos os tributos 
relativos a sua atividade. 
 
Art. 113 - Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será 
proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do 
espólio ou às suas rendas. 
 
Art. 114 - Salvo quando expressamente autorizado por lei, nenhuma repartição 
municipal celebrará contrato ou aceitará proposta em concorrência pública sem 
que o contratante ou proponente faça prova de quitação de todos os tributos 
devidos ao Tesouro do Município, relativos à atividade em cujo exercício 
contrate ou concorre. 
 
TÍTULO V 
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DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
Capítulo  I 
DA FISCALIZAÇÃO 
 
Art. 115 - A aplicação da legislação tributária municipal será fiscalizada 
privativamente pelos integrantes do Grupo "Fisco", lotados na Secretaria de 
Finanças, ou por quem for especialmente designado para tal fim pelo Chefe do 
Poder Executivo, e/ou empresas prestadoras deste tipo de serviço, mediante 
contrato. 
Parágrafo Único - A fiscalização será extensiva às pessoas naturais ou 
jurídicas, de direito privado e público, contribuinte ou não, inclusive as que 
gozem de imunidade ou isenção de caráter pessoal, e implicará a obrigatória 
prestação de assistência técnica ao contribuinte ou responsável. 
 
Art. 116 - Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer 
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar 
mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou 
fiscais dos comerciantes, industriais, produtores e prestadores de serviços, ou 
da obrigação destes de exibi-los. 
Parágrafo Único - Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os 
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a 
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram. 
 
Art. 117 - De todos os exames e diligências fiscais se lavrará, sob assinatura 
do respectivo agente, termo circunstanciado do apurado, dele constando, além do 
que for julgado conveniente, as datas inicial e final do período fiscalizado e a 
relação dos livros e demais documentos examinados. 
Parágrafo Único - O termo será lavrado no estabelecimento ou local em que se 
efetivar a fiscalização, em livro fiscal exibido ou inexistente esse, em folhas 
de papel avulsas, caso em que se entregará à pessoa sujeita à fiscalização, 
cópia autenticada pelo agente fiscal, além do registro no livro próprio da 
fiscalização municipal. 
 
Art. 118 - O termo mencionado no artigo anterior expressará, claramente, a data 
do início da fiscalização, não podendo o prazo entre essa a da sua conclusão ser 
superior a 30 (trinta) dias corridos. 
Parágrafo Único - O prazo referido neste artigo poderá ser dilatado por até 
igual período, desde que o agente fiscal faça prova a autoridade competente, da 
necessidade. 
 
Art. 119 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade 
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, 
negócios ou atividades de terceiros: 
I - Os tabeliães, escrivães e demais seventuários de ofício; 
II - Os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições 
financeiras; 
III - As empresas de administração de bens; 
IV - Os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais; 
V - Os inventariantes; 
VI - Os síndicos, comissários e liquidatários; 
VII - Os transportadores; 
VIII - Quaisquer outras entidades ou pessoas em razão de seu cargo, ofício, 
função, ministério, atividade ou profissão. 
Parágrafo Único - A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de 
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente 
obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, ministério, atividade ou 
profissão. 
 
Art. 120 - Além da competência para notificar, representar, autuar e apreender 
bens, livros e documentos, poderá a Fazenda Municipal, por seus agentes, com a 
finalidade de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão das 
declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis e de determinar, com 
precisão, a natureza e o montante dos créditos tributários: 
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I - Exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros, documentos e comprovantes 
dos atos e operações que possam constituir fato gerador de obrigações 
tributárias; 
II - Fazer inspeção nos locais e estabelecimentos onde se exercem as atividades 
sujeitas à obrigação tributária, ou nos bens ou serviços que constituam matéria 
tributária; 
III - Exigir informações e comunicações escritas e verbais; 
IV - Notificar o contribuinte ou responsável para comparecer às repartições 
fazendárias; 
V - Requisitar auxílio de força pública, estadual ou federal, quando forem os 
agentes vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou 
enquanto seja necessária à efetivação de medidas previstas na legislação 
tributária, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou 
contravenção. 
 
Art. 121 - Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a 
divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Municipal ou de seus 
funcionários, de qualquer informação obtida em razão de ofício, sobre a situação 
econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza 
e o estado dos seus negócios ou atividades. 
Parágrafo Único - Excetuam-se do disposto neste artigo, unicamente, os casos 
previstos no artigo seguinte e os de requisição regular da autoridade judiciária 
no interesse da Justiça. 
 
Art. 122 - A Fazenda Municipal permutará elementos de natureza fiscal com as 
Fazendas Federal, Estadual e de outros municípios, na forma a ser estabelecida 
em convênio entre elas celebrado, ou independente deste ato, sempre que 
solicitada, para a fiscalização dos tributos respectivos. 
 
Capítulo  II 
DO PROCESSO FISCAL 
 
SEÇÃO I 
DOS PROCEDIMENTOS 
 
SUBSEÇÃO I 
DA REPRESENTAÇÃO 
 
Art. 123 - Quando não incluído no Grupo "Fisco", o agente fazendário, assim como 
qualquer outra pessoa o poderá fazer, representará contra toda ação ou omissão 
contrária à disposição desta lei ou quando nela incluída, para solicitar: 
I - Sujeição de contribuinte a regime especial de fiscalização; 
II - Cancelamento de regime em contrato especial estabelecido em benefício do 
contribuinte; 
III - Suspensão de licença; 
IV - Cancelamento ou suspensão de isenção; 
V - Interdição de estabelecimento. 
 
Art. 124 - A representação far-se-á em petição assinada e mencionará, em letra 
legível, o nome, a profissão e o endereço do seu autor, acompanhada de provas ou 
indicando os elementos destas, mencionando os meios ou circunstâncias em razão 
das quais se tornou conhecida a infração. 
Parágrafo Único - Não se admitirá representação feita por quem haja sido sócio, 
diretor, preposto ou empregado do contribuinte, quando relativa a fatos 
anteriores à data em que tenham perdido essa qualidade. 
 
Art. 125 - Recebida a representação, o órgão competente determinará as 
diligências para a apuração da veracidade do fato denunciado, para fim de 
notificação, situação, cominação de penalidade ou de encaminhamento ao Chefe do 
Poder Executivo ou, ainda, arquivamento da representação. 
 
SUBSEÇÃO II 
DA NOTIFICAÇÃO 
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Art. 126 - Constatada evasão ou omissão de pagamento de tributos, será expedida, 
contra o infrator, notificação para que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
recolha a importância devida ou apresente defesa formal. 
 
Art. 127 - A notificação de modelo a ser fixado pelo órgão competente será 
emitida em 4 (quatro) vias, por decalque a carbono, e conterá, no mínimo, além 
de outros julgados necessários, os seguintes elementos: 
I - Nome ou razão social do notificado e, quando possível, seu número de 
inscrição; 
II - Local, data e hora da expedição; 
III - Descrição do fato constitutivo da infração; 
IV - Indicação do dispositivo legal violado; 
V - Montante dos acréscimos cabíveis e dos dispositivos que o cominem, quando 
possível ; 
VI - Prazo para cumprimento da exigência fiscal ou para oferecer defesa escrita, 
que não poderá exceder a 30 (trinta) dias; 
VII - Assinaturas do notificante e do notificado ou testemunhas. 
Parágrafo Único - A recusa da assinatura da notificação pelo notificado a ele 
não aproveita nem prejudica. 
 
Art. 128 - As quatro vias da notificação terão o seguinte destino: 
I - A primeira, para o notificado; 
II - A segunda, para a repartição em que deve ser procedido o recolhimento; 
III - A terceira, para o relatório do notificante; 
IV - A quarta, para arquivamento no Fisco. 
 
Art. 129 - Sempre que, por qualquer motivo, não assinada a notificação pelo 
notificado, a ele se dará ciência do ato fiscal: 
I - Por carta, acompanhada da notificação, com aviso de recebimento (A R); 
II - Por edital, fixado na Prefeitura Municipal. 
 
Art. 130 - São competentes para notificar os integrantes do Grupo "Fisco", 
devidamente credenciados. 
 
Art. 131 - Vencido o prazo fixado na notificação sem que o contribuinte tenha 
cumprido a exigência fiscal, ou contra ela tenha interposto reclamação, ou sem 
que tenha recorrido da decisão de primeira instância, será o valor do crédito 
tributário inscrito em Dívida Ativa, para os fins devidos. 
 
SUBSEÇÃO III 
DO AUTO DE INFRAÇÃO 
 
Art. 132 - Verificada a infração a dispositivos regulamentares da legislação 
tributária, que não implique, diretamente, em evasão de tributos devidos ao 
Município, será lavrado, contra o infrator, auto de infração. 
Parágrafo Único - Lançado o auto de infração, o infrator terá o prazo de 30 
(trinta) dias, para sanar as irregularidades e recolher a importância devida ou 
oferecer defesa formal. 
 
Art. 133 - O auto de infração, de modelo a ser baixado pelo órgão competente, 
será lavrado em 4 (quatro) vias, por decalque a carbono, com precisão e clareza, 
sem entrelinhas, emendas ou rasuras, e conterá, além de outros julgados 
necessários, os seguintes elementos: 
I - Local, data e hora da lavratura; 
II - Nome do infrator e, quando possível, seu número de inscrição; 
III - Número de notificação, se houver; 
IV - Nome das testemunhas, se houver; 
V - Descrição do fato que constitui a infração e as circunstâncias pertinentes; 
VI - Indicação do dispositivo legal violado; 
VII - Indicação do dispositivo que comine penalidades; 
VIII - Valor da penalidade aplicada; 
IX - Assinaturas do autuante e do autuado, bem como das testemunhas, quando 
houver. 
§ 1º - As omissões ou incorreções do auto não acarretam sua nulidade, quando do 
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processo constarem elementos suficientes para determinação da infração e do 
infrator. 
§ 2º - A assinatura do autuado não constitui formalidade essencial à validade do 
auto, assim como não significa confissão da falta argüida; 
§ 3º - A recusa em assinar o auto de infração não agravará a pena; 
§ 4º - Se o infrator, ou quem o represente, não puder ou não quiser assinar o 
auto de infração, far-se-á menção desta circunstância. 
 
Art. 134 - São válidas, quanto ao auto de infração, as disposições contidas na 
"Subseção II - DA NOTIFICAÇÃO", no que couberem e não contrárias a esta Seção. 
 
SEÇÃO II 
DO PROCESSO CONTENCIOSO 
 
SUBSEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 135 - Considera-se processo contencioso todo aquele que versar sobre a 
aplicação da legislação tributária municipal, ou seja: 
I - As contestações; 
II - As reclamações; 
III - As defesas; 
IV - Os recursos; 
V - As consultas. 
§ 1º - 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. 
§ 2º - A apresentação de processo à autoridade incompetente não induzirá 
caducidade ou perempção, devendo a petição ser encaminhada, de ofício, à 
autoridade competente. 
 
Art. 136 - Os processos contenciosos serão organizados na forma de autos 
forenses, e sob essa forma, serão instruídos e julgados 
 
Art. 137 - Nenhum processo ficará em poder do funcionário por mais de (oito) 
dias, sob pena de responsabilidade. 
Parágrafo Único - Quando a natureza do assunto exigir maior prazo para exame e 
elucidação, o retardamento deverá ser convenientemente justificado. 
 
Art. 138 - Os processos com a nota "URGENTE" terão preferência sobre todos os 
demais, de forma que sua instrução e julgamento se faça com a maior brevidade 
possível. 
Parágrafo Único - A nota "URGENTE" será aposta na capa do processo, à direita no 
canto superior, e só será considerada, se rubricado pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal ou pelo Presidente do Conselho Municipal de Contribuinte. 
 
Art. 139 - Serão canceladas do processo, por qualquer funcionário que participar 
de sua instrução, as expressões por ele consideradas descorteses ou injuriosas. 
 
SUBSEÇÃO II 
DAS CONTESTAÇÕES 
 
Art. 140 - É facultado ao denunciado contestar representação pela qual se 
solicite qualquer das penalidades referidas no artigo 123º. 
 
Art. 141 - A contestação será apresentada à autoridade a quem competir a 
aplicação da penalidade, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
SUBSEÇÃO III 
DAS RECLAMAÇÕES 
 
Art. 142 - É lícito ao sujeito passivo da obrigação tributária principal 
reclamar de lançamento ou de notificação contra ele expedidos. 
§ 1º - A reclamação será dirigida, em petição, à autoridade julgadora de 
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primeira instância, facultada a juntada de provas. 
§ 2º - Serão consideradas permitidas as reclamações interpostas fora do prazo 
concedido para satisfação da obrigação a que se referir o lançamento ou a 
notificação. 
 
Art. 143 - É cabível a reclamação por parte de qualquer pessoa, contra a emissão 
ou exclusão de lançamento. 
 
Art. 144 - As reclamações terão efeito suspensivo, quanto à cobrança dos 
tributos e demais penalidades lançadas ou notificadas, desde que preenchidas as 
formalidades legais. 
 
SUBSEÇÃO IV 
DAS DEFESAS 
 
Art. 145 - É lícito ao autuado apresentar defesa ao auto de infração contra ele 
lavrado. 
§ 1º - A defesa será dirigida, em petição, à autoridade julgadora de primeira 
instância. 
§ 2º - Não se conhecerá de defesa apresentada fora do prazo legalmente concedido 
para tanto. 
 
Art. 146 - Na defesa, o autuado alegará toda a matéria que entender útil, 
indicará e requererá todas as provas que pretende produzir, juntará logo as que 
constarem de documentos e, sendo o caso, arrolará testemunhas. 
 
SUBSEÇÃO V 
DOS RECURSOS 
 
Art. 147 - Das decisões de primeira instância, quando contrárias ao sujeito 
passivo da obrigação, caberá recurso voluntário ao Conselho Municipal de 
Contribuintes. 
 
Art. 148 - O prazo para apresentação de recurso voluntário será de 15 (quinze) 
dias, contando da data do recebimento da comunicação da decisão de primeira 
instância. 
 
Art. 149 - O recurso voluntário será entregue à repartição em que se constituiu 
o processo fiscal original, e por ela encaminhado à desatinação. 
 
Art. 150 - É vedado reunir em uma só petição recursos referentes a mais de uma 
decisão, ainda que versando sobre o assunto da mesma natureza, ou referindo-se 
ao mesmo contribuinte. 
 
Art. 151 - Os recursos voluntários interpostos depois de esgotado o prazo 
previsto no artigo 148º, serão encaminhados ao Conselho Municipal de 
Contribuintes, que deles poderá tomar conhecimento, excepcionalmente, 
determinando o levantamento de perempção, nos casos em que tenha ocorrido por 
motivo alheio à vontade dos interessados. 
 
Art. 152 - Das decisões de primeira instância, contrárias, no todo ou em parte, 
à Fazenda Municipal, inclusive por desclassificação da infração, será, 
obrigatoriamente, encaminhada pela autoridade julgadora de primeira instância, 
ao Conselho Municipal de Contribuintes, com efeito suspensivo. 
 
SUBSEÇÃO VI 
DAS CONSULTAS 
 
Art. 153 - Ao contribuinte ou responsável é assegurado o direito de consulta 
sobre interpretação e aplicação da legislação tributária municipal, desde que 
protocolada antes do início da ação fiscal e com obediência às normas adiante 
estabelecidas. 
 
Art. 154 - A consulta será formulada através de petição dirigida ao responsável 
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pelo órgão competente, com apresentação clara e precisa de todos os elementos 
indispensáveis ao entendimento da situação de fato e com a indicação dos 
dispositivos legais aplicados, instruída, se necessário, com os documentos. 
 
Art. 155 - Nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o contribuinte 
responsável relativamente à espécie consultada, a partir da apresentação da 
consulta, até o 20º (vigésimo) dia subseqüente à data da ciência da resposta. 
 
Art. 156 - O prazo para a resposta à consulta formulada será de 60 (sessenta) 
dias. 
Parágrafo Único - Poderá ser solicitada a emissão de parecer e realização de 
diligências, hipóteses em que o prazo referido no artigo será interrompido, 
começando a fluir no dia em que o resultado das diligências ou pareceres forem 
recebidos pela autoridade competente. 
 
Art. 157 - Não produzirá efeito a consulta formulada: 
I - Por quem estiver sob procedimento fiscal instaurado para apurar fatos que se 
relacionam com a matéria consultada: 
II - Por quem estiver sendo intimado a cumprir obrigação relativa ao fato objeto 
da consulta, 
III - Quando o fato já tiver sido objeto de decisão anterior, ainda não 
modificada, proferida, em consulta, ou litígio em que tenha sido parte o 
consulente. 
IV - Quando o fato estiver definido ou declarado em disposição literal da 
legislação tributária; 
V - Quando não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se referir, ou 
não contiver os elementos necessários à solução, salvo se a inexatidão ou 
omissão for escusável pela autoridade julgadora. 
Parágrafo Único - Nos casos previstos neste artigo, a consulta será declarada 
ineficaz e determinado o arquivamento. 
 
Art. 158 - Quando a resposta à consulta for no sentido da exigibilidade de 
obrigação, cujo fato gerador já tiver ocorrido, a autoridade julgadora, ao 
intimar o consulente para ciência da decisão, determinará o seu cumprimento, 
fixando o prazo de 10 (dez) dias. 
 
Art. 159 - O consulente poderá fazer cessar, no todo ou em parte, a oneração de 
eventual crédito tributário, efetuando seu pagamento, cujas importâncias serão 
recolhidas dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação do 
interessado. 
 
Art. 160 - Não cabe pedido de reconsideração ou recurso de decisão proferida em 
processo de consulta. 
 
Art. 161 - A solução dada à consulta terá efeito normativo, quando adotada em 
circular expedida pela autoridade fiscal competente. 
 
Capítulo  III 
DO JULGAMENTO DE PROCESSO CONTENCIOSO 
 
SEÇÃO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 162 - Os litígios fiscais suscitados pela aplicação da legislação 
tributária serão decididos, administrativamente, em duas instâncias: 
I - A primeira, singular; 
II - A segunda, colegiada. 
§ 1º - Em primeira instância, decide o Secretário Municipal de Finanças, ou 
cargo equivalente, e em segunda instância, o Conselho Municipal de 
Contribuintes. 
§ 2º - Ao contribuinte ou sujeito passivo, acusado ou interessado, será ofertada 
plena garantia de defesa ou de prova. 
 
Art. 163 - Nas decisões administrativas não se poderá questionar sobre a 
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existência, a capitulação legal, a autoria, as circunstâncias materiais, a 
natureza e a extensão dos efeitos de fato já apreciado sob esses aspectos por 
decisão judicial definitiva, sem prejuízo, porém, da apreciação dos fatos 
conexos ou conseqüentes. 
 
Art. 164 - As decisões administrativas serão competentes para: 
I - Declarar a inconstitucionalidade da legislação tributária; 
II - Dispensar, por equidade, o cumprimento da obrigação tributária principal. 
 
SEÇÃO II 
DO JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
 
Art. 165 - O secretário Municipal de Finanças ou função correlata, proferirá 
decisão de primeira instância, devidamente fundamentada, e, quando cabível, 
aplicará as penalidades fixadas pela legislação tributária. 
§ 1º - A decisão deverá ser proferida em prazo não superior a 10 (dez) dias, 
contados da data do recebimento do processo concluso. 
§ 2º - Interrompe-se o prazo citado no parágrafo anterior, sempre que 
determinada a baixa do processo de diligência. 
 
Art. 166 - Ao interessado se comunicará a decisão proferida em primeira 
instância: 
I - Pessoalmente, por aposição do "ciente" no processo; 
II - Pelo correio, com aviso de recebimento (A R); 
III - Por edital, afixado no local próprio do Paço Municipal. 
Parágrafo Único - A comunicação indicará, obrigatoriamente, o prazo para 
interposição de recurso voluntário na instância superior. 
 
Art. 167 - O secretário de Finanças é impedido de julgar: 
I - Quando tiver participado diretamente da ação administração que originou o 
litígio; 
II - Quando for sócio, quotista ou acionista do notificado ou autuado. 
III - Quando estiverem envolvidos no processo interesses de parentes até o 
terceiro grau. 
Parágrafo Único - Impedido o Secretário de Finanças para decidir, competirá ao 
Secretário de Administração substituí-lo no feito, e no impedimento desse, à 
assessoria jurídica. 
 
Art. 168 - Não sendo proferida decisão no prazo legal, nem convertido o 
julgamento em diligência, poderá a parte interpor recurso, como se julgada 
procedente a ação fiscal ou improcedente a reclamação ou defesa, cessando, com a 
interposição do recurso, a jurisdição da autoridade de primeira instância. 
 
Art. 169 - São consideradas definitivas e irrecorríveis as decisões proferidas 
em primeira instância após passadas em julgado. 
 
SEÇÃO III 
DO JULGAMENTO DE SEGUNDA INSTÂNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES 
 
Art. 170 - O Conselho Municipal de Contribuintes, com as atribuições de dirimir, 
na área administrativa, conflitos surgidos entre o contribuinte e a 
municipalidade, versando sobre tributos municipais, terá suas decisões em 
segunda instância, definitivas e irrecorríveis, observados os prazos e 
disposições previstas nesta lei e demais normas atinentes à espécies. 
Parágrafo Único - As decisões do Conselho, serão tomadas em caráter coletivo e 
encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo, a quem caberá a decisão final. 
 
Art. 171 - O Conselho Municipal de Contribuintes será composto de 4 (quatro) 
membros, sendo 2 (dois) representantes dos contribuintes, 2 (dois) da Prefeitura 
Municipal e de um Presidente, eqüidistante dos interesses de ambos, todos 
nomeados pelo Chefe do Poder Executivo, com mandato de 2 (dois) anos, que poderá 
ser renovado, observados, sempre, os parágrafos deste artigo. Da mesma forma, 
serão nomeados um suplente para cada conselheiro e um para Presidente, 
convocados para servirem nas faltas ou impedimentos dos titulares. 
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§ 1º - Os representantes dos contribuintes, tanto os efetivos quanto os 
suplentes, serão acolhidos pelo Chefe do Poder Executivo, dentre nomes indicados 
por entidades representativas do comércio e indústria. 
§ 2º - Os representantes da Prefeitura Municipal, tanto os efetivos quanto os 
suplentes, serão escolhidos dentre servidores municipais versados em assuntos 
fazendários. 
 
Art. 172 - A posse dos membros do Conselho Municipal de Contribuintes realizar-
se-á perante o Chefe do Poder Executivo Municipal, mediante termo lavrado em 
livro próprio. 
 
Art. 173 - Perde o mandato o conselheiro que deixar de comparecer a 3 (três) 
sessões consecutivas, sem motivo justificado. Em se tratando de conselheiro 
representante da Prefeitura, o fato constituirá falta de exação no cumprimento 
do dever e, será registrado em sua ficha funcional. 
Parágrafo Único - Igual disposição se aplica ao Presidente. 
 
Art. 174 - A função de conselheiro ou de presidente será considerada como 
relevante serviço prestado à municipalidade. 
 
Art. 175 - Fica criado no Conselho Municipal de Contribuintes, o cargo de 
secretário Geral, nomeado pelo Chefe do Poder executivo. 
 
Art. 176 - Compete ao Secretário Geral do Conselho Municipal de contribuintes, 
além das atribuições que decorram ao exercício da função: 
I - Dirigir, orientar e fiscalizar os serviços da Secretaria do Conselho; 
II - Assessorar o Presidente, solicitando todas as providências necessárias ao 
bom andamento dos trabalhos; 
III - Abrir vistas dos processos à Fazenda Municipal, logo que entregues pelos 
Conselheiros aos Chefes de Departamento. 
 
Art. 177 - O Conselho Municipal de Contribuintes só poderá deliberar, quando 
presente a maioria absoluta de seus membros. 
§ 1º - As decisões serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao presidente o 
voto de qualidade. 
§ 2º - Deverão declarar-se impedidos de participar de julgamento, os 
conselheiros que: 
I - Hajam participado, a qualquer título, no processo ou em diligência que nele 
seja debatido ou lhe tenha dado origem; 
II - Sejam sócios, quotistas, acionistas ou interessados do decorrente, como de 
direção ou do conselho fiscal; 
III - Sejam parentes do recorrente, até o terceiro grau. 
§ 3º - Os processos de recursos serão encaminhados aos conselheiros mediante 
distribuição, garantida a igualdade numérica. 
§ 4º - O relator restituirá, no prazo de 10 (dez) dias, os processos que lhe 
forem distribuídos, com o relatório e o parecer. 
§ 5º - Quando, a requerimento do relator, for realizada qualquer diligência terá 
esse, novo prazo de 5 (cinco) dias, para completar os estudos, contados da data 
em que receber o processo, com a diligência cumprida. 
§ 6º - Fica automaticamente destituído da função de membro do Conselho, o 
relator que retiver processos além dos prazos previstos nos parágrafos 
anteriores, salvo motivo de doença ou deferimento de dilatação do prazo, por 
tempo não superior a 30 (trinta) dias, em que se tratando de processo de difícil 
estudo, quando o relator alegue, comprovadamente, em requerimento dirigido, 
tempestivamente, ao presidente do Conselho, a necessidade da dilatação. 
§ 7º - O presidente do conselho comunicará a destituição ao Chefe do Poder 
Executivo, a fim de que seja providenciada a nomeação de novo conselheiro ou 
suplente. 
 
Art. 178 - O conselho poderá converter em diligência qualquer julgamento, neste 
caso, o relator lançará a decisão no processo, com o visto do Presidente, 
prosseguindo-se imediatamente. 
 
Art. 179 - Enquanto o processo estiver em diligência, ou em estudo com o 
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relator, poderá o recorrente requerer ao Presidente, a juntada de documentos, a 
bem de seus interesses, desde que isso não protele o andamento do processo. 
 
Art. 180 - A decisão, sob a forma de acórdão, será redigida pelo redator, até 8 
(oito) dias após o julgamento. Se o relator for vencido, o Presidente designará, 
para redigi-la, dentro do mesmo prazo, um dos conselheiros, cujo voto tenha sido 
vendedor. 
§ 1º - Os votos vencidos, quando fundamentados, serão lançados em seguida à 
decisão. 
§ 2º - As decisões serão enfeixadas em volumes, para distribuição aos 
interessados. 
 
Art. 181 - O Presidente mandará organizar e publicar, em edital até a véspera do 
dia da reunião, a pauta dos processos, de acordo com os seguintes critérios 
preferenciais: 
I - Data da entrada no protocolo do Conselho; 
II - Data do julgamento em primeira instância; 
III - Maior volume, se coincidirem os dois elementos anteriores de precedência. 
Parágrafo Único - Terão preferência absoluta, para inclusão na pauta de 
julgamento, os processos que tiverem aposição da nota "URGENTE". 
 
Art. 182 - Após proferida a decisão definitiva, o Conselho encaminhará 
comunicação da mesma a secretaria de Finanças, para as providências de execução. 
Parágrafo Único - Ficarão arquivadas no Conselho a petição e todas as peças que 
lhe disserem respeito. 
 
Art. 183 - É facultado ao Conselho Municipal de contribuintes: 
I - Sugerir ao Chefe do Poder Executivo Municipal, justificadamente, a dispensa 
de penalidades, pela aplicação do princípio da equidade; 
II - Comunicar irregularidade ou falta funcional verificada no processo, na 
instância inferior; 
III - Propor medidas que julgar necessárias à melhor organização dos processos; 
IV - Sugerir providências de interesse público, em assuntos submetidos à sua 
deliberação. 
 
Art. 184 - O Conselho mandará cancelar, nos processos submetidos a julgamento, 
as expressões descorteses ou injuriosas, proferidas por qualquer das partes. 
 
Art. 185 - A decisão do Conselho Municipal de Contribuintes será comunicada ao 
recorrente, de acordo com o disposto no artigo 166º, fazendo menção ao prazo 
mencionado no artigo 187º, inciso II. 
 
Art. 186 - O funcionamento e a ordem dos trabalhos do conselho Municipal de 
contribuintes reger-se-ão pelo disposto nesta lei, por regulamento e pelo 
Regimento Interno, a ser baixado pelo Conselho, após aprovação do Chefe do Poder 
Executivo. 
 
Capítulo  IV 
DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES DEFINITIVAS 
 
Art. 187 - As decisões definitivas serão cumpridas: 
I - Pela conversão do valor do depósito em renda; 
II - Pela intimação do contribuinte para, no prazo de 10 (dez) dias, satisfazer 
ao pagamento da obrigação tributária principal referida na condenação; 
III - Pela inscrição do crédito fiscal em dívida ativa. 
 
Capítulo  V 
DA DÍVIDA ATIVA 
 
Art. 188 - Constitui Dívida Ativa Tributária a proveniente de tributos, juros de 
mora, multas de qualquer natureza e todo crédito dessa natureza, regularmente 
inscrita pelo órgão fazendário, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento 
pela legislação tributária ou por decisão final proferida em processo regular. 
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Art. 189 - A Dívida Ativa Tributária goza da presunção de certeza e liquidez. 
 
Art. 190 - O termo de inscrição da Dívida Ativa deverá conter: 
I - O nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio, 
ou residência de um e de outros; 
II - O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de 
calcular os juros de mora e os demais encargos previstos em lei; 
III - A origem, a natureza e o fundamento legal da dívida; 
IV - A indicação de estar a dívida sujeita à atualização, bem como o respectivo 
fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; 
V - A data e o número da inscrição no registro da Dívida Ativa; 
VI - Sendo o caso, o número do processo administrativo ou do Auto de Infração, 
se neles estiver apurado o valor da dívida; 
§ 1º - A Certidão de Dívida Ativa conterá, além dos requisitos deste artigo, a 
indicação do livro e da folha de inscrição e será autenticada pela autoridade 
competente. 
§ 2º - O termo de inscrição e a certidão poderão ser preparados por processo 
manual, mecânico ou eletrônico. 
 
Art. 191 - A omissão de qualquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou 
o erro a eles relativo é causa de nulidade da inscrição e do processo de 
cobrança dela decorrente. 
Parágrafo Único - A nulidade poderá ser sanada até a decisão judicial de 
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito 
passivo, acusado ou interessado, o prazo da defesa que se limitará à parte 
modificada. 
 
Art. 192 - A cobrança da Dívida Ativa será procedida: 
I - Por via amigável, pelo órgão tributário; 
II - Por via judicial. 
Parágrafo Único - As duas vias a que se refere este artigo são independentes uma 
da outra, podendo ser providenciada a cobrança judicial da dívida, mesmo que não 
tenha dado início à cobrança amigável. 
 
Art. 193 - As dívidas relativas ao mesmo devedor, quando conexas ou 
conseqüentes, poderão ser reunidas em um só processo. 
 
Art. 194 - Aplicam-se essas disposições à Dívida Ativa não tributária, na forma 
da legislação competente. 
 
Capítulo  VI 
DA CERTIDÃO NEGATIVA 
 
Art. 195 - A prova de quitação de qualquer crédito tributário, quando exigida, 
será feita, exclusivamente, por Certidão Negativa, regularmente expedida pelo 
órgão competente, à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as 
informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo 
de negócio ou atividade, e indique o período a que se refere o pedido. 
§ 1º - A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido 
requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do 
requerimento na repartição. 
§ 2º - A certidão negativa poderá ser expedida, por sistema eletrônico de dados, 
conforme ato do Chefe do Poder Executivo. 
 
Art. 196 - Terá os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que 
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em 
que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa. 
 
Art. 197 - Será dispensada a prova de quitação de tributos, ou o seu suprimento, 
quando se tratar de prática de ato indispensável para evitar a caducidade do 
direito, respondendo, porém, os participantes no ato, pelo tributo devido e 
penalidades cabíveis, exceto as relativas a infrações cuja responsabilidade 
esteja pessoal ao infrator. 
 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 247

Art. 198 - A certidão negativa, válida pelo prazo de 90 (noventa) dias corridos, 
para o fim a que se destinar, terá efeito liberatório quanto aos tributos que 
mencionar, salvo no referente a créditos tributários que venham a ser 
posteriormente apurados, ressalva essa que deverá constar da própria certidão, 
ou quando emitida na forma a que se refere o artigo anterior. 
 
Art. 199 - A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que contenha erro 
contra a Fazenda Municipal, responsabiliza o servidor que a expedir, pelo 
crédito tributário e penalidades aplicáveis, sem exclusão da responsabilidade 
funcional e criminal que no caso couber. 
 
Capítulo  VII 
DA RESPONSABILIDADE DOS AGENTES FISCAIS 
 
Art. 200 - O agente fiscal que, em função do cargo ou exercício, tendo 
conhecimento de infração da legislação tributária, deixar de lavrar e encaminhar 
o auto competente, será responsável pecuniariamente pelo prejuízo caudado à 
Fazenda Pública Municipal, desde que a omissão e a responsabilidade sejam 
apuradas enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública. 
§ 1º - Igualmente será responsável a autoridade ou funcionário que deixar de dar 
andamento aos processos administrativos tributários, ou quando o fizer fora dos 
prazos estabelecidos, ou mandar arquivá-los antes de findos, sem causa 
justificada e não fundamentado o despacho na legislação vigente à época da 
determinação do arquivamento. 
§ 2º - A responsabilidade, no caso do artigo deste artigo, é pessoal e 
independente do cargo ou função exercidos, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas e penais cabíveis à espécie. 
 
Art. 201 - Nos casos do artigo anterior e seus parágrafos, ao responsável, e, se 
mais de um houver, independentemente uns dos outros, será cominada a pena de 
multa de valor igual a metade do aplicável ao contribuinte, responsável ou 
infrator, sem prejuízo da obrigatoriedade e do recolhimento do tributo se esse 
já não tiver sido recolhido. 
§ 1º - A pena prevista neste artigo será imposta pelo responsável da unidade 
administrativa de finanças, por despacho no processo administrativo que apurar a 
responsabilidade do funcionário, a quem serão assegurados amplos direitos de 
defesa. 
§ 2º - Na hipótese do valor da multa e tributos deixados de arrecadar por culpa 
do funcionário ser superior a 10% (dez por cento) do total percebido mensalmente 
por ele, a título de remuneração, o responsável da unidade administrativa de 
finanças determinará o recolhimento parcelado, de modo que de uma só vez não 
seja recolhida importância excedente aquele limite. 
 
Art. 202 - Não será de responsabilidade do funcionário, a omissão que praticar 
ou o pagamento do tributo cujo recolhimento deixar de promover em razão de ordem 
superior, devidamente provado, ou quando não apurar infração em face das 
limitações da tarefa que tenha sido atribuída pelo superior imediato. 
Parágrafo Único - Não se atribuirá responsabilidade ao funcionário, não tendo 
cabimento aplicação de pena pecuniária ou de outra, quando se verificar que a 
infração consta de livros ou documentos fiscais a ele não exibidos e, por isso, 
já tenha lavrado auto de infração por embaraço à fiscalização. 
 
Art. 203 - Consideradas as circunstâncias especiais em que deixou de promover a 
arrecadação de tributos, o responsável pela unidade administrativa de finanças, 
após a aplicação da multa, poderá dispensá-lo do pagamento desta. 
 
TÍTULO VI 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 
Capítulo  I 
DAS INFRAÇÕES 
 
Art. 204 - Constitui infração toda ação ou omissão que importe em inobservância, 
por parte de pessoa natural ou jurídica, de obrigação tributária, positiva ou 
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negativa, prevista na legislação. 
Parágrafo Único - A conceituação tributária de infração independe da intenção do 
agente e da efetividade, natureza e extensão do fato, mas depende do 
conhecimento real ou presumido da sua prática, por parte do agente ou 
responsável. 
 
Art. 205 - As infrações serão apuradas mediante procedimento fiscal, na forma do 
disposto na legislação tributária municipal. 
 
Capítulo  II 
DOS INFRATORES 
 
SEÇÃO I 
DA AUTORIA, CO-AUTORIA E CUMPLICIDADE 
 
Art. 206 - Autor da infração é a pessoa natural ou jurídica que, tendo ou não 
interesse pessoal, direto ou indireto, na prática da infração, ou seus efeitos, 
praticar, pessoal ou diretamente, a ação ou omissão definida na legislação 
tributária como infração, ou a fizer praticar em seu próprio proveito, por 
mandatário, representante, preposto, dependente ou terceiro, ou por pessoa 
jurídica de que detenha administração ou controle. 
 
Art. 207 - Co-autor é a pessoa natural ou jurídica que: 
I - Tendo ou não interesse pessoal, direto ou indireto, na prática da infração 
ou em seus efeitos, concorre efetivamente, por ação ou omissão, para sua 
prática, ou maneira especial à sua existência material à sua consumação, ou à 
prática ou realização de seus efeitos. 
II - Tendo interesse pessoal, direto ou indireto, na prática da infração ou em 
seus efeitos, e conhecendo ou devendo conhecer a sua prática por outrem, deixa 
de tomar imediatamente qualquer providência razoavelmente eficaz para impedi-la 
ou repará-la. 
 
Art. 208 - Cúmplice é a pessoa natural ou jurídica que, tendo ou não interesse 
pessoal, direto ou indireto, na prática da infração ou seus efeitos: 
I - Concorre efetivamente, por ação ou omissão, para sua prática, de maneira 
útil mas não essencial à sua existência material, à sua consumação, ou à 
realização de seus efeitos; 
II - Concorre efetivamente, por ação ou omissão, para diferir ou impedir, total 
ou parcialmente, a sua descoberta; 
III - Adquire, consome, utiliza, conserva em seu poder, aliena, em proveito 
próprio ou alheio, bens, valores ou mercadorias que siba ou deva saber 
constituírem objeto ou produto de infração consumadas ou em curso de consumação. 
 
SEÇÃO II 
DA PUNIBILIDADE 
 
Art. 209 - A punibilidade decorre da imputabilidade. 
 
Art. 210 - Excluem a punibilidade: 
I - A Ocorrência de hipótese mencionada no artigo 7º, parágrafo único. 
II - Com exceção da referente às penalidades moratórias. 
a) A ocorrência da hipótese prevista no artigo 48º.b) O erro de direito ou sua 
ignorância escusável. 
Parágrafo Único - Sem prejuízo das hipóteses em que, face às circunstâncias do 
caso, seja escusável o erro de direito para os efeitos previstos no inciso II, 
letra "b", considera-se tal o erro a que seja induzido o infrator leigo, por 
advogado, contador, economista, despachante, agente municipal, ou pessoa que se 
ocupe, profissionalmente, de questões tributárias. 
 
Art. 211 - São inaplicáveis as causas da exclusão da punibilidade quando as 
mesmas decorrerem de: 
I - Infrações de dispositivos referentes a obrigações tributárias acessórias; 
II - Infrações agravadas pela reincidência específica. 
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Art. 212 - Extingue-se a punibilidade: 
I - Pelo falecimento do agente em todos os casos em que a responsabilidade for 
de natureza pessoal, assim definida a prevista no artigo 48º. 
II - Pelo decurso do prazo de cinco anos, a contar da data em que tenha sido 
consumada ou tentada a infração. 
Parágrafo Único - Reputa-se consumada a infração, quando praticado o último dos 
atos que a constituem. 
 
Capítulo  III 
DAS PENALIDADES 
 
SEÇÃO I 
DAS ESPÉCIES 
 
Art. 213 - São penalidades tributárias passíveis de aplicação cumulativa, sem 
prejuízo das cominadas, para o mesmo fato, em Lei Federal nº 8.137, de 27 de 
dezembro de 1.990: 
I - Proibição de transacionar com repartições públicas municipais; 
II - Sujeição a regime especial de fiscalização; 
III - Suspensão ou cancelamento de isenção; 
IV - Revalidação; 
V - Multas. 
 
SEÇÃO II 
DA APLICAÇÃO E GRADUAÇÃO 
 
Art. 214 - São competentes para aplicar a penalidade: 
I - O funcionário que constatar a infração, quanto às referidas nos incisos I e 
IV, do artigo anterior; 
II - Os integrantes do Grupo "FISCO", quanto às referidas nos incisos I, II e V 
do artigo anterior; 
III - O Secretário de Finanças, quanto às referidas nos incisos I, II e V do 
artigo anterior; 
IV - O Prefeito Municipal, quanto às referidas nos incisos IV e V, do artigo 
anterior. 
Parágrafo Único - O Secretário de Finanças proporá ao Chefe do Poder Executivo, 
no próprio despacho que aplicar penalidades e, quando cabível, a aplicação de 
penas que digam respeito à suspensão, o cancelamento de isenções e interdição de 
estabelecimentos. 
 
Art. 215 - A determinação da pena ou das penalidades aplicáveis, bem como a 
fixação, dentro dos limites legais, da quantidade da pena aplicável, atenderá: 
I - Aos antecedentes do infrator; 
II - Aos motivos determinantes da infração; 
III - A gravidade das conseqüências efetivas ou potenciais da infração; 
IV - As circunstâncias atenuantes e agravantes constantes do processo. 
§ 1º - São circunstâncias agravantes, quando não constituam ou qualifiquem a 
infração: 
I - A sonegação, a fraude e o conluio; 
II - A reincidência; 
III - Ter o infrator recebido do contribuinte de fato, antes do procedimento 
fiscal, o valor do atributo sobre que versar a infração, quando esta se 
constituir na falta de pagamento no prazo legal; 
IV - O fato do tributo não lançado ou lançado a menor, referir-se à operação 
cuja tributação já tenha sido objeto de decisão proferida em consulta formulada 
pelo contribuinte; 
V - A inobservância a instruções escritas, baixadas pela Fazenda Municipal; 
VI - A clandestinidade do ato, operação ou estabelecimento, a inexistência da 
escrita fiscal e comercial, e a falta de emissão de documentos fiscais, quando 
exigidos; 
VII - O emprego de artifício fraudulento, como meio para impedir ou diferir o 
conhecimento da infração. 
§ 2º - São circunstâncias atenuantes: 
I - O lançamento regular das operações tributárias nos livros fiscais ou 
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comerciais, com base em documentos legalmente existentes. 
II - A comprovada ignorância ou incompreensão da legislação fiscal; 
III - Ter o infrator, antes do procedimento fiscal, procurado, de maneira 
inequívoca e eficiente, anular ou reduzir os efeitos da infração, prejudiciais à 
Fazenda Pública Municipal; 
IV - Qualquer outra atitude que faça presumir, inequivocamente, ter o infrator 
agido de boa fé. 
 
Art. 216 - Não se computarão, para efeito de graduação da pena, as penalidades 
de qualquer natureza, previstas quanto ao mesmo fato, pela legislação criminal. 
Parágrafo Único - Aplica-se o disposto neste artigo, por igual, as penalidades 
de qualquer natureza, previstas, quanto ao mesmo fato, por outra pessoa de 
direito público. 
 
Art. 217 - Reincidência é a prática de nova infração à legislação tributária, 
cometida pelo mesmo infrator, ou pelos sucessores referidos no artigo 42, dentro 
de 5 (cinco) anos da data em que passar em julgado, administrativamente, a 
decisão condenatória referente à infração anterior. 
Parágrafo Único - Diz-se reincidência: 
I - Genérica, quando as infrações sejam de natureza diversa: 
II - Específica, quando as infrações sejam de mesma natureza, assim 
compreendidas as que tenham, na legislação tributária, mesma capitulação. 
 
Art. 218 - Sonegação é toda a ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou 
diferir o conhecimento por parte da autoridade fazendária. 
I - Da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, da natureza ou 
circunstâncias materiais; 
II - Das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação 
tributária principal ou o crédito tributário correspondente. 
 
Art. 219 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa a impedir ou diferir, total ou 
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou 
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o 
montante do tributo devido, ou a evitar ou retardar o seu pagamento. 
 
Art. 220 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou 
jurídicas, visando a qualquer dos efeitos referidos nos artigos 218º e 219º. 
 
Art. 221 - Apurando-se no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações, 
pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se, cumulativamente, no grau 
correspondente, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas. 
§ 1º - Se idênticas as infrações e sujeitas à mesma pena de multas fixas, 
aplica-se, no grau correspondente, a pena cominada para uma delas; aumentada de 
20% (vinte por cento) para cada repetição de falta, consideradas, em conjunto, 
as circunstâncias atenuantes e agravantes, como se de uma só infração se 
tratasse. 
§ 2º - Se a pena cominada for proporcional ao valor do tributo, a sua aplicação 
incidirá sobre o total do tributo a que se referem as infrações, consideradas, 
em conjunto, as circunstâncias atenuantes e agravantes, como se de uma única 
infração se tratasse. 
§ 3º - Quando se tratar de infração continuada, em relação à qual tenham sido 
lavradas diversas notificações, representações em autos de infração, serão eles 
reunidos em um só processo, para imposição da pena. 
§ 4º - Não se considera infração continuada, a repetição de falta já arrolada em 
processo, fiscal de cujo início o infrator tenha sido cientificado. 
§ 5º - Para os efeitos deste artigo, considera-se como única infração, sujeita à 
penalidade mais grave dentre as previstas para ela, as faltas cometidas na 
prestação positiva ou negativa, de uma mesma obrigação acessória, não podendo as 
consistentes em omissão, salvo quando praticadas com artifício doloso, importar 
em pena mais elevada que a cominada para a não execução da obrigação. 
 
Art. 222 - Sujeitam-se às mesmas penalidades que o infrator, os co-autores e 
cúmplices. 
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SEÇÃO III 
DA PROIBIÇÃO DE TRANSACIONAR COM REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS 
 
Art. 223 - Os contribuintes que estiverem em débito para a Fazenda Municipal são 
proibidos de transacionar, a qualquer título, com repartições públicas 
municipais. 
Parágrafo Único - A proibição de transacionar compreende o recebimento de 
quaisquer quantias ou créditos que os devedores tiverem com o Município, a 
participação em concorrência, tomada de preços ou carta convite, a celebração de 
contratos de qualquer natureza, e quaisquer outros atos que importem em 
transação. 
 
SEÇÃO IV 
DA SUJEIÇÃO A REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO 
 
Art. 224 - O contribuinte que houver cometido infração ou que tiver sido 
suspensa ou cancelada a isenção ou a licença, ou ainda, quando se recusar a 
fornecer ao Fisco os esclarecimentos, por ele solicitados, poderá ser submetido 
ao regime especial de fiscalização. 
 
Art. 225 - O regime especial consistirá no acompanhamento de suas atividades por 
agentes do Fisco, por prazo não inferior a 10 (dez) dias, nem superior a 60 
(sessenta) dias. 
Parágrafo Único - Será permitida a manutenção do regime especial por prazo 
superior ao fixado neste artigo, desde que persistam os motivos que o 
determinaram. 
 
Art. 226 - Considera-se sonegado à Fazenda, o montante da diferença apurada no 
confronto entre a soma de operações tributáveis realizadas no período do regime 
especial, e a realizada no período anterior, enquanto não extinto o direito de 
constituição do crédito, por decurso de prazo. 
 
SEÇÃO V 
DA SUSPENSÃO DA LICENÇA 
 
Art. 227 - As licenças concedidas pelo Município, no exercício de atividade de 
seu poder de polícia, poderão ser suspensas: 
I - Pela recusa em fornecer aos Agentes do Fisco os esclarecimentos por eles 
solicitados, ou embaraçando, dificultando ou impedindo a ação do mesmo; 
II - Pela prática de ato, estado de fato, ou situação de direito que configure a 
infração à legislação tributária. 
 
Art. 228 - Considerar-se-ão como clandestinos os atos praticados e as operações 
realizadas enquanto vigentes os efeitos da suspensão, por contribuinte, cuja 
licença tenha sido cassada, assim como os veículos e objetos cujo tráfego e 
posse dependam de licenciamento. 
 
SEÇÃO VI 
DA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DA ISENÇÃO 
 
Art. 229 - Suspender-se-á a isenção concedida a contribuinte que infringir 
qualquer das disposições contidas na legislação tributária. 
 
Art. 230 - Nenhuma isenção será suspensa ou cancelada, sem que se ofereça ampla 
oportunidade ao contribuinte, de contestar a falta argüida. 
 
SEÇÃO VII 
DA INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO 
 
Art. 231 - Sempre que, a critério do Chefe do Poder Executivo, e após garantida 
ao contribuinte a mais ampla oportunidade de contestação das faltas argüidas em 
representação, for considerada ineficaz a aplicação das demais penalidades 
previstas na legislação tributária, poderá ser interditado o estabelecimento do 
infrator. 
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Art. 232 - A interdição, sempre temporária, será comunicada ao infrator, 
fixando-se-lhe prazo não inferior a 10 (dez) dias, para cumprimento da 
obrigação. 
 
Art. 233 - A aplicação da penalidade prevista nesta Seção não exclui as demais 
cabíveis. 
 
SEÇÃO VIII 
DAS MULTAS 
 
SUBSEÇÃO I 
DA CLASSIFICAÇÃO 
 
Art. 234 - As infrações da legislação tributária municipal sujeitam o infrator a 
multas que serão aplicadas de ofício, mediante emissão de Auto de Infração ou 
Notificação Fiscal, ou no momento do pagamento do tributo, quando denunciado 
espontaneamente. 
 
SUBSEÇÃO II 
DA MULTA MORATÓRIA 
 
Art. 235 - Multa moratória é a penalidade imposta ao infrator, para ressarcir o 
Município pelo retardamento verificado no cumprimento da obrigação tributária 
principal. 
§ 1º - A multa de mora será computada sobre créditos tributários lançados pela 
Fazenda Municipal, a partir do termo final do prazo concedido para o pagamento, 
ou quando verificado o recolhimento espontâneo. 
§ 2º - A não observância, pelo contribuinte, do prazo de pagamento, sujeitará o 
mesmo, ao recolhimento de correção monetária, multa de 0,33% (trinta e três 
décimos por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por cento), e juros de 
mora, sendo os dois últimos sobre o valor corrigido. 
 
Capítulo  IV 
DOS JUROS MORATÓRIOS 
 
Art. 236 - Os créditos vencidos da Fazenda Municipal, constituídos ou não, de 
qualquer natureza, estarão sujeitos a incidência de juros, na proporção de 1% 
(um por cento) ao mês, a partir do primeiro dia subseqüente ao do vencimento. 
 
TÍTULO VI 
DA CORREÇÃO MONETÁRIA 
 
Art. 237 - Os débitos fiscais de qualquer natureza, não liquidados no seu 
vencimento, serão atualizados monetariamente até a data de seu efetivo 
pagamento. 
Parágrafo Único - A atualização monetária referida neste artigo será feita com 
base na variação da Unidade Fiscal Monetária - UFIR, ou na sua falta, em outro 
índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda nacional, de acordo 
com as normas do Governo Federal. 
 
Art. 238 - A correção monetária será calculada: 
I - No ato de recebimento do imposto, quando efetuado espontaneamente; 
II - Na notificação, pelo notificante, quando de sua expedição; 
III - No momento da inscrição da dívida. 
 
LIVRO  II  
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 
 
TÍTULO I 
DOS TRIBUTOS 
 
Art. 239 - Compõe o Sistema Tributário do Município: 
I - Impostos: 
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a) Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I P T U;b) Sobre a 
transmissão inter vivos a qualquer título, por ato oneroso, de Bens Imóveis, por 
natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como cessão de direitos à sua aquisição - I T B I;c) Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - I S S Q N; 
II - Taxas: 
a) Pela utilização de Serviços Públicos - T S P;b) Pelo exercício regular do 
Poder de Polícia - T P P; 
III - Contribuição de Melhoria. 
 
TÍTULO II 
DOS IMPOSTOS 
 
Capítulo  I 
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (I.P.T.U) 
 
SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR 
 
Art. 240 - O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I P T U, 
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse, a qualquer 
título, de bem imóvel, por natureza ou acessão física, como definido na lei 
civil, situado na zona urbana do Município. 
 
Art. 241 - Para os efeitos deste imposto, entende-se por zona urbana a definida 
em lei municipal, onde existam, pelo menos 2 (dois) dos seguintes melhoramentos, 
construídos ou mantidos pelo Poder Público: 
I - Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; 
II - Abastecimento de água; 
III - Sistema de esgotos sanitários; 
IV - Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento, para distribuição 
domiciliar; 
V - Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) 
quilômetros do imóvel considerado. 
 
Art. 242 - Também são consideradas zonas urbanas as áreas urbanizáveis ou de 
expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, 
destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora 
das zonas definidas nos termos do artigo anterior. 
 
Art. 243 - O imposto incide, também, sobre o bem imóvel que, localizado fora da 
zona urbana, seja comprovadamente utilizado como sítio de recreio e no qual a 
eventual produção não se destine ao comércio. 
 
Art. 244 - A incidência do imposto independe: 
I - Da legitimidade do título de aquisição ou de posse do bem imóvel; 
II - Do resultado econômico da exploração do bem imóvel; 
III - Do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentadoras ou 
administrativas, relativas ao bem imóvel. 
 
Art. 245 - Considera-se ocorrido o fato gerador, anualmente, no 1º primeiro) dia 
do mês de janeiro de cada exercício financeiro. 
 
SEÇÃO II 
DO SUJEITO PASSIVO 
 
Art. 246 - Contribuinte do imposto é o proprietário, o titular do domínio útil 
ou o possuidor a qualquer título do bem imóvel. 
Parágrafo Único - Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o justo 
possuidor, o titular do direito de usufruto, uso ou habitação, os promitentes 
compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e 
os ocupantes à qualquer título do imóvel, ainda que pertencente a qualquer 
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, isenta do imposto ou a 
ele considerada imune. 
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Art. 247 - O imposto é anual e, na forma da lei civil, se transmite ao 
adquirente, salvo se constar do título respectivo, certidão negativa de débito 
relativo ao imóvel. 
 
SEÇÃO II 
DA BASE DE CÁLCULO 
 
Art. 248 - A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem imóvel. 
Parágrafo Único - Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor 
dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para 
efeito de sua utilização, aformoseamento ou comodidade. 
 
Art. 249 - O bem imóvel, para os efeitos deste imposto, será classificado como 
"terreno" ou "prédio". 
§ 1º - Considera-se "terreno" o bem imóvel: 
a) Sem edificação;b) Em que houver construção paralisada ou em andamento;c) Em 
qualquer edificação interditada, condenada, em ruína ou em demolição;d) Cuja 
construção seja de natureza temporária ou provisória, ou possa ser removida sem 
destruição, alteração ou modificação. 
§ 2º - Considera-se "prédio" o bem imóvel no qual exista edificação que possa 
ser utilizada para habitação ou para exercício de qualquer atividade, seja qual 
for a sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendida nas 
situações do parágrafo anterior. 
 
Art. 250 - Considera-se, para efeito do cálculo do imposto: 
I - No caso de terreno, o valor venal do solo; 
II - No caso de prédio, o valor venal do solo e da edificação, em conjunto. 
 
Art. 251 - O valor do metro quadrado do imóvel, constará da Planta Genérica de 
Valores (Anexo I), obedecendo os Setores Tributários do Município, definidas no 
Anexo I. 
Parágrafo Único - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a editar mapas e 
plantas contendo: 
I - Valores do metro quadrado do terreno, segundo sua localização e existência 
de equipamentos urbanos. 
II - Valores do metro quadrado da edificação, segundo o tipo e o padrão; 
III - Fatores de correção e os respectivos critérios de aplicação. 
 
Art. 252 - O valor venal do bem imóvel será obtido da seguinte forma: 
I - O valor venal do solo será obtido pela multiplicação de sua área, ou de sua 
parte ideal, pelo valor do metro quadrado, constante no Anexo I, aplicando-se os 
fatores de ponderação constantes do Anexo I. 
II - O valor venal do imóvel edificado, será obtido pela multiplicação de sua 
área pelo valor do metro quadrado de cada tipo de edificação, conforme o Anexo 
II, aplicados os fatores corretivos dos componentes da construção, constantes do 
Anexo II, e, quando for o caso, aplicando-se o Anexo II, somando-se o resultado 
ao valor venal do terreno, resultante do inciso I. 
 
SEÇÃO IV 
DAS ALÍQUOTAS 
 
Art. 253 - As alíquotas a serem aplicadas sobre o valor venal serão as 
seguintes: 
I - No caso de terreno: 1,00% (um por cento). 
Parágrafo Único - O imóvel localizado nos setores tributários 1 e 2, edificado 
ou não, que não possua passeio em toda a sua extensão que confronta com a via 
pública, terá a seguinte alíquota: 
I - No caso de terreno: 1,20% (um vírgula vinte por cento); 
II - No caso de bem imóvel com edificação: 0,60% (zero vírgula sessenta por 
cento). 
 
Art. 254 - Como forma de assegurar o cumprimento da função social da 
propriedade, de conformidade com a Constituição Federal, será aplicada alíquota 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 255

progressiva aos imóveis sem edificação, situados nos setores tributários 1 e 2, 
da seguinte forma: 
I - Anualmente, até atingir o limite de 5% (cinco por cento): 0,5% (meio por 
cento) sobre o valor originário do imposto; 
II - Atingindo o limite do inciso anterior, anualmente, 1% (um por cento) até 
atingir o limite máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor originário do 
imposto. 
Parágrafo Único - No período da validade do alvará de construção, será 
desconsiderada a alíquota adicional prevista no "caput" deste artigo. 
 
Art. 255 - O imóvel edificado, ocupado ou não, nas condições abaixo, terá a 
seguinte alíquota: 
I - Sem alvará de licença para construção: 1,50% 
II - Sem "habite-se", ou alvará de uso: 1,20% 
III - Obra edificada sem a observância das normas pertinentes: 2,00% 
 
SEÇÃO V 
DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 256 - A inscrição no Cadastro Fiscal Imobiliário é obrigatório, devendo ser 
promovida, separadamente, para cada imóvel de que o sujeito passivo seja 
proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título, mesmo que 
sejam beneficiados por imunidade ou isenção. 
Parágrafo Único - São sujeitos a uma só inscrição, requerida com a apresentação 
da planta ou croqui: 
I - As glebas sem qualquer melhoramento; 
II - As quadras indivisas das áreas arruadas. 
 
Art. 257 - O Cadastro Imobiliário, sem prejuízo de outros elementos obtidos pela 
fiscalização, será formado pelos dados da inscrição e respectivas alterações. 
 
Art. 258 - O responsável pela inscrição deverá, em petição, e sob sua 
responsabilidade, ofertar, entre outros, a critério da Administração Municipal, 
os seguintes elementos: 
I - Nome do proprietário, possuidor ou compromissário comprador; 
II - Localização da propriedade; 
III - Serviços públicos e melhoramentos existentes nos logradouros em que se 
situa a propriedade; 
IV - Descrição e área da propriedade territorial; 
V - Área e características das edificações; 
VI - Valor venal do terreno e das edificações quando existentes; 
VII - Utilização dada à propriedade; 
VIII - Existência, ou não, de passeio e muro em toda extensão da testada; 
IX - Valor da Aquisição; 
X - Endereço para entrega de avisos de lançamentos e notificações. 
§ 1º - A propriedade que limitar com mais de um logradouro será considerada como 
situada naquele que apresentar maior valor venal: 
§ 2º - Na petição mencionada neste artigo será anexada a planta da propriedade 
territorial, em escala que possibilite a perfeita identificação da situação. Em 
se tratando de área loteada, deverá a planta ser completa, em escala que permita 
a anotação dos desdobramentos, e designar o valor da aquisição, os logradouros, 
quadras e lotes, a área total, as áreas cedidas ao Patrimônio Municipal, as 
áreas compromissadas e as áreas alienadas. 
§ 3º - Cada inscrição deverá conter as especificações de todo e qualquer tipo de 
edificação, não importando a área das mesmas, se existentes. 
 
Art. 259 - Considera-se sonegada a inscrição, as declarações de propriedade 
cujas petições apresentem elementos destinados à identificação do sujeito 
passivo da obrigação tributária e à apuração de seu montante de maneira 
incorreta, incompleta ou inexata. 
Parágrafo Único - Ocorrendo o descrito neste artigo por falta de funcionário ou 
responsável pelo lançamento, será o mesmo considerado solidariamente 
responsável, podendo ser penalizado com a indenização do montante devido ao 
erário público, sem prejuízo das demais sanções administrativas. 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 256

 
Art. 260 - Serão obrigatoriamente comunicadas ao órgão competente, também em 
petição, as ocorrências que possam, de qualquer maneira, alterar os registros 
constantes do Cadastro Imobiliário. 
Parágrafo Único - É de 30 (trinta) dias, contados da data da ocorrência, o prazo 
para a comunicação referida neste artigo. 
 
Art. 261 - Em caso de litígio sobre o domínio da propriedade, a inscrição 
mencionará tal circunstância, bem como o nome dos litigantes, dos possuidores da 
propriedade, a natureza do feito e o cartório por onde correr a ação. 
 
Art. 262 - Os responsáveis por loteamentos ficam obrigados a fornecer, no mês de 
dezembro de cada ano, a relação dos lotes e respectivas quadras, as dimensões 
destes e o valor do contrato de venda. 
 
Art. 263 - A retificação de inscrição ou de sua alteração, por iniciativa do 
próprio contribuinte, quando vise a reduzir ou a excluir tributo já lançado, só 
é admissível mediante comprovação do erro em que se fundamente. 
 
SEÇÃO VI 
DO LANÇAMENTO 
 
Art. 264 - O lançamento do imposto será: 
I - Anual, respeitada a situação do bem imóvel a 1º (primeiro) de janeiro do 
exercício financeiro a que se refere a tributação; 
II - Distinto, um para cada imóvel, ainda que contíguos ou vizinhos e 
pertencentes ao mesmo contribuinte. 
 
Art. 265 - O imposto será lançado em nome do sujeito passivo, levando-se em 
conta os dados ou elementos constantes no Cadastro Imobiliário. 
§ 1º - Tratando-se de bem imóvel objeto de compromisso de compra e venda, o 
lançamento do imposto poderá ser procedido indistintamente em nome do promitente 
vendedor ou do compromissário comprador, ou ainda, no de ambos, sendo solidária 
a responsabilidade pelo pagamento do imposto. 
§ 2º - O lançamento do bem imóvel objeto de enfiteuse, usufruto ou fideicomisso 
será efetuado em nome do enfiteuta, do usufrutuário ou do fiduciário. 
§ 3º - Na hipótese do condomínio, o lançamento será procedido: 
I - Quando "pró-indiviso", em nome de um, de alguns ou de todos os co-
proprietários, sem prejuízo nos dois primeiros casos, da responsabilidade 
solidária dos demais pelo pagamento do imposto. 
II - Quando "pró-indiviso", em nome do proprietário, do titular do domínio útil 
ou do possuidor da unidade autônoma. 
 
Art. 266 - Enquanto não extinto o direito da Fazenda Municipal, o lançamento 
poderá ser revisto de ofício. 
§ 1º - O pagamento da obrigação tributária, objeto de lançamento anterior, será 
considerado como pagamento parcial do total devido pelo sujeito passivo em 
conseqüência da revisão de que trata este artigo. 
§ 2º - O lançamento complementar resultante de revisão não invalida o lançamento 
anterior. 
 
Art. 267 - Tratando-se de edificações construídas durante o exercício, o imposto 
será lançado a partir do exercício seguinte àquele em que seja expedido o alvará 
de uso ou similar. 
 
Art. 268 - Tratando-se de construções demolidas durante o exercício, o imposto 
será devido até o final do exercício, devendo ser alterado para o exercício 
seguinte. 
 
SEÇÃO VII 
DA ARRECADAÇÃO 
 
Art. 269 - O imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - I P T U, 
será pago em cota única ou parceladamente, segundo determinação do Calendário 
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Fiscal a ser fixado e alterável, anualmente, por ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal. 
§ 1º - Será concedido desconto de 20% (vinte por cento) para o recolhimento do 
imposto no vencimento da cota única. 
§ 2º - O imposto será expresso em Unidade Fiscal de Referência - UFIR, ou seu 
sucedâneo, e convertido em moeda corrente na data do recolhimento. 
 
Art. 270 - O recolhimento do tributo não importa em presunção, por parte do 
Município, para quaisquer fins, de legitimidade de propriedade, domínio útil ou 
de posse do imóvel, nem do regular parcelamento do solo ou da edificação 
levantada sobre o terreno, bem como do regular exercício da atividade exercida 
ou da normalidade das condições do respectivo local. 
 
Art. 271 - Nenhuma parcela será paga sem a prévia quitação da antecedente. 
 
SEÇÃO VIII 
DAS ISENÇÕES E DA SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
Art. 272 - Ficam isentos do pagamento do imposto, os contribuintes que atendam a 
qualquer das seguintes condições, comprovadamente: 
I - Os aposentados e pensionistas que possuam um único imóvel, utilizado 
exclusivamente para a sua própria moradia, e que percebam renda familiar de até 
2 (dois) salários mínimos. 
II - Os contribuintes que percebam renda familiar de até 2 (dois) salários 
mínimos, cujo imóvel não contenha área edificada superior a 70,00 m2 (setenta 
metros quadrados) e que sejam possuidores de um único imóvel, utilizado 
exclusivamente para sua própria moradia, com área igual ou inferior a 360,00 m2 
(trezentos e sessenta metros quadrados). 
III - O contribuinte que mantenha sob sua guarda e sustento, um excepcional, e 
que perceba de renda familiar até 3 (três) salários mínimos, possua um único 
terreno de até 360 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados) com uma edificação 
de até 70 m2 (setenta metros quadrados). 
Parágrafo Único - A isenção prevista nos incisos I a III deste artigo, não será 
concedida ao contribuinte que possuir edificação que não esteja devidamente 
regularizada perante o Município. 
 
Art. 273 - As isenções previstas deverão ser requeridas até o último dia útil do 
exercício anterior, e sua cassação dar-se-á uma vez verificado não mais 
existirem os pressupostos que autorizaram a sua concessão. 
 
Art. 274 - A documentação apresentada com o primeiro requerimento de isenção 
poderá servir para os demais exercícios, devendo o requerimento de renovação se 
referir àquela documentação. 
 
Art. 275 - Fica suspenso o lançamento do critério do imposto: 
I - Relativo a imóvel declarado de utilidade pública para fins de 
desapropriação, por este Município, enquanto este não se imitir na respectiva 
posse. 
II - O terreno que possuir cobertura vegetal e que seja destinado como reserva 
ecológica ou área de preservação permanente, definida em lei. 
III - O imóvel cedido gratuitamente ao Município, para funcionamento de 
quaisquer serviços públicos, áreas de lazer e/ou esportes, relativamente às 
partes cedidas e enquanto ocupados pelos citados serviços. 
IV - Os imóveis destinados à implantação de indústrias, desde que enquadradas na 
legislação específica. 
 
Art. 276 - Deixando de existirem as razões que determinaram as suspensões 
previstas no artigo anterior, o imposto passará a ser lançado a partir do 
exercício seguinte. 
 
Art. 277 - A suspensão será concedida a partir da publicação da lei ou da 
vigência do contrato, para os imóveis citados nos incisos de I a III do artigo 
275º. 
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SEÇÃO IX 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 
Art. 278 - A não observância, pelo contribuinte, do disposto nos artigos 256º e 
258º, será imposta a multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor do 
imposto, por ano, até regularizada a inscrição. 
 
Art. 279 - O não cumprimento ao disposto no artigo 262º, acarretará a penalidade 
equivalente a 50 (cinqüent 
a) UFIR, ou seu sucedâneo, por parcelamento. 
 
Art. 280 - A falta de pagamento do tributo no vencimento, estabelecido no 
Calendário Fiscal, sujeitará o contribuinte ao recolhimento da correção 
monetária, multa de 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, até o limite 
de 15% (quinze por cento), e, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sendo 
os dois últimos, sobre o valor corrigido. 
 
Capítulo  II 
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (I T B I) 
 
SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA 
 
Art. 281 - O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, à qualquer título, 
mediante ato oneroso inter vivos, bem como os de direitos reais a eles 
relativos, tem como fato gerador: 
I - A transmissão da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por 
natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil; 
II - A transmissão de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de 
garantia; 
III - A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos 
anteriores. 
 
Art. 282 - A incidência do imposto alcança as seguintes mutações patrimoniais: 
I - A compra, a venda e atos equivalentes; 
II - A dação em pagamento; 
III - A permuta; 
IV - A arrematação, a adjudicação em leilão, hasta pública ou praça; 
V - Incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica; 
VI - Transferência do patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer um de 
seus sócios, acionistas ou respectivos sucessores; 
VII - Tornas ou reposições que ocorram: 
a) Nas partilhas efetuadas, em virtude de dissolução da sociedade conjugal ou 
morte, quando o cônjuge ou herdeiros receberem, dos imóveis situados no 
Município, quota-parte cujo valor seja maior do que o da parcela que lhe caberia 
na totalidade desses imóveis;b) Nas divisões para extinção de condomínio de 
imóvel, quando for recebida por qualquer condômino quota-parte material cujo 
valor seja maior do que o de sua quota-parte ideal. 
VIII - Mandato em causa própria e seus subestabelecimentos, quando o instrumento 
contiver os requisitos essenciais à compra e venda; 
IX - Instituição e fideicomisso; 
X - Enfiteuse e subenfiteuse; 
XI - Rendas expressamente constituídas sobre imóvel; 
XII - Concessão real de uso; 
XIII - Cessão de direitos de usufruto; 
XIV - Cessão de direitos de usucapião; 
XV - Cessão de direitos do arrematante ou adjudicante,depois de assinado o auto 
de arrematação ou adjudicação; 
XVI - Cessão de promessa de venda ou cessão de promessa de cessão; 
XVII - Acessão física, quando houver pagamento de isenção; 
XVIII - Cessão de direitos sobre permuta de bens imóveis; 
XIX - Qualquer ato judicial ou extrajudicial inter vivos, não especificado neste 
artigo, que importe ou se resolva em transmissão, a título oneroso, de bens 
imóveis por natureza ou acessão física, ou de direitos reais sobre imóveis, 
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exceto os de garantia; 
XX - Cessão de direitos relativos aos atos mencionados no inciso anterior. 
§ 1º - Será devido novo imposto: 
I - Quando o vendedor exercer o direito de prelação; 
II - No pacto de melhor comprador; 
III - Na retrocessão; 
IV - Na retrovenda. 
§ 2º - Equipara-se ao contrato de compra e venda, para efeitos fiscais: 
I - A permuta de bens imóveis por bens e direitos de outra natureza; 
II - A permuta de bens imóveis por outros quaisquer bens situados fora do 
território do Município; 
III - A transação em que seja reconhecido direito que implique transmissão de 
imóvel ou de direitos a ele relativos. 
 
SEÇÃO II 
DAS IMUNIDADES E DA NÃO-INCIDÊNCIA 
 
Art. 283 - O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis ou de 
direitos a eles relativos, quando: 
I - O adquirente for partido político, inclusive suas fundações, entidades 
sindicais de trabalhadores, entidades religiosas, instituições de educação e de 
assistência social, sem fins lucrativos, para atendimento de suas finalidades 
essenciais; 
II - Efetuada para incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização 
de capital; 
III - Decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. 
§ 1º - O disposto nos incisos II e III, deste artigo, não se aplica quando a 
pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e a venda 
desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 
§ 2º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante, referida no 
parágrafo anterior, quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita 
operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 
(dois) anos seguintes à aquisição decorrer de vendas, administração ou cessão de 
direitos a aquisição de imóveis. 
§ 3º - Verificada a preponderância a que se referem os parágrafos anteriores, 
tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição e 
sobre o valor atualizado do imóvel ou dos direitos sobre ele. 
§ 4º - As instituições de educação e assistência social referidas no inciso II 
deste artigo, somente se beneficiarão com a não-incidência do imposto se 
provarem atender aos seguintes requisitos: 
I - Se o patrimônio for relacionado com a finalidade essencial da mesma; 
II - Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas à 
título de lucro ou participação no seu resultado; 
III - Aplicarem integralmente no País os seus recursos na manutenção e no 
desenvolvimento dos seus objetivos sociais; 
IV - Manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 
formalidades capazes de assegurar perfeita exatidão. 
 
SEÇÃO III 
DO SUJEITO PASSIVO 
 
Art. 284 - Contribuinte do imposto é o adquirente ou cessionário do bem imóvel 
ou do direito a ele relativo. 
 
Art. 285 - Respondem pelo pagamento do imposto: 
I - O transmitente e o cedente nas transmissões que se efetuarem sem o pagamento 
do imposto; 
II - Os tabeliães, escrivães e demais serventuários do ofício, desde que o ato 
de transmissão tenha sido praticado por eles ou perante eles, sem o pagamento do 
imposto. 
 
SEÇÃO IV 
DA BASE DE CÁLCULO 
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Art. 286 - A base de cálculo do imposto é o valor venal do imóvel objeto de 
avaliação, declaração, transmissão ou da cessão de direitos reais a eles 
relativos, sendo que o valor tributável não poderá ser inferior ao que serviu de 
base de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 
I P T U, exceto nos casos de avaliação judicial, ou proferida pela comissão 
mencionada no parágrafo terceiro do art. 252º. 
Parágrafo Único - A base de cálculo que serviu para lançamento do I P T U será 
atualizada monetariamente pelos índices da Unidade Fiscal de Referência - UFIR, 
ou seu sucedâneo, divulgados pelo Governo Federal. 
 
Art. 287 - São também, base de cálculo do imposto: 
I - O valor venal do imóvel aforado, na transmissão do domínio útil; 
II - O valor venal do imóvel objeto de instituição ou de extinção de usufruto; 
III - a avaliação fiscal ou preço pago, se este for maior, na arrematação e na 
adjudicação do imóvel; 
IV - Na aquisição pelo Sistema Financeiro da Habitação, o valor declarado pelo 
agente financeiro relativamente ao valor financiado. 
 
Art. 288 - O valor venal do imóvel rural será: 
I - De 0,15 (quinze décimos) da Unidade Fiscal de Referência - UFIR por metro 
quadrado; 
II - Acrescido de 50% (cinqüenta por cento), quando sua testada for para ruas 
pavimentadas; 
III - Reduzido em 50% (cinqüenta por cento), quando se referir a terrenos 
alagados, rochosos ou que sirvam para depósito de rejeito piritoso. 
 
SEÇÃO V 
DAS ALÍQUOTAS 
 
Art. 289 - O imposto será calculado aplicando-se sobre o valor estabelecido como 
base de cálculo as seguintes alíquotas: 
I - Transmissões compreendidas no Sistema Financeiro de Habitação, em relação à 
parcela financiada: 0,5% (meio por cento); 
II - demais transmissões: 2% (dois por cento). 
 
SEÇÃO VI 
DO PAGAMENTO 
 
Art. 290 - O imposto será recolhido: 
I - Antecipadamente, até a data da lavratura do instrumento que servir de base à 
transmissão; 
II - No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de trânsito em julgado d 
decisão, se a transmissão for decorrente de sentença judicial. 
 
Art. 291 - O recolhimento será efetuado através de documento próprio emitido 
pelo órgão municipal competente. 
Parágrafo Único - O comprovante de recolhimento de imposto terá validade por 90 
(noventa) dias contados da data de sua quitação, findo o qual deverá ser 
reavaliado. 
 
SEÇÃO VII 
DA RESTITUIÇÃO 
 
Art. 292 - O valor pago a título de imposto somente poderá ser restituído: 
I - Anulação de transmissão decretada pela autoridade judiciária, em decisão 
definitiva; 
II - Nulidade do ato jurídico; 
III - Rescisão do contrato e desfazimento da arrematação, com fundamento no 
artigo 1.136 do Código Civil. 
 
Art. 293 - A restituição será efetuada, devidamente atualizada monetariamente, a 
quem prove ter pago o valor respectivo. 
 
SEÇÃO VIII 
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DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 
 
Art. 294 - O sujeito passivo é obrigado a apresentar, na repartição competente 
do Município, os documentos e informações necessárias ao lançamento do imposto. 
 
Art. 295 - Todos aqueles que adquirem bens ou direitos cuja transferência 
constitua ou possa constituir fato gerador do imposto, são obrigados a 
apresentar seu título à repartição fiscalizadora do tributo dentro do prazo de 
90 (noventa) dias, a contar da data em que for lavrado o contrato, carta de 
adjudicação ou de arrematação ou qualquer outro título representativo de 
transferência do bem ou do direito. 
 
Art. 296 - Não poderão ser lavrados, transcritos, registrados ou averbados, 
pelos Tabeliães, Escrivães e Oficiais de Registro de Imóveis, os atos e termos 
de sua competência sem prova de pagamento do imposto devido ou do reconhecimento 
da imunidade, da não incidência ou isenção. 
§ 1º - Tratando-se de transmissão de domínio útil, exigir-se-á, também, a prova 
de pagamento do laudêmio e da concessão da licença, quando for o caso. 
§ 2º - Os tabeliães ou escrivães farão constar, nos autos e termos que lavrarem, 
a avaliação fiscal, o valor do imposto, a data de seu pagamento e o número 
atribuído à guia pela Secretaria Municipal da Fazenda, ou, se for o caso, a 
identificação do documento comprobatório do reconhecimento da imunidade ou da 
não incidência tributária. 
 
Art. 297 - Fica o Cartório de Registro de Imóveis obrigado a entregar ao 
Cadastro Imobiliário do Município, até o 5º (quinto) dia de cada mês, a relação 
das transferências ocorridas no mês anterior, constando a matrícula do imóvel, o 
nome do proprietário, sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas e o número do 
Cadastro Imobiliário. 
Parágrafo Único - Os serventuários da justiça são obrigados a facultar aos 
encarregados da Fiscalização Municipal, em cartório, o exame dos livros, autos e 
papéis que interessem à arrecadação do imposto. 
 
SEÇÃO IX 
DAS ISENÇÕES 
 
Art. 298 - São isentas do imposto: 
I - A extinção do usufruto, quando o seu instituído tenha continuado dona da 
nua-propriedade; 
II - A transmissão dos bens do cônjuge, em virtude de comunicação decorrente do 
regime de bens do casamento; 
III - A transmissão em que o alienante seja o Município; 
IV - A indenização de benfeitorias pelo proprietário ao locatário, consideradas 
aquelas de acordo com Lei Civil; 
V - A transmissão de gleba rural não excedente a vinte e cinco hectares, que se 
destine ao cultivo, pelo proprietário e sua família, não possuindo este, outro 
imóvel no Município; 
VI - A transmissão decorrente de investidura; 
VII - A transmissão de corrente da execução de planos de habitação para 
população de baixa renda, patrocinado ou executado por órgãos públicos ou seus 
agentes; 
VIII - As transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. 
 
SEÇÃO X 
DAS PENALIDADES 
 
Art. 299 - O adquirente de imóvel ou direito que não apresentar o seu título à 
repartição fiscalizadora, no prazo legal, fica sujeito à multa de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre o valor do imposto. 
 
Art. 300 - O não pagamento do imposto nos prazos fixados, sujeita o infrator à 
multa correspondente a 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido. 
§ 1º - Igual penalidade será aplicada ao serventuário que descumprir o previsto 
no artigo 296º. 
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§ 2º - Ao Cartório que descumprir o disposto no artigo 297º, será aplicada multa 
de 150 (cento e cinqüent 
a) Unidade Fiscal de Referência - UFIR, ou seu sucedâneo. 
 
Art. 301 - A omissão ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa a 
elementos que possam influir no cálculo do imposto, sujeitará o contribuinte à 
multa de 200% (duzentos por cento) sobre o valor do imposto sonegado. 
Parágrafo Único - Igual multa será aplicada a qualquer pessoa, inclusive 
funcionário público municipal, que intervenha no negócio jurídico ou declaração, 
e seja conivente ou auxiliar na inexatidão ou omissão praticada. 
 
Capítulo  III 
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (I.S.S.Q.N) 
 
SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR E DO CONTRIBUINTE 
 
Art. 302 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - I S S Q N, tem como 
fato gerador a prestação, por pessoa física ou jurídica, com ou sem 
estabelecimento fixo, e, especificamente, a prestação de serviço constante da 
seguinte relação: 
 
________________________________________________________________________________ 
|                LISTA DE SERVIÇOS                |   ALÍQUOTAS   |     UFIR     
| 
|=================================================|===============|=============
=| 
|01 - Médicos, inclusive análises clínicas,eletri-|             3%|        
300,00| 
|cidade médica, radioterapia, ultra-sonografia,ra-|               |              
| 
|diologia, tomografia e congêneres:               |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|02 - Hospitais, clínicas, sanatórios, laboratóri-|             2%|              
| 
|os de análises, ambulatórios, pronto socorros,ma-|               |              
| 
|nicômios, casas de saúde, de repouso e de recupe-|               |              
| 
|ração e congêneres:                              |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|03 - Bancos de sangue, leite, pele, olhos,sêmen e|             1%|              
| 
|congêneres:                                      |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|04 - Enfermeiros, obstetras, ortópticos,  fonoau-|             3%|        
150,00| 
|diólogos, protéticos (prótese dentári 
a)          |               |              | 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|05 - Assistência médica  e  congêneres  previstos|             5%|              
| 
|nos Itens 1, 2 e 3 desta tabela, prestados  atra-|               |              
| 
|vés de planos de medicina em grupo, convênios,in-|               |              
| 
|clusive com empresas de assistência médica.      |               |              
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| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|06 - Planos de saúde, prestados por  empresa  que|             5%|              
| 
|não esteja incluída no item 5 desta tabela e  que|               |              
| 
|cumpram através de serviços prestados por tercei-|               |              
| 
|ros, contratados pela empresa ou apenas pagos por|               |              
| 
|esta,mediante indicação do beneficiário do plano.|               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|07 - Médicos Veterinários:                       |             3%|        
200,00| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|08 - Hospitais veterinárias e congêneres         |             3%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|09 - Guarda, tratamento, amestramento,adestramen-|             5%|        
180,00| 
|to, embelezamento, alojamento e congêneres, rela-|               |              
| 
|tivos a animais:                                 |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|10 - Barbeiros, cabeleireiros, manicuros, pedicu-|             2%|         
90,00| 
|ros, tratamento de pele, depilação e congêneres: |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|11 - Banhos, duchas, saunas, massagens,  ginásti-|             5%|         
90,00| 
|cas e congêneres:                                |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|12 - Varrição, coleta, remoção  e incineração  de|             5%|              
| 
|lixo:                                            |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|13 - Limpeza e drenagem de portos, rios e canais:|             5%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|14 - Limpeza,manutenção e conservação de imoveis,|             5%|         
60,00| 
|inclusive vias públicas, parques e jardins:      |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|15 - Desinfecção, imunização, higienização,desra-|             5%|         
60,00| 
|tização e congêneres:                            |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
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-| 
|16 - Controle e tratamento de efluentes de  qual-|             5%|         
60,00| 
|quer natureza e de agentes físicos e  biológicos:|               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|17 - Incineração de resíduos quaisquer:          |             5%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|18 - Limpeza de chaminés:                        |             5%|            
20| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|19 - Saneamento ambiental e congêneres:          |             5%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|20 - Assistência técnica:                        |             5%|            
60| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|21 - Assessoria ou consultoria de qualquer  natu-|             3%|              
| 
|reza, não contida em outros  itens  desta Tabela,|               |              
| 
|organização, programação, planejamento,  assesso-|               |              
| 
|ria, processamento de dados, consultoria técnica,|               |              
| 
|financeira ou administrativa (inclusive os servi-|               |              
| 
|ços prestados por instituições financeiras  auto-|               |              
| 
|rizadas a funcionar pelo Banco Central):         |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|22 - Planejamento,  coordenação   programação  ou|             3%|              
| 
|Organização técnica, financeira ou administrativa|               |              
| 
|(inclusive os serviços prestados por instituições|               |              
| 
|financeiras autorizadas  a  funcionar  pelo Banco|               |              
| 
|Central:                                         |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|23 - Análises, inclusive de sistemas, exames,pes-|             3%|        
200,00| 
|quisas e informações, coleta  e processamento  de|               |              
| 
|dados de qualquer natureza (inclusive os serviços|               |              
| 
|prestados por notários e registradores e por ins-|               |              
| 
|tituições financeiras autorizadas a funcionar pe-|               |              
| 
|lo Banco Central:                                |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
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-| 
|24 - Contabilidade, auditoria, guarda-livros,téc-|             3%|              
| 
|nicos em contabilidade e congêneres (inclusive os|               |              
| 
|serviços prestados por  instituições  financeiras|               |              
| 
|autorizadas a funcionar pelo Banco Central):     |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|25 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises|             3%|        
200,00| 
|técnicas (inclusive  os  serviços   prestados por|               |              
| 
|instituições financeiras autorizadas a  funcionar|               |              
| 
|pelo Banco Central):                             |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|26 - Traduções e interpretações:                 |             5%|        
200,00| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|27 - Avaliação  de  bens (inclusive  os  serviços|             5%|              
| 
|prestados por instituições financeiras  autoriza-|               |              
| 
|das a funcionar pelo Banco Central):             |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|28 - Datilografia, estenografia,  expediente, se-|           1,5%|         
30,00| 
|cretaria em geral e congêneres (inclusive os ser-|               |              
| 
|viços prestados por  notários  e  registradores e|               |              
| 
|por instituições financeiras autorizadas  a  fun-|               |              
| 
|cionar pelo Banco Central):                      |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|29 - Projetos, cálculos e  desenhos   técnicos de|           1,5%|         
60,00| 
|qualquer natureza:                               |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|30 - Aerofotogrametria (inclusive interpretação),|             4%|              
| 
|mapeamento e topografia:                         |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|31 - Execução, por administração,  empreitada  ou|             2%|              
| 
|subempreitada, de construção civil, de  obras hi-|               |              
| 
|dráulicas e outras obras semelhantes, e respecti-|               |              
| 
|va engenharia consultiva, inclusive serviços  au-|               |              
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| 
|xiliares ou complementares:                      |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|32 - Demolição:                                  |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|- pelo proprietário:                             |         Isento|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|- por terceiros:                                 |             2%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|33 - Reparação e reforma de edifícios,  estradas,|             3%|              
| 
|pontes, portos e congêneres:                     |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|34 - Pesquisas, perfuração,  cimentação,  perfila|           1,5%|              
| 
|gem, estimulação e outros  serviços  relacionados|               |              
| 
|com a exploração de petróleo e gás natural:      |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|35 - Florestamento e reflorestamento:            |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|- pelo proprietário:                             |         Isento|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|- por terceiros:                                 |           1,5%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|36 - Escoramento e contenção de encostas e servi-|             1%|              
| 
|ços congêneres:                                  |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|37 - Paisagismo, jardinagem e decoração:         |             1%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|38 - Raspagem, calefação, polimento, lustração de|           1,5%|              
| 
|pisos, paredes e divisórias:                     |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|39 - A) Ensino, instrução, treinamento, avaliação|             3%|              
| 
|de conhecimentos, de qualquer grau ou natureza:  |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
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-| 
|B) Idem: maternal, pré-primário, 1º e 2º graus  e|             1%|              
| 
|nível superior:                                  |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|40 - Planejamento, organização e administração de|             1%|              
| 
|feiras, exposições, congressos e congêneres:     |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|41 - Organização de festas e recepções, "Buffet":|           1,5%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|42 - Administração de bens e negócios de  tercei-|             4%|              
| 
|ros e de consórcios (inclusive os serviços  pres-|               |              
| 
|tados por instituições financeiras  autorizadas a|               |              
| 
|funcionar pelo Banco Central):                   |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|43 - Administração de fundos mútuos (inclusive os|             2%|              
| 
|serviços prestados por  instituições  financeiras|               |              
| 
|autorizadas a funcionar pelo Banco Central):     |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|44 - Agenciamento, corretagem ou intermediação De|             2%|              
| 
|câmbio,de seguros e de planos de previdência pri-|               |              
| 
|vada (inclusive os serviços prestados por  insti-|               |              
| 
|tuições financeiras autorizadas a funcionar  pelo|               |              
| 
|Banco Central):                                  |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|45 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de|             2%|              
| 
|títulos quaisquer (inclusive os  serviços presta-|               |              
| 
|dos por instituições  financeiras  autorizadas  a|               |              
| 
|funcionar pelo Banco Central):                   |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|46 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de|             2%|              
| 
|direitos da propriedade industrial, artística  ou|               |              
| 
|literária:                                       |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
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-| 
|47 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de|             2%|              
| 
|contratos de franquia - "franchise" - e de fatura|               |              
| 
|ção - "factoring" (inclusive os serviços  presta-|               |              
| 
|dos por  instituições  financeiras autorizadas  a|               |              
| 
|funcionar pelo Banco Central):                   |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|48 - Agenciamento, organização, promoção e execu-|             5%|              
| 
|ção de programas de turismo, passeios, excursões,|               |              
| 
|guias de turismo e congêneres:                   |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|49 - Agenciamento ou intermediação de bens móveis|             2%|        
120,00| 
|e imóveis não abrangidos nos itens 44,45,46 e  47|               |              
| 
|(inclusive os serviços prestados por instituições|               |              
| 
|financeiras autorizadas a funcionar   pelo  Banco|               |              
| 
|Central):                                        |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|50 - Despachantes (inclusive os serviços  presta-|             4%|        
120,00| 
|dos por instituições financeiras  autorizadas   a|               |              
| 
|funcionar pelo Banco Central):                   |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|51 - Agentes de propriedade industrial:          |             5%|        
120,00| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|52 - Agentes de propriedade artística ou  literá-|             5%|        
120,00| 
|ria:                                             |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|53 - Leilão:                                     |             5%|        
120,00| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|54 - Regulação de sinistros cobertos por  contra-|             5%|              
| 
|tos de seguro: inspeção e avaliação de riscos pa-|               |              
| 
|ra cobertura de contratos de seguros, prevenção e|               |              
| 
|gerência de riscos seguráveis, prestados por quem|               |              
| 
|não seja o próprio segurado ou companhia de segu-|               |              
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| 
|ro:                                              |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|55 - Armazenamento,  depósito,  carga , descarga,|             5%|              
| 
|arrumação e  guarda   de  bens  de qualquer espé-|               |              
| 
|cie(inclusive os serviços prestados por institui-|               |              
| 
|ções  financeiras  autorizadas  a  funcionar  pe-|               |              
| 
|lo banco Central):                               |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|56 - Guarda e estacionamento de veículos, automo-|             5%|              
| 
|tores terrestres:                                |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|57 - Vigilância ou segurança de pessoas e bens:  |             3%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|58 - Transporte, coleta, remessa ou entrega de ou|             4%|              
| 
|valores, dentro do território do Município(inclu-|               |              
| 
|sive os  serviços  prestados por instituições fi-|               |              
| 
|nanceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-|               |              
| 
|tral):                                           |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|59 - Diversões públicas:                         |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|A) Cinemas, casas  noturnas  ("taxi-dancing")   e|             2%|              
| 
|congêneres:                                      |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|B) Bilhares, boliches, corridas de animais e  Ou-|             4%|              
| 
|tros jogos:                                      |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|C) Exposições com cobrança de ingressos:         |             2%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|D) Bailes, "shows", festivais e congêneres,inclu-|             2%|              
| 
|sive espetáculos que sejam  também  transmitidos,|               |              
| 
|mediante compra de direitos para tanto, pela  te-|               |              
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| 
|levisão ou pelo rádio:                           |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|E) Jogos eletrônicos:                            |             4%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|F) Competições esportivas ou de  destreza  física|             2%|              
| 
|ou intelectual, com  ou  sem  a  participação  do|               |              
| 
|espectador,inclusive a venda de direitos à trans-|               |              
| 
|missão por rádio ou por televisão:               |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|G) Execução de música:                           |             2%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|H) Concertos e recitais de música, espetáculos de|             1%|              
| 
|"ballet" e de folclore:                          |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|I) Circos e parques de diversões:                |             1%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|60 - Distribuição e venda de bilhetes de loteria,|             2%|         
30,00| 
|cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios  ou|               |              
| 
|prêmios (inclusive os serviços prestados por  ou-|               |              
| 
|tras instituições financeiras autorizadas a  fun-|               |              
| 
|cionar pelo Banco Central):                      |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|61 - Fornecimento de música, mediante transmissão|             2%|              
| 
|por qualquer processo, para vias públicas ou  am-|               |              
| 
|bientes fechados:                                |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|62 - Gravação e distribuição de filmes e "video -|             5%|              
| 
|tape":                                           |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|63 - Fonografia ou gravação de sons e ruídos, In-|             5%|              
| 
|clusive trucagem, dublagem e mixagem sonora:     |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
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-| 
|64 - Fotografia, cinematografia, inclusive  reve-|             4%|        
120,00| 
|lação, ampliação, cópia, reprodução e trucagem:  |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|65 - Produção, para  terceiros, mediante  ou  sem|             5%|              
| 
|encomenda prévia, de espetáculos,  entrevistas  e|               |              
| 
|congêneres:                                      |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|66 - Colocação de tapetes e cortinas, com materi-|             2%|              
| 
|al fornecido pelo usuário final do serviço:      |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|67 - Lubrificação e revisão de máquinas,veículos,|             2%|        
120,00| 
|aparelhos e equipamentos:                        |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|68 - Conserto, restauração, manutenção e  conser-|             2%|        
120,00| 
|vação de máquinas, veículos, motores,  elevadores|               |              
| 
|ou de qualquer objeto:                           |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|69 - Recondicionamento de motores:               |             2%|        
120,00| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|70 - Recauchutagem ou regeneração de pneus para o|             2%|        
120,00| 
|usuário final:                                   |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|71 - Recondicionamento, acondicionamento,  pintu-|             2%|        
120,00| 
|ra, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento,|               |              
| 
|galvanoplastia, anodização, corte, recorte, poli-|               |              
| 
|mento, plastificação e congêneres, de objetos não|               |              
| 
|destinados à industrialização ou comercialização:|               |              
| 
|                                                 |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|72 - Lustração de bens imóveis quando  o  serviço|             2%|        
120,00| 
|for prestado para usuário final do objeto lustra-|               |              
| 
|do:                                              |               |              
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| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|73 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas|             2%|        
120,00| 
|e equipamentos,prestados ao usuário final do ser-|               |              
| 
|viço, exclusivamente com material por ele  forne-|               |              
| 
|cido:                                            |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|74 - Montagem industrial, prestada ao usuário fi-|             4%|              
| 
|nal do serviço, exclusivamente com  material  por|               |              
| 
|ele fornecido:                                   |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|75 - Cópia ou reprodução, por qualquer  processo,|             3%|         
60,00| 
|de documentos e outros papéis, plantas e desenhos|               |              
| 
|(inclusive os serviços prestados por  notários  e|               |              
| 
|registradores, e por instituições financeiras au-|               |              
| 
|torizadas a funcionar pelo Banco Central):       |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|76 - Composição gráfica, fotocomposição,  cliche-|             3%|         
60,00| 
|ria, zincografia, litografia e fotolitografia:   |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|77 - Colocação de molduras e afins, encadernação,|             3%|         
60,00| 
|gravação e douração de livros, revistas e  congê-|               |              
| 
|neres:                                           |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|78 - Arrendamento mercantil e locação de bens mó-|             5%|              
| 
|veis (inclusive os serviços prestados por  insti-|               |              
| 
|tuições financeiras autorizadas a funcionar  pelo|               |              
| 
|Banco Central):                                  |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|79 - Funerais:                                   |             2%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|80 - Alfaiataria e costura, quando o material for|             2%|         
60,00| 
|fornecido pelo usuário final:                    |               |              
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| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|81 - Tinturaria e lavanderia:                    |             4%|        
120,00| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|82 - Taxidermia:                                 |             2%|         
60,00| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|83 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em  cará-|             2%|              
| 
|ter temporário, inclusive por empregados do pres-|               |              
| 
|tador do serviço ou por trabalhadores avulsos por|               |              
| 
|ele contratados, recrutamento, agenciamento,sele-|               |              
| 
|ção, colocação de mão-de-obra:                   |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|84 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção|             3%|        
150,00| 
|de vendas, planejamento de campanhas ou  sistemas|               |              
| 
|de publicidade, elaboração de desenhos, textos  e|               |              
| 
|demais materiais publicitários:                  |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|85 - Veiculação e divulgação de textos,  desenhos|             3%|        
150,00| 
|e outros materiais de publicidade,  por  qualquer|               |              
| 
|meio:                                            |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|86 - Serviços portuários e aeroportuários, utili-|             3%|              
| 
|zação de porto ou aeroporto, atracação,capatazia,|               |              
| 
|armazenagem interna, externa e especial,suprimen-|               |              
| 
|to de água, serviços, acessórios, movimentacão de|               |              
| 
|mercadoria fora do cais:                         |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|87 - Advogados:                                  |             3%|        
300,00| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|88 - Engenheiros, arquitetos, urbanistas, agrôno-|             3%|        
200,00| 
|mos:                                             |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|89 - Dentistas:                                  |             3%|        
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300,00| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|90 - Economista:                                 |             3%|        
150,00| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|91 - Psicólogo:                                  |             3%|        
150,00| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|92 - Assistente Social:                          |             3%|        
150,00| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|93 - Relações Públicas                           |             3%|        
150,00| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|94 - Cobranças e recebimentos por conta  de  ter-|             5%|              
| 
|ceiros, inclusive direitos autorais, protestos de|               |              
| 
|títulos, sustação de protestos, devolução de  tí-|               |              
| 
|tulos não pagos, manutenção de títulos  vencidos,|               |              
| 
|fornecimento de posição de cobrança ou recebimen-|               |              
| 
|to, ou outros serviços correlatos da cobrança  ou|               |              
| 
|recebimento (inclusive os serviços prestados  por|               |              
| 
|notários e registradores e  por instituições  fi-|               |              
| 
|nanceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Cen-|               |              
| 
|tral):                                           |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|95 - Instituições financeiras autorizadas a  fun-|             5%|              
| 
|cionar pelo Banco Central: Fornecimento  de talão|               |              
| 
|de cheques, emissão  de  cheques  administrativos|               |              
| 
|transferência de fundos,devolução de cheques,sus-|               |              
| 
|tação de pagamento de cheques, ordens de pagamen-|               |              
| 
|to e de créditos, por qualquer meio,emissão e re-|               |              
| 
|novação de cartões magnéticos,consultas em termi-|               |              
| 
|nais eletrônicos, pagamentos por conta de tercei-|               |              
| 
|ros, inclusive os fei] tos fora do estabelecimen-|               |              
| 
|to, elaboração de Ficha cadastral, aluguel de co-|               |              
| 
|fres, forneci mento de segunda via de  avisos  de|               |              
| 
|lançamentos de extratos de contas,emissão de car-|               |              
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| 
|nês (neste item está abrangido o ressarcimento às|               |              
| 
|instituições financeiras, de gastos com portes de|               |              
| 
|correio, telegramas,  telex ,teleprocessamento  e|               |              
| 
|outros, necessários à prestação dos serviços):   |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|96 - Transporte de natureza estritamente  munici-|               |              
| 
|pal:                                             |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|A) Por serviços públicos concedidos:             |             3%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|B) Outros:                                       |             4%|              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|97 - Hospedagem em hotéis, motéis, pensões e con-|             5%|        
240,00| 
|gêneres (o valor da alimentação, quando  incluído|               |              
| 
|no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre|               |              
| 
|serviços):                                       |               |              
| 
|-------------------------------------------------|---------------|-------------
-| 
|98 - Distribuição de bens de terceiros em  repre-|             2%|        
120,00| 
|sentação de qualquer natureza:                   |               |              
| 
|_________________________________________________|_______________|_____________
_| 
 * tabela formatada por sistema 
 
§ 1º - A Lista de Serviços referida neste artigo embora taxativa e limitativa na 
sua verticalidade, comporta interpretação ampla e analógica na sua 
horizontalidade. 
§ 2º - A interpretação ampla e analógica é aquela que, partindo de um texto de 
lei, faz incluir situações análogas, mesmo não expressamente referidas, não 
criando direito novo, mas, apenas completando o alcance do direito existente. 
§ 3º - Toda alteração na Lista de Serviços, efetuada por legislação federal, 
será incorporada à legislação municipal por decreto, dispondo o Chefe do Poder 
Executivo "ad referendum" da Câmara de Vereadores sobre a alíquota aplicável, 
sempre que incluído novo serviço no rol vigente. 
§ 4º - Os serviços constantes da presente Lista ficam sujeitos apenas ao imposto 
previsto neste artigo, ainda que sua prestação envolva fornecimento de 
mercadorias. 
§ 5º - O fornecimento de mercadorias, com prestação de serviço não especificado 
na Lista, fica sujeito ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - 
I C M S. 
 
SEÇÃO II 
DO SUJEITO PASSIVO 
 
Art. 303 - Sujeito passivo do imposto é o prestador de serviços. 
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Parágrafo Único - Não são contribuintes os que prestam serviços em relação de 
emprego, os trabalhadores avulsos, os diretores e membros de conselhos 
consultivo ou fiscal de sociedades. 
 
SEÇÃO III 
DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
 
Art. 304 - Considera-se local da prestação do serviço: 
I - O do estabelecimento prestado ou, na falta de estabelecimento, o do 
domicílio do prestador; 
II - No caso de construção civil, o local onde se efetuar a prestação. 
 
Art. 305 - Entende-se por estabelecimento prestador o utilizado, de alguma 
forma, para a prestação do serviço, sendo irrelevante a sua denominação ou a sua 
categoria, bem como a circunstância de o serviço ser prestado, habitual ou 
eventualmente, em outro local. 
 
Art. 306 - A incidência do imposto independe: 
I - Da existência do estabelecimento fixo; 
II - Do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou 
administrativas, relativas à prestação do serviço; 
III - Do recebimento do preço ou do resultado econômico da prestação do serviço. 
 
Art. 307 - O imposto é devido ao Município: 
I - Quando o serviço for prestado através de estabelecimento situado no seu 
território, seja sede, filial, agência, sucursal ou escritório; 
II - Quando, na falta de estabelecimento, houver domicílio do seu prestador no 
seu território; 
III - Quando a execução de obras de construção civil localizar-se no território; 
IV - Quando o prestador de serviço, ainda que autônomo, mesmo nele não 
domiciliado, venha exercer atividade no seu território, em caráter habitual ou 
permanente. 
 
SEÇÃO IV 
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB A FORMA DE PESSOA JURÍDICA 
 
Art. 308 - A base de cálculo do imposto sobre o serviço prestado sob a forma de 
pessoa jurídica será determinada, mensalmente, aplicando-se, ao preço do 
serviço, sem qualquer espécie de dedução, as devidas alíquotas. 
§ 1º - O preço do serviço é a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma 
dedução. 
§ 2º - Na falta deste preço, ou não sendo ele desde logo conhecido, será fixado, 
mediante estimativa ou através de arbitramento. 
 
Art. 309 - O preço do serviço ou receita bruta compõe o movimento econômico do 
mês em que for concluída sua prestação. 
 
Art. 310 - Os sinais e adiantamentos recebidos pelo contribuinte durante a 
prestação de serviço, integram a receita bruta no mês em que forem recebidos. 
 
Art. 311 - Quando a prestação do serviço for subdividida em partes, considera-se 
devido o imposto no mês em que for concluída qualquer etapa contratual a que 
estiver vinculada a exigibilidade do preço do serviço. 
 
Art. 312 - A aplicação das regras relativas à conclusão, total ou parcial, da 
prestação do serviço, independe do efetivo pagamento do preço do serviço ou do 
cumprimento de qualquer obrigação contratual assumida por um contratante em 
relação ao outro. 
 
Art. 313 - As diferenças resultantes dos reajustamentos do preço dos serviços 
integrarão a receita do mês em que sua fixação se tornar definitiva. 
 
SEÇÃO V 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
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Art. 314 - Considera-se obras de construção civil, obras hidráulicas e outras 
semelhantes, a execução por administração, empreitada ou subempreitada de: 
I - Prédios, edificações; 
II - Rodovias, ferrovias e aeroportos; 
III - Pontes, túneis, viadutos, logradouros e outras obras de urbanização, 
inclusive os trabalhos concernentes às estruturas inferior e superior de 
estradas e obras de arte; 
IV - Pavimentações em geral; 
V - Regularizações de leitos ou perfis de rios; 
VI - Sistemas de abastecimentos de água e saneamento em geral; 
VII - Barragens e diques: 
VIII - Instalações de sistemas de telecomunicações; 
IX - Refinarias, oleodutos, gasodutos e sistemas de distribuição de combustíveis 
líquidos e gasosos; 
X - Sistemas de produção e distribuição de energia elétrica; 
XI - Montagens de estruturas em geral; 
XII - Escavações, aterros, desmontes, rebaixamentos de lençol freático, 
escoramento e drenagens: 
XIII - Revestimento de pisos, tetos e parede; 
XIV - Impermeabilizações, isolamentos térmicos e acústicos; 
XV - Instalações de água, energia elétrica, vapor, elevadores e condicionamentos 
de ar; 
XVI - Terraplanagens, enrocamentos e derrocamentos; 
XVII - Dragagens; 
XVIII - Estaqueamentos e fundações; 
XIX - Implantação de sinalização em rua, estradas e rodovias; 
XX - Divisórias; 
XXI - serviços de carpintaria de esquadrias, armações e telhados. 
 
Art. 315 - São serviços essenciais, auxiliares ou complementares da execução de 
obras de construção civil, hidráulicas e outras assemelhadas: 
I - Os seguintes serviços de engenharia consultiva: 
a) Elaboração de planos diretores, estimativas orçamentárias, programação e 
planejamento;b) Estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira;c) 
Elaboração de anteprojetos, projetos básicos, projetos executivos e cálculos de 
engenharia;d) Fiscalização, supervisão técnica, econômica e financeira; 
II - Levantamentos topográficos, batimétricos e geodésicos; 
III - Calafetação, aplicação de sintecos e colocação de vidros. 
Parágrafo Único - Os serviços de que trata o artigo são considerados como 
auxiliares de construção civil e de obras hidráulicas, quando relacionados à 
estas mesmas obras, apenas para fins de alíquota, devido o imposto neste 
Município. 
 
Art. 316 - Não se enquadram nesta seção os serviços paralelos à execução de 
obras de construção civil, hidráulicas ou semelhantes para fins de tributação, 
tais como: 
I - Locação de máquinas, acompanhadas ou não de operador, motores, formas 
metálicas e outras, equipamentos e respectiva manutenção; 
II - Transportes e fretes; 
III - Decoração em geral; 
IV - Estudos de macro e microeconomia; 
V - Inquéritos e pesquisas de mercado; 
VI - Investigações econômicas e reorganizações administrativas; 
VII - Atuação por meio de comissões, inclusive cessão de direitos de opção de 
compra e venda de imóveis; 
VIII - Outros análogos. 
 
SEÇÃO VI 
DO ARRENDAMENTO MERCANTIL 
 
Art. 317 - Considera-se Arrendamento Mercantil ou "Leasing", a operação 
realizada entre pessoas jurídicas que tenham por objeto o arrendamento de bens 
adquiridos de terceiros pela arrendadora, para fins de uso próprio da 
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arrendatária e que atendam às especificações desta. 
Parágrafo Único - O imposto deverá ser calculado sobre todos os valores 
recebidos na operação, inclusive aluguéis, taxa de intermediação, de 
administração e de assistência técnica. 
 
SEÇÃO VII 
DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
 
Art. 318 - Consideram-se tributáveis os seguintes serviços prestados por 
instituições financeiras: 
I - Cobrança, inclusive do exterior e para o exterior; 
II - Custódia de bens e valores; 
III - Guarde de bens em cofres ou caixas fortes; 
IV - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio e seguros; 
V - Agenciamento de crédito e financiamento; 
VI - Planejamento e assessoramento financeiro; 
VII - Análise técnica ou econômico-financeira de projetos; 
VIII - Fiscalização de projetos econômico-financeiros, vinculados ou não a 
operações de Crédito ou financiamento; 
IX - Auditoria e análise financeira; 
X - Captação indireta de recursos oriundos de incentivos fiscais; 
XI - Prestação de avais, fianças, endossos e aceites; 
XII - Serviços de expediente relativos: 
a) A transferência de fundos, inclusive do exterior para o exterior;b) A resgate 
de títulos ou letras de responsabilidade de outras instituições;c) A 
recebimento, a favor de terceiro, de carnês, aluguéis, dividendos, impostos, 
taxas e outras obrigações;d) A pagamento, por conta de terceiro, de benefícios, 
pensões, folhas de pagamento, títulos cambiais e outros direitos;e) A confecção 
de fichas cadastrais;f) A fornecimento de cheques de viagens, talão de cheques e 
cheques avulsos;g) A fornecimento de segundas vias ou cópias de avisos de 
lançamento, documentos ou extrato de contas;h) A visamento de cheques;i) A 
acatamento de instruções de terceiros, inclusive para o cancelamento de 
cheques;j) A confecção ou preenchimento de contratos, aditivos contratuais, 
guias ou quaisquer outros documentos;k) A manutenção de contas inativas;l) A 
informação cadastral sob a forma de atestados de idoneidade, relações, listas, 
etc;m) A fornecimento inicial ou renovação de documentos de identificação de 
clientes da instituição, titulares ou não de direitos especiais, sob a forma de 
cartão de garantia, cartão de crédito, declarações, etc;n) Inscrição, 
cancelamento, baixa ou substituição de mutuários ou de garantias, em operações 
de crédito ou financiamento;o) Despachos, registros, baixas e procuratórios; 
XIII - Outros serviços eventualmente prestados por estabelecimentos bancários e 
demais instituições financeiras. 
§ 1º - A base de cálculo do imposto, de que trata esta seção, inclui: 
a) Os valores cobrados a título de ressarcimento de despesas com impressão 
gráfica, cópias, correspondências, telecomunicações ou serviços prestados por 
terceiros;b) Os valores relativos ao ressarcimento de despesas de serviços, 
quando cobrados de coligadas, de controladas ou de outros departamentos da 
instituição;c) A remuneração pela devolução interna de documentos, quando 
constituir receita do estabelecimento localizado no Município;d) O valor da 
participação de estabelecimentos, localizados no Município, em receitas de 
serviços obtidos pela Instituição como um todo. 
§ 2º - A caracterização do fato gerador da obrigação tributária não depende da 
denominação dada ao serviço prestado ou da conta utilizada para registro de 
receita, mas de sua identificação com os serviços descritos. 
 
SEÇÃO VIII 
DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA 
 
Art. 319 - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, de acordo com a 
alíquota constante da lista de serviços inserida no artigo 302º. 
§ 1º - Quando a prestação do serviço se der sob a forma de trabalho pessoal do 
próprio contribuinte, o imposto corresponderá à quantidade de Unidade Fiscal de 
Referência - UFIR constante da lista de serviços inserida no artigo 302º. 
§ 2º - Considera-se trabalho pessoal do próprio contribuinte, com o auxílio de, 
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no máximo, 2 (dois) empregados. 
§ 3º - Quando a prestação do serviço se der sob a forma de trabalho pessoal do 
próprio contribuinte e não constante na lista de Serviços, o imposto será 
lançado conforme tabela abaixo: 
.................................................UFIR/ANO 
a) Profissional com nível superior:................120,00b) Profissional com 
nível médio:....................80,00c) Demais 
profissionais:............................40,00 
 
Art. 320 - Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 7, 24, 51, 87, 88, 
89, 90 e 91 da lista constante do artigo 302º, forem prestados por sociedades, 
estas ficarão sujeitas a importância fixada por ano, calculada em relação a cada 
profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da 
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal. 
§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica às sociedades em que existam: 
a) Sócios de diferentes categorias ou atividades profissionais;b) Sócio não 
habilitado ao exercício de atividade correspondente aos serviços prestados pela 
sociedade;c) Sócio pessoa jurídica. 
§ 2º - Excluem-se do conceito de sociedade de profissionais, as sociedades 
anônimas e as comerciais de qualquer tipo, inclusive as que a estas últimas se 
equiparem. 
§ 3º - As sociedades não consideradas de profissionais, nos termos deste artigo, 
ficam sujeitas ao pagamento do imposto levando-se em conta o preço do serviço. 
 
Art. 321 - Na prestação dos serviços a que se referem os itens 31 e 33 da lista 
de serviços, o imposto será calculado sobre o preço deduzido da parcela 
correspondente ao valor das subempreitadas, já tributadas pelo imposto. 
Parágrafo Único - Na execução por administração, empreitada e subempreitada de 
obras hidráulicas ou de construção civil, entende-se por engenharia consultiva 
os seguintes serviços: 
I - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos 
organizacionais e outros relacionados em obras e serviços de engenharia; 
II - Elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para 
trabalhos de engenharia; 
III - Fiscalização e supervisão de obras e serviços de engenharia. 
 
Art. 322 - A autoridade fiscal poderá instituir cobrança de imposto, em que a 
base tributária seja fixada por estimativa do preço do serviço, nas seguintes 
hipóteses: 
I - Quando se tratar de estabelecimento de funcionamento provisório; 
II - Quando se tratar de prestadores de serviços de rudimentar organização; 
III - Quando o contribuinte não tiver condições de emitir os documentos fiscais 
previstos neste Capítulo; 
IV - Quando se tratar de contribuinte cuja espécie, modalidade ou volume de 
operações imponha tratamento fiscal especial. 
§ 1º - A autoridade administrativa, nas hipóteses previstas neste artigo, para o 
cálculo do imposto, tomará por base a receita bruta estimada, a qual não poderá 
ser inferior ao valor total das parcelas correspondentes: 
a) Valor das matérias primas, combustíveis e outros materiais consumidos ou 
aplicados durante o ano;b) Folha de salários pagos durante o ano, adicionado de 
honorários de diretores e retiradas de proprietários, sócios ou gerentes;c) 10% 
(dez por cento) do valor venal do imóvel ou parte dele e dos equipamentos 
utilizados pela empresa ou pelo profissional autônomo;d) Despesas com 
fornecimento de água, luz, telefone e demais encargos mensais obrigatórios do 
contribuinte. 
§ 2º - O disposto no parágrafo anterior não se aplica à remuneração de trabalho 
pessoal do próprio contribuinte. 
§ 3º - O enquadramento do sujeito passivo no regime de estimativa, a critério da 
Fazenda Municipal, poderá ser feito individualmente, por categoria de 
estabelecimentos ou por grupos de atividade. 
§ 4º - A aplicação do regime de estimativa poderá ser suspensa a qualquer tempo, 
mesmo não tendo findado o exercício ou período, a critério da Fazenda Municipal, 
seja de modo geral, individual ou quanto a qualquer categoria de 
estabelecimento, ou por grupo de atividades. 
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§ 5º - A autoridade fiscal poderá rever os valores estimados para determinado 
exercício ou período, e se for o caso, reajustar as prestações subseqüentes à 
revisão. 
§ 6º - Feito o enquadramento do contribuinte no regime de estimativa, ou quando 
da revisão dos valores, a Fazenda Municipal notificá-lo-á do "quantum" do 
tributo fixado e da importância das parcelas a serem recolhidas. 
§ 7º - Os contribuintes enquadrados nesse regime serão comunicados, ficando-lhes 
reservado o direito de reclamação, no prazo de 10 (dez) dias, contados do 
recebimento da notificação. 
 
Art. 323 - Será arbitrado o preço do serviço, mediante processo regular, nos 
seguintes casos: 
I - Quando se apurar fraude, sonegação ou omissão, ou se o contribuinte 
embaraçar o exame de livros ou documentos necessários à fiscalização para o 
lançamento do tributo, ou se não estiver inscrito no Cadastro Fiscal; 
II - Quando o contribuinte não apresentar sua guia de recolhimento e não efetuar 
o pagamento do imposto no prazo legal; 
III - Quando o contribuinte não possuir livros, documentos, talonários, notas 
fiscais e formulários; 
IV - Quando o resultado obtido pelo contribuinte for economicamente 
inexpressivo, for fácil a apuração do preço, ou a prestação do serviço tiver 
caráter transitório ou instável. 
Parágrafo Único - Para o arbitramento do preço do serviço serão considerados, 
entre outros elementos ou indícios, os de estabelecimentos semelhantes, à 
natureza do serviço prestado, o valor das instalações e equipamentos do 
contribuinte, sua localização, a remuneração dos sócios, o número de empregados 
e seus salários. 
 
Art. 324 - Para efeito de base de cálculo, não se consideram os valores 
relativos a descontos ou abatimentos. 
 
SEÇÃO IX 
DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 325 - A inscrição no Cadastro dos Prestadores de Serviços de Qualquer 
Natureza será promovida pelo contribuinte ou seu representante legal, em petição 
dirigida à Secretaria de Finanças, da qual constará: 
I - Nome e denominação da firma ou sociedade; 
II - Nome e endereço dos diretores, gerentes ou presidentes; 
III - Ramo de negócio; 
IV - Local do estabelecimento ou centro de atividade; 
V - Prova de identidade. 
§ 1º - Como complemento dos dados para a inscrição, os contribuintes são 
obrigados a fornecer, por escrito ou verbalmente, a critério do Fisco, quaisquer 
informações que lhes forem solicitadas. 
§ 2º - em se tratando de sociedade, a prova de identidade será exigida a um só 
dos membros da direção, gerência ou presidência. 
 
Art. 326 - A inscrição, por estabelecimento ou local de atividade, precederá o 
início da atividade. 
§ 1º - A inscrição será intransferível e obrigatoriamente renovada sempre que 
ocorrer qualquer modificação nos elementos enunciados nos incisos Ia IV, do 
artigo anterior. 
§ 2º - O cancelamento da inscrição, por venda, transferência, fechamento ou 
baixa do estabelecimento será requerida à Secretaria de Finanças, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ocorrência. 
 
Art. 327 - Feita a inscrição e após recolhidos os tributos devidos, será 
fornecido ao inscrito, o Cartão de Inscrição numerado. 
 
Art. 328 - Constituem estabelecimentos distintos, para fins de inscrição do 
Cadastro de que trata este Capítulo: 
I - Os que, embora sob a mesma responsabilidade e com o mesmo ramo de serviços, 
pertencem a diferentes firmas ou sociedades. 
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Parágrafo Único - Não são considerados como locais diversos dois ou mais imóveis 
contíguos e com comunicação interna, ou os vários pavimentos de um imóvel. 
 
SEÇÃO X 
DO LANÇAMENTO 
 
Art. 329 - O imposto será lançado com base: 
I - Nos elementos do Cadastro Fiscal, quando se tratar de prestação de serviço 
sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte; 
II - Pelo contribuinte, através de guia de recolhimento mensal ou de declaração 
de confissão de dívida, independente de prévia notificação; 
III - Na estimativa de receita adotada pelo Fisco com a participação do 
contribuinte e através da guia de recolhimento mensal; 
IV - Em outros elementos apresentados pelo contribuinte ou apurados diretamente 
pela fiscalização tributária municipal. 
§ 1º - O imposto previsto no inciso I deste artigo, será lançado anualmente, 
pelos próprios contribuintes, podendo, a critério da Administração, ser lançado 
de ofício. 
§ 2º - O lançamento previsto nos incisos II, III e IV dar-se-á por homologação, 
quando: 
I - A administração manifestar-se-á expressamente pela exatidão dos 
recolhimentos efetuados; 
II - Decorridos 5 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador, se a 
Administração não se houver pronunciado sobre os recolhimentos efetuados, 
ressalvada a comprovação de dolo, fraude ou simulação. 
§ 3º - Será lançado de ofício, através de notificação e auto de infração: 
I - O valor do imposto devido e das multas correspondentes, corrigido 
monetariamente, quando não houver recolhimento ou o contribuinte não estiver 
inscrito no Cadastro Fiscal; 
II - As diferenças de imposto a favor da Fazenda Municipal e multas 
correspondentes, corrigidos monetariamente, quando incorreto o recolhimento; 
III - As multas previstas para os casos de não cumprimento de obrigações 
acessórias. 
§ 4º - No caso previsto no inciso I do parágrafo anterior, o prazo de 5 (cinco) 
anos para o lançamento do imposto contar-se-á: 
I - Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser 
efetuado; 
II - Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício 
formal, o lançamento anteriormente efetuado. 
§ 5º - Será lançado de ofício, o valor do imposto cujo fato gerador seja objeto 
de processo de consulta ou de requerimento de isenção ou imunidade que se 
encontre em tramitação. 
 
SEÇÃO XI 
DO RECOLHIMENTO 
 
Art. 330 - O imposto será recolhido: 
I - Em cota única com 15% (quinze por cento) de desconto, ou parceladamente, 
quanto aos serviços prestados por profissionais autônomos ou sociedades de 
profissionais, nas datas previstas no Calendário Fiscal. 
II - Antes do início da atividade, quando esta for eventual ou provisória. 
III - Quando retido por substituição tributária, até o dia 10 (dez) do mês 
subseqüente. 
IV - Nos serviços prestados em construções de até 150 m2 (cento e cinqüenta 
metros quadrados) cobrar-se-á o imposto no ato do licenciamento da obra, 
utilizando-se como base de cálculo os valores constantes da tabela. 
V - Nas construções acima de 150 m2 (cento e cinqüenta metros quadrados) cobrar-
se-á o imposto sobre o preço dos contratos. 
VI - Nos demais casos, o imposto será recolhido no dia (dez) do mês seguinte ao 
da prestação do serviço. 
Parágrafo Único - Nos casos previstos no inciso V, o imposto não recolhido até 
30 (trinta) dias após o término da obra, será lançado de ofício pelo Fisco 
Municipal, acrescido das penalidades pecuniárias cabíveis. 
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SEÇÃO XII 
DAS ISENÇÕES 
 
Art. 331 - São isentos do imposto: 
I - O artista e o artesão que exerça a atividade na própria natureza, sem 
auxílio de terceiros; 
II - As atividades teatrais, inclusive concertos e recitais; 
III - as empresas editoras de jornais e revistas e de radiodifusão; 
IV - Os engraxates ambulantes; 
V - As associações culturais; 
VI - As construções de até 60 m2 (sessenta metros quadrados), destinados 
exclusivamente para residências, excetuando-se as ampliações. 
VII - Os deficientes físicos, com renda de até 5 (cinco) salários mínimos, 
comprovado pela Assistência Social. 
 
SEÇÃO XIII 
DAS PENALIDADES E DAS INFRAÇÕES 
 
Art. 332 - A não observância, pelo contribuinte, do prazo de pagamento, 
sujeitará o mesmo, ao recolhimento de correção monetária, multa de 0,33% (trinta 
e três décimos por cento) ao dia, até atingir o limite de 15% (quinze por 
cento), e juros de mora, sendo os dois últimos sobre o valor corrigido. 
§ 1º - Quando se referir a débitos lançados através de notificação fiscal, multa 
de 0,33% (trinta e três décimos por cento) ao dia, até atingir o limite de 30% 
(trinta por cento). 
§ 2º - Quando se referir a débitos lançados através de notificação fiscal, 
provenientes de fraude e/ou omissão que visem a sonegação de tributos, multa de 
60% (sessenta por cento). 
 
Art. 333 - Os valores lançados através de notificação fiscal, quando recolhidos 
ou parcelados nos primeiros 30 (trinta) dias após o recebimento da mesma, terão 
a multa reduzida em 50% (cinqüenta por cento). 
Parágrafo Único - Perderá o benefício da redução da multa, prevista neste 
artigo, o contribuinte que deixar de recolher, no vencimento, as obrigações 
assumidas por ocasião do parcelamento. 
 
SEÇÃO XIV 
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 
 
Art. 334 - São responsáveis, por substituição tributária, pelo pagamento do 
imposto: 
I - As pessoas físicas ou jurídicas que contratarem serviços sujeitos à 
incidência do imposto, de contribuinte que não comprove estar regularmente 
inscrito no Cadastro Fiscal. 
II - As pessoas físicas ou jurídicas que contratarem a prestação dos serviços 
previstos nos itens 31 a 33 da Lista de Serviços. 
III - Os órgãos da administração pública da União, Estados e do Município, 
inclusive suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia 
mista, quando contratarem a prestação de serviços sujeitos à incidência do 
imposto. 
§ 1º - O disposto nos incisos II e III, não se aplica quando o contribuinte 
prestador do serviço sujeitar-se ao recolhimento do imposto com base fixada ou 
por estimativa, devendo esta condição ser comprovada. 
§ 2º - O imposto devido por substituição tributária deverá ser retido e 
recolhido pelo substituto tributário. 
§ 3º - O imposto devido na forma deste artigo será apurado mensalmente. 
 
SEÇÃO XV 
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS 
 
SUBSEÇÃO I 
DO CONTROLE FISCAL 
 
Art. 335 - Os prestadores de serviços ficam sujeitos à tributação com base na 
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receita bruta e as sociedades civis ficam sujeitas ao controle fiscal nos termos 
deste Código. 
 
Art. 336 - O controle fiscal será efetuado através de: 
I - Emissão de documento fiscal; 
II - Escrituração dos livros fiscais; 
III - Controles especiais. 
 
Art. 337 - O sistema adotado pelo contribuinte, para emissão ou escrituração dos 
documentos fiscais, poderá ser, de acordo com a sua conveniência e a 
característica de sua atividade: 
I - Manual ou datilógrafo; 
II - Mecanizado; 
III - Por processamento eletrônico de dados. 
 
Art. 338 - Os documentos fiscais só poderão ser impressos mediante prévia 
autorização do Fisco Municipal. 
§ 1º - A autorização será concedida por solicitação conjunta do contribuinte e 
do estabelecimento gráfico executante, mediante preenchimento da Autorização de 
Impressão de Documento Fiscal do Imposto Sobre Serviços - A I D F. 
§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se também aos contribuintes que 
confeccionarem seus próprios impressos fiscais. 
 
Art. 339 - Os livros fiscais obedecerão aos modelos aprovados pela Secretaria 
Municipal de Finanças, e só poderão ser usados depois de autenticados pelo setor 
competente. 
§ 1º - No caso de preenchimento por processamento eletrônico de dados, o 
previsto no "caput" deste artigo, será após o encerramento do respectivo livro, 
que coincidirá com o encerramento do ano civil. 
§ 2º - É vedado o uso simultâneo de mais um Livro Fiscal. 
 
Art. 340 - Os documentos e livros fiscais deverão ser conservados pelo prazo 
mínimo de cinco exercícios completos, devendo ser apresentados à Fiscalização 
Municipal quando requisitados. 
 
Art. 341 - No caso de extravio ou inutilização de livros e documentos fiscais, 
deverá o contribuinte comunicar o fato à Fazenda Municipal, juntando comprovante 
do registro de ocorrência. 
§ 1º - Na hipótese de extravio de documentos fiscais, deverá ser apresentado, 
ainda, o comprovante de publicação da ocorrência. 
§ 2º - Para efeito de demonstração do recolhimento do tributo devido, o 
contribuinte deverá comprovar documentalmente, a perfeita identificação dos 
serviços prestados ou tomados, dos seus valores, dos respectivos tomadores ou 
prestadores, e das circunstâncias de tempo e lugar da prestação. 
§ 3º - Quando o contribuinte se recusar a fazer a comprovação ou não puder fazê-
la, ou ainda, se esta efetuada, for considerada insuficiente, a receita bruta 
poderá ser arbitrada pela autoridade fiscal. 
 
Art. 342 - Outras declarações e dados poderão ser exigidos, na forma e nas 
condições estabelecidas pela Fazenda Municipal. 
 
SUBSEÇÃO II 
DOS DOCUMENTOS FISCAIS 
 
Art. 343 - Os contribuintes deverão emitir, conforme as operações ou prestações 
que realizem, um dos seguintes documentos: 
I - Nota Fiscal de Serviços - N F S - Série 1; 
II - Nota Fiscal de Serviços Simplificada - N F S S - Série 2; 
III - Nota Fiscal Fatura de Serviços - N F F S - Série Única. 
Parágrafo Único - Os documentos referidos nos incisos I e II, deste artigo, 
poderão ser substituídos, mediante requerimento, por cupom fiscal emitido por 
máquina registradora. 
 
Art. 344 - Os documentos mencionados no artigo anterior deverão conter as 
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seguintes indicações: 
I - Elementos impressos tipograficamente: 
a) Denominação do documento ou espécie;b) Série, número de ordem e/ou número de 
controle no caso de emissão por processamento eletrônico de dados;c) Número da 
via e sua destinação;d) Nome, endereço, inscrição municipal e CGC do emitente;e) 
Nome, endereço, inscrição municipal e CGC do estabelecimento gráfico;f) Data, 
quantidade, série, número de ordem do primeiro e último documento impresso, e, 
número da A I D F. 
II - Indicações e espaços para preenchimento dos seguintes dados: 
a) Data da emissão;b) Nome, endereço, número da inscrição municipal, estadual e 
federal (CGC/CPF) do usuário do serviço;c) Discriminação dos serviços e 
respectivos valores;d) Valor total dos serviços e da operação;e) Alíquota do 
imposto aplicada;f) No caso de emissão por processamento de dados: 
1 - Número de ordem; 
2 - Endereço, inscrição municipal e CGC do estabelecimento localizado no 
município. 
§ 1º - A numeração, por espécie, será feita em ordem crescente de 000.001 a 
999.999. Atingido o número limite, a numeração deverá ser recomeçada, seguida da 
letra "A", e, assim sucessivamente, com a junção de nova letra na ordem 
alfabética. 
§ 2º - Os documentos fiscais serão extraídos em duas vias, no mínimo, dispostas 
em ordem crescente, de maneira que a primeira anteceda a segunda, e esta a 
terceira e assim sucessivamente, não se substituindo em suas respectivas 
funções. 
§ 3º - Na emissão dos documentos fiscais, as vias terão o seguinte destino: 
I - A primeira via será entregue ao usuário do serviço; 
II - A segunda ficará presa ao tanoeiro, em poder do emitente, à disposição do 
Fisco, guardada em ordem numérica e cronológica; 
III - As demais terão indicada a sua destinação de acordo com o interesse e 
estrutura organizacional do emitente. 
 
Art. 345 - Os documentos fiscais deverão ser enfeixados em blocos uniformes de 
vinte jogos, no mínimo, e cinqüenta no máximo. 
 
Art. 346 - Os blocos serão utilizados pela ordem de numeração dos documentos. 
Parágrafo Único - Poderá ser utilizado, simultaneamente, mais de um bloco de 
documentos fiscais, desde que mantida a seqüência entre aqueles. 
 
Art. 347 - Os estabelecimentos que emitam documentos fiscais por processo 
mecanizado ou datilográfico, em equipamento que não utiliza arquivo magnético ou 
equivalente, poderão usar formulários contínuos em jogos soltos, desde que 
numerados tipograficamente. 
Parágrafo Único - Na hipótese do "caput" deste artigo, as vias dos documentos 
fiscais destinados à exibição ao Fisco deverão ser encadernadas em grupos de até 
duzentos, obedecida sua ordem numérica seqüencial. 
 
Art. 348 - Os documentos fiscais serão emitidos e extraídos por decalque a 
carbono ou em papel carbonado, à máquina ou manuscritos à tinta, com dizeres e 
indicações legíveis em todas as vias. 
§ 1º - Serão considerados inidôneos os documentos fiscais que contiverem 
indicações inexatas, emendas ou rasuras que lhes prejudiquem a clareza. 
§ 2º - Outras indicações, além das expressamente exigidas, inclusive as 
necessárias ao controle de outros tributos, poderão fazer-se nos documentos 
fiscais. 
§ 3º - Cada estabelecimento, seja matriz, filial, sucursal, agência, depósito ou 
qualquer outro, terá tanoeiro próprio, salvo autorização especial. 
§ 4º - Na hipótese do encerramento da atividade, quando da homologação da baixa, 
o contribuinte deverá apresentar os talões dos documentos fiscais não 
utilizados, para cancelamento pelo Fisco. 
§ 5º - Se os documentos fiscais não estiverem de acordo com as disposições deste 
código, o tomado dos serviços deverá reter o montante do imposto devido, sobre o 
total da operação, recolhendo-o nos prazos e condições fixados. 
 
SUBSEÇÃO III 
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DOS REGIMES ESPECIAIS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
 
Art. 349 - A Fazenda Municipal poderá estabelecer, em caráter geral ou a 
requerimento do interessado, regime especial para emissão e escrituração de 
documentos e livros fiscais. 
 
Art. 350 - O pedido de concessão de regime especial deverá ser encaminhado, via 
protocolo central, quando não atendidas as disposições desta seção, devidamente 
instruído quanto à identificação da empresa e com modelos dos documentos e 
sistemas pretendidos. 
Parágrafo Único - O despacho que conceder regime especial estabelecerá as normas 
a serem observadas pelo contribuinte, podendo, a qualquer tempo a critério do 
Fisco, ser alterado ou suspenso. 
 
SUBSEÇÃO IV 
DA FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO 
 
Art. 351 - A fiscalização tributária será efetivada: 
I - Diretamente, pelo Agente do Fisco; 
II - Indiretamente, através de: 
a) Elementos constantes do Cadastro Fiscal;b) Informações colhidas em fontes que 
não as do contribuinte;c) Declaração fiscal anual do próprio contribuinte. 
 
Art. 352 - O Agente do Fisco terá acesso ao interior do estabelecimento, 
depósito e quaisquer outras dependências onde se faça necessária a sua presença. 
§ 1º - Constituem elementos que, obrigatoriamente, devem ser exibidos quando 
solicitados: 
I - Livros e documentos de escrituração contábil legalmente exigidos. 
II - Elementos fiscais, livros, registros e talonários exigidos pelo Fisco 
Federal, Estadual e Municipal; 
III - Títulos e outros documentos que comprovem a propriedade, o domínio útil ou 
a posse do imóvel; 
IV - Quaisquer outros elementos vinculados à obrigação tributária. 
§ 2º - Na falta dos elementos descritos no parágrafo anterior, ou ainda, por 
vício ou fraude neles verificados, o Agente do Fisco promoverá o arbitramento. 
 
Art. 353 - O procedimento fiscal tem início com a lavratura do termo de início 
da fiscalização. 
§ 1º - O recolhimento do imposto vencido, efetuado após o início da ação fiscal, 
não exclui a aplicação das penalidades sobre ele incidentes. 
§ 2º - O recolhimento a que se refere o parágrafo anterior poderá, mediante 
requerimento do contribuinte, ser recolhido quando do pagamento dos valores 
lançados. 
§ 3º - A ação fiscal poderá envolver um ou vários contribuintes. 
 
Art. 354 - Quando o contribuinte estiver sujeito à aplicação de mais de uma 
penalidade, prevalecerá somente a de maior valor. 
 
Art. 355 - Não se lavrará Auto de Infração ou Notificação contra contribuinte 
que tenha pago o tributo ou agido de acordo com decisão administrativa, mesmo 
que, posteriormente, venha a ser modificado o entendimento acerca da matéria. 
Parágrafo Único - A reforma da decisão administrativa anterior prevalecerá a 
partir da data da notificação que der ciência de sua alteração ao contribuinte. 
 
Art. 356 - No lançamento de penalidade que tenha por base a Unidade Fiscal de 
Referência - UFIR, deve ser adotado o valor vigente à data da lavratura do Auto 
de Infração. 
 
SUBSEÇÃO V 
DA APREENSÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS 
 
Art. 357 - Poderão ser apreendidos livros e documentos fiscais e contábeis, 
existentes em poder do contribuinte ou de terceiros, desde que constituam prova 
de infração da legislação tributária, de fraude, simulação, adulteração ou 
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falsificação, ou para verificação do Fisco. 
 
Art. 358 - A apreensão será objeto de lavratura do termo respectivo, com a 
indicação dos dispositivos da legislação em que se fundamente, contendo a 
descrição dos documentos apreendidos, a indicação do lugar onde ficarão 
depositados e do nome do depositário, e, se for o caso, a descrição clara e 
precisa do fato, além dos demais elementos indispensáveis à identificação do 
contribuinte. 
 
Art. 359 - A devolução dos livros e documentos apreendidos poderá ser feita 
quando, a critério do Fisco, não houver inconvenientes para a comprovação da 
infração, delas extraindo-se, se for o caso, cópia autêntica. 
Parágrafo Único - A restituição dos documentos e livros apreendidos será feita 
mediante lavratura do respectivo termo. 
 
TÍTULO III 
DAS TAXAS 
 
Capítulo  I 
AS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 360 - Taxa é o tributo que tem como fato gerador o exercício regular, pelo 
Município, de seu Poder de Polícia, ou a utilização efetiva ou potencial, de 
serviço público municipal, específico e divisível, prestado ao contribuinte ou 
posto à sua disposição. 
Parágrafo Único - Nenhuma taxa terá base tributária ou fato gerador idêntico aos 
que correspondam a qualquer imposto integrante do sistema tributário nacional. 
 
Art. 361 - Considera-se Poder de Polícia a atividade da Administração Municipal 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regule a 
prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente 
à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à tranqüilidade pública, ao 
respeito à propriedade e aos direitos coletivos ou individuais. 
Parágrafo Único - Considera-se regular o exercício do Poder de Polícia quando 
desempenhado pela repartição competente, nos limites da Lei aplicável, com 
observância do processo legal e tratando-se de atividade que a legislação tenha 
como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 
 
Art. 362 - Os serviços públicos, a que se refere o artigo 360º, consideram-se: 
I - Utilizados pelo contribuinte: 
a) Efetivamente, quando usufruídos por ele à qualquer título;b) Potencialmente, 
quando sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante 
atividade administrativa em efetivo funcionamento. 
II - Específico, quando possam ser destacados em unidades autônomas de 
intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas; 
III - Divisíveis, quando suscetíveis, por parte de cada um de seus usuários. 
 
Art. 363 - Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se 
compreendidas ao âmbito de atribuições do Município, aquelas que, pela 
Constituição Estadual, pela Lei Orgânica do Município e pelas demais legislações 
com ela compatíveis. 
 
Art. 364 - São Taxas Municipais: 
I - Pela utilização de Serviços Públicos - T S P: 
a) Taxa de Serviços Urbanos - T S U;b) Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos - T R 
S;c) Taxa de Esgoto Sanitário - T E S;d) Taxa de Embarque - T E B;e) Taxa de 
Manutenção - T M;f) Preço Público. 
II - Pelo exercício regular do Poder de Polícia - T P P: 
a) Taxa de Licença para Localização - T L L;b) Taxa de Verificação de 
cumprimento de Posturas e Normas Urbanísticas - T V P N U;c) Taxa de Licença de 
Publicidade - T L P;d) Taxa de Licença para Obras - T L O;e) Taxa de Utilização 
de Vias e Logradouros Públicos - T U L P;f) Taxa de Licença para Comércio 
Ambulante ou Eventual - T L C A;g) Taxa de Vigilância Sanitária - TVS. 
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Capítulo  II 
TAXA DE SERVIÇOS URBANOS (T.S.U) 
 
SEÇÃO I 
O FATO GERADOR 
 
Art. 365 - A Taxa de Serviços Urbanos tem como fato gerador a utilização efetiva 
ou potencial de serviços públicos municipais. 
Parágrafo Único - Consideram-se serviços públicos municipais: 
I - Varrição, lavagem, capinação; 
II - Limpeza de córregos, boeiros, bocas de lobo, galerias pluviais; 
III - Desinfecção de locais insalubres; 
IV - Conservação de calçamento ou pavimentação; 
V - Limpeza e roçada de terrenos. 
 
Art. 366 - A Taxa definida no artigo anterior incidirá sobre cada imóvel 
beneficiado pelo serviço. 
 
SEÇÃO II 
DO CONTRIBUINTE 
 
Art. 367 - O contribuinte da Taxa é o proprietário, o titular do domínio útil ou 
o possuidor de imóvel situado em logradouros ou vias públicas beneficiadas pelos 
serviços. 
 
SEÇÃO III 
DO CÁLCULO DA TAXA 
 
Art. 368 - A Taxa de Serviços Urbanos será calculado pela multiplicação de 
alíquota equivalente a 40% (quarenta por cento) da Unidade Fiscal de Referência 
- UFIR, pelo número de metros de testada do móvel, obedecendo-se, no lançamento, 
o valor mínimo de 5 (cinco) Unidade Fiscal de Referência - UFIR, para os incisos 
de I a IV do artigo 108º, e, para o inciso V, fica fixado o valor de 10 (dez) 
UFIR ao dia. 
§ 1º - Para o imóvel com mais de uma frente, considerar-se-á como testada de 
cálculo, o somatório das testadas. 
§ 2º - Nos imóveis condominiais, a Taxa será rateada entre as unidades, 
proporcionalmente a fração ideal da testada, observando-se no lançamento, o 
valor mínimo. 
 
SEÇÃO IV 
DO LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO 
 
Art. 369 - A Taxa poderá ser lançada e arrecadada em conjunto com o Imposto 
Predial e Territorial Urbano - IPTU, ou, separadamente, com base no Cadastro 
Imobiliário, aplicando-se, no que couber, as disposições daquele tributo. 
 
Capítulo  III 
DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (T.R.S) 
 
SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR 
 
Art. 370 - A Taxa tem como fato gerador a utilização dos serviços de coleta e 
remoção de lixo e demais resíduos sólidos. 
Parágrafo Único - As remoções especiais de lixo serão efetuadas mediante o 
pagamento de preço público disciplinadas por ato do Chefe do Poder Executivo. 
 
SEÇÃO II 
DO CONTRIBUINTE 
 
Art. 371 - O contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o 
possuidor, a qualquer título, de bem imóvel edificado, situado em local onde a 
Administração Municipal mantenha os serviços. 
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SEÇÃO III 
DA BASE DE CÁLCULO 
 
Art. 372 - A base de cálculo é o custo do serviço utilizado ou colocado à 
disposição do contribuinte, e será calculado em função da freqüência de sua 
realização. 
 
Art. 373 - O valor da Taxa será obtido pelo resultado da multiplicação entre o 
custo e a freqüência, diferenciado por atividade, conforme especificado a 
seguir: 
 _______________________________ 
|   ATIVIDADE    |QUANTIDADE  DE| 
|                | UFIR/PASSADA | 
|----------------|--------------| 
|01 - Residencial|          0,05| 
|----------------|--------------| 
|02 - Comercial  |          0,10| 
|----------------|--------------| 
|03 - Industrial |          0,15| 
|----------------|--------------| 
|04 - Outros     |          0,08| 
|________________|______________| 
 * tabela formatada por sistema 
 
 
SEÇÃO IV 
DO LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO 
 
Art. 374 - A Taxa será lançada anualmente, em nome do contribuinte, com base nos 
dados do Cadastro Imobiliário, podendo ser lançada, separadamente ou em conjunto 
com o Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, aplicando-se-lhes, em 
qualquer caso, as normas relativas àquele imposto. 
§ 1º - A Taxa não incidirá sobre boxe de estacionamento residencial ou 
comercial, quando utilizados, exclusivamente, para fins de estacionamento de 
veículos. 
§ 2º - O benefício mencionado no parágrafo anterior não atinge os edifícios 
destinados a estacionamento de veículos, desde que explorem esta atividade 
comercialmente. 
 
Capítulo  IV 
DA TAXA DE ESGOTO SANITÁRIO (T E S) 
 
SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR 
 
Art. 375 - A Taxa tem como fato gerador de coleta e remoção do esgoto sanitário 
ou saneamento básico, utilizado de forma efetiva ou potencial pelo contribuinte. 
 
SEÇÃO II 
DO CONTRIBUINTE 
 
Art. 376 - O contribuinte da Taxa é o proprietário, o titular do domínio útil, o 
possuidor e os ocupantes de imóveis edificados ou utilizados e situados em 
logradouros beneficiados pelos serviços. 
 
SEÇÃO III 
DO CÁLCULO DA TAXA 
 
Art. 377 - A taxa será calculada com base no consumo de água do contribuinte, 
aplicando-se sobre o valor consumido a alíquota de 10% (dez por cento). 
 
SEÇÃO IV 
DO LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO 
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Art. 378 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio para a 
cobrança e arrecadação da respectiva taxa. 
 
Capítulo  V 
DA TAXA DE EMBARQUE (T E B) 
 
SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR 
 
Art. 379 - A Taxa tem como fato gerador a utilização, pelo contribuinte, das 
instalações de estações e/ou terminais de passageiros, sejam rodoviários, 
aeroviários ou aeroportuários. 
 
SEÇÃO II 
DO CONTRIBUINTE 
 
Art. 380 - O contribuinte da taxa é o usuário das instalações referidas no 
artigo anterior. 
 
SEÇÃO III 
DA BASE DE CÁLCULO 
 
Art. 381 - A base de cálculo é o custo do serviço, que será cobrado de acordo 
com as tabelas a serem publicadas por ato do Chefe do Poder Executivo, podendo 
ser estipuladas de conformidade com os órgãos federais e estaduais competentes 
e/ou conveniadas. 
 
SEÇÃO IV 
DO LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO 
 
Art. 382 - A taxa será paga às empresas concessionárias dos serviços de 
transporte, na condição de responsáveis, no ato da venda do respectivo bilhete 
de passagem. 
Parágrafo Único - O montante da taxa arrecadada no mês, pelas empresas 
concessionárias responsáveis, será integralmente recolhido à municipalidade, até 
o 5º (quinto) dia do mês seguinte. 
 
Art. 383 - A Administração Municipal poderá cassar a concessão da empresa 
concessionária que não cumprir com o disposto no artigo anterior, ou 
desrespeitar as normas regulamentares. 
 
Capítulo  VI 
DA TAXA DE MANUTENÇÃO (T M) 
 
Art. 384 - A Taxa tem como fato gerador a utilização, por pessoa física ou 
jurídica, de bem pertencente ao Município. 
 
Art. 385 - O contribuinte da taxa é toda pessoa física ou jurídica que ingressar 
em bem de propriedade do Município com ânimo de nele pertencer ou utilizar. 
 
Art. 386 - A taxa será devida de acordo com a natureza do bem, localização e 
conservação, nos prazos e valores estabelecidos pelo Chefe do Poder Executivo. 
Parágrafo Único - A Administração Municipal poderá cassar a licença da pessoa 
física ou jurídica que não cumprir o disposto nos artigos anteriores, bem como 
nas demais normas regulamentares. 
 
Capítulo  VII 
DOS PREÇOS PÚBLICOS 
 
Art. 387 - O Preço Público é devido pela utilização dos serviços municipais, 
como o fornecimento de documentos solicitados às repartições municipais, ou para 
obter o ressarcimento da prestação de serviços ou o fornecimento de bens ou 
mercadorias. 
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Art. 388 - É devedor da taxa de que trata este capítulo, quem figurar no ato 
administrativo, nele tiver interesse ou dele obtiver qualquer benefício, ou o 
houver requerido. 
 
Art. 389 - A cobrança da Taxa será feita por meio de documento hábil, 
devidamente regulamentado por ato do Chefe do Poder Executivo, na ocasião em que 
o ato for praticado, assinado ou visado, ou, em que o instrumento for 
protocolado, expedido ou anexado, desentranhado ou devolvido. 
 
Art. 390 - São isentos da Taxa: 
I - Os requerimentos e certidões dos funcionários municipais ativos e inativos, 
sobre assuntos de estrita natureza funcional; 
II - Os requerimentos relativos a fins militares ou eleitorais, bem como, os que 
digam respeito a interesses de crianças e adolescentes; 
III - Os memoriais e abaixo-assinados que tratarem de assuntos de interesse 
público da administração municipal, ou subscrito por entidades de classe, civis 
ou sindicais; 
IV - Os requerimentos relativos à isenção, reclamação ou recursos impetrados 
contra o lançamento de tributo, bem como os pedidos de restituição por 
pagamentos indevidos. 
 
Art. 391 - Suspende o efeito dos atos emanados da administração e veda o 
encaminhamento de documentos apresentados às repartições, a falta de pagamento 
do preço público. 
 
Art. 392 - O Preço Público será cobrado conforme o disposto na tabela abaixo: 
 ______________________________________________________________ 
|                  SERVIÇOS                    |QTDADE. DE UFIR| 
|==============================================|===============| 
|01 Abertura de processos                      |           3,00| 
|----------------------------------------------|---------------| 
|02 Alvarás, cartões  de inscrição,  atestados,|           3,00| 
|certidões, 2ªs vias:                          |               | 
|----------------------------------------------|---------------| 
|03 Análise de projetos de construção:         |               | 
|----------------------------------------------|---------------| 
| 
a) Até 60 m2:                                 |         Isento| 
|----------------------------------------------|---------------| 
|b) De 60 m2 até 120,00 m2                     |          10,00| 
|----------------------------------------------|---------------| 
|c) Pelo que  exceder  a  120,00 m², por  metro|           0,10| 
|quadrado:                                     |               | 
|----------------------------------------------|---------------| 
|04 Vistorias de qualquer natureza:            |           8,00| 
|----------------------------------------------|---------------| 
|05 Análise de processos para  loteamento, des-|          20,00| 
|membramento e condomínios                     |               | 
|----------------------------------------------|---------------| 
|06 Cópias:                                    |               | 
|----------------------------------------------|---------------| 
| 
a) Fotostáticas, por folha:                   |           0,20| 
|----------------------------------------------|---------------| 
|b) Heliografias, por folha                    |          10,00| 
|----------------------------------------------|---------------| 
|07 Relações diversas, por página ou lauda:    |           1,50| 
|----------------------------------------------|---------------| 
|08 Emissão de D A R M - Documento de Arrecada-|           3,00| 
|ção de Receitas Municipais                    |               | 
|----------------------------------------------|---------------| 
|09 Consulta prévia:                           |           3,00| 
|______________________________________________|_______________| 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 291

 * tabela formatada por sistema 
 
Parágrafo Único - Além dos itens discriminados neste artigo, fica o Chefe do 
Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar e a instituir valores de 
outros itens que porventura venham a ser colocados à disposição do contribuinte. 
 
Capítulo  VIII 
DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO (T L L) 
 
SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA 
 
Art. 393 - A taxa de Licença para Localização - T L L, tem como fato gerador o 
exercício do Poder de Polícia, pelo Município, na concessão de licença para 
estabelecimentos, onde se exerçam atividades de caráter permanente ou 
temporário, pertencentes a quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, sociedades ou 
associações civis, instituições, prestadores de serviços, depósitos e outros 
entes que venham a se instalar no Município, ainda que em recinto ocupado por 
terceiros. 
 
Art. 394 - A incidência e o pagamento da Taxa dependem: 
I - Do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou 
administrativas; 
II - De autorização, licença, permissão ou concessão outorgadas pela União, 
Estado ou do Município; 
III - De estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é exercida a 
atividade; 
IV - Da finalidade ou do resultado econômico da atividade ou da exploração dos 
locais; 
V - Do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilização dos locais; 
VI - Do caráter permanente, eventual ou transitório da atividade; 
VII - Do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer importâncias eventualmente 
exigidas, inclusive para expedição de alvarás ou vistorias. 
Parágrafo Único - A presente Taxa será devida para cada unidade indistintamente, 
assim entendidas as edificações do estabelecimento, funcionando em conjunto ou 
em separado, ainda que atuando em caráter temporário ou permanente, sendo 
irrelevante para sua caracterização, as denominações de sede, filial, 
escritório, sucursal, depósito ou outra designação que vier a ser utilizada, 
mesmo que o contribuinte possua outras unidades no mesmo imóvel ou em imóveis 
distintos. 
 
Art. 395 - A existência do estabelecimento é indicada pela conjunção, parcial ou 
total, dos seguintes elementos: 
I - Manutenção de pessoal, material, mercadoria, máquinas, instrumentos e 
equipamentos; 
II - Estrutura organizacional ou administrativa; 
III - Inscrição nos órgãos previdenciários; 
IV - Indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; 
V - Permanência ou ânimo de permanecer no local, para exploração econômica da 
atividade exteriorizada através da indicação do endereço em impressos, 
formulários ou correspondência, contrato de locação do imóvel, propaganda ou 
publicidade, ou em contas de telefone, de fornecimento de energia elétrica ou 
água. 
§ 1º - Mesmo se as atividades forem exercidas, eventual ou habitualmente, fora 
do estabelecimento, isto não descaracterizará o estabelecimento e, tampouco, a 
obrigação de se pagar a presente Taxa. 
§ 2º - São considerados, também, estabelecimentos para os fins desta Lei: 
I - Os locais onde forem exercidas as atividades de diversões públicas de 
natureza itinerante; 
II - A residência de pessoas físicas quando de acesso ao público em razão do 
exercício da atividade profissional. 
§ 3º - Para efeito da incidência da Taxa, consideram-se estabelecimentos 
distintos: 
I - Os que, embora no mesmo local e com idêntico ramo de atividade, ou não, 
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pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas; 
II - Os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma 
responsabilidade, estejam situados em prédios distintos ou em locais diversos, 
ainda que no mesmo imóvel. 
 
SEÇÃO II 
DO CONTRIBUINTE 
 
Art. 396 - O contribuinte da Taxa é a pessoa física ou jurídica, sociedade ou 
associação civil, instituição ou qualquer outro ente que instalar, de maneira 
temporária ou permanente, alguma atividade no Município. 
 
Art. 397 - São solidariamente responsáveis pelo pagamento da Taxa. 
I - O proprietário e o responsável pela locação do imóvel onde estejam 
instalados ou montados os equipamentos ou utensílios usados na exploração de 
serviços de diversões públicas e o locador desses equipamentos. 
II - O promotor de feiras, exposições e congêneres, o proprietário, o locador ou 
o cedente de espaço em bem imóvel, com relação às barracas, "stands" ou 
assemelhados. 
 
SEÇÃO III 
DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA 
 
Art. 398 - A base de cálculo da Taxa é o custo despendido para o exercício da 
concessão de licença obrigatória. 
 
Art. 399 - O valor da Taxa de Licença para Localização será calculado conforme 
importâncias fixadas em Unidade Fiscal de Referência - UFIR, de acordo com a 
tabela abaixo: 
 
________________________________________________________________________________
_________________________________ 
|                                         RAMO DE ATIVIDADE                                         
|QUANTIDADE DE| 
|                                                                                                   
|    UFIR     | 
|===============================================================================
====================|=============| 
|01 - AGROPECUÁRIA                                                                                  
|             | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.01 Fazendas                                                                                     
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.02 Suínos e Bovinos                                                                             
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.03 Aves e congêneres                                                                            
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.04 Piscicultura                                                                                 
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.05 Apicultura                                                                                   
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.06 Hortifrutigranjeiros                                                                         
|60           | 
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|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.07 Produção de Sementes                                                                         
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.08 Produção de mudas                                                                            
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.09 Produção de Leite                                                                            
|60           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.10 Outros                                                                                       
|90           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02 - INDÚSTRIA                                                                                     
|             | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.01 Extração Mineral                                                                             
|2.500        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.02 Coquerias                                                                                    
|1.800        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.03 Reaproveitamento de carvão e fluorita                                                        
|1.800        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.04 Extração de argila, areia, saibro e similares                                                
|1.000        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.05 Britador                                                                                     
|700          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.06 Cerâmica                                                                                     
|1.300        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.07 Olaria                                                                                       
|400          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.08 Artefatos de Cimento                                                                         
|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.09 Fundição e Metalúrgica                                                                       
|280          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.10 Serralheria                                                                                  
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.11 Máquinas e Equipamentos                                                                      
|350          | 
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|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.12 Ferramentas                                                                                  
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.13 Produtos de insumos cerâmicos                                                                
|350          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.14 Produtos químicos e farmacêuticos                                                            
|400          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.15 Produtos de papel                                                                            
|600          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.16 Produtos plásticos                                                                           
|800          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.17 Produtos de gesso                                                                            
|400          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.18 Produtos de amianto                                                                          
|500          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.19 Produtos de mármore e granito                                                                
|500          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.20 Produtos de uso veterinário                                                                  
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.21 Têxtil                                                                                       
|250          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.22 Confecção e facção                                                                           
|230          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.23 Frigoríficos                                                                                 
|1.100        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.24 Abatedouros                                                                                  
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.25 De subprodutos de carne                                                                      
|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.26 De conservas e congêneres                                                                    
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.27 De doces e salgados                                                                          
|60           | 
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|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.28 De massas e congêneres                                                                       
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.29 Beneficiamento de cereais                                                                    
|1.000        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.30 Beneficiamento de madeira                                                                    
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.31 De móveis                                                                                    
|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.32 De calçados e similares                                                                      
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.33 De sorvetes e picolés                                                                        
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.34 Beneficiamento de ferro e similares                                                          
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.35 Lubrificantes e graxas                                                                       
|600          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.36 Outros                                                                                       
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03 - COMÉRCIO                                                                                      
|             | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.01 Supermercado                                                                                 
|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.02 Mercado                                                                                      
|180          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.03 Mercearia                                                                                    
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.04 Bar                                                                                          
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.05 Bar e lanchonete                                                                             
|110          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.06 Bar e restaurante                                                                            
|150          | 
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|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.07 Botequim                                                                                     
|50           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.08 Bazar e cigarraria                                                                           
|70           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.09 Restaurante, pizzaria e churrascaria                                                         
|180          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.10 Aves, frutas, verduras e similares                                                           
|60           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.11 Floricultura                                                                                 
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.12 Carnes e frios                                                                               
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.13 Padarias, confeitarias e similares                                                           
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.14 Calçados e artigos de couro                                                                  
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.15 Tecidos e confecções                                                                         
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.16 Armarinhos e aviamentos                                                                      
|70           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.17 Móveis, eletrodomésticos e similares                                                         
|180          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.18 Jóias, relógios e óticas                                                                     
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.19 Material fotográfico e cinematográfico                                                       
|130          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.20 Material de construção                                                                       
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.21 Artigos para habitação, ferragens e materiais elétricos                                      
|180          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.22 Tintas, vernizes e similares                                                                 
|180          | 
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|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.23 Máquinas, aparelhos e equipamentos diversos                                                  
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.24 Veículos automotores                                                                         
|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.25 Peças e acessórios em geral                                                                  
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.26 Máquinas e implementos agrícolas                                                             
|130          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.27 Produtos agropecuários, veterinários e químicos                                              
|130          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.28 Drogarias e farmácias                                                                        
|140          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.29 Cosméticos                                                                                   
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.30 Postos de abastecimento de veículos,                                                         
|350          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.31 lubrificantes e similares                                                                    
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.32 Distribuidores de gás liquefeito de petróleo                                                 
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.33 Postos de distribuição de gás liquefeito de petróleo que adquiriram o 
produto de revenda  dos|          100| 
|distribuidores acima                                                                               
|             | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.34 Livrarias, papelarias e artigos para escritório                                              
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.35 Artigos para presente, bijuteria e brinquedos                                                
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.36 Discos, fitas e congêneres                                                                   
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.37 Equipamentos e materiais de informática                                                      
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
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|03.38 Armas e munições                                                                             
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.39 Vidraçarias                                                                                  
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.40 Carvão vegetal                                                                               
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.41 Atacadista em geral                                                                          
|250          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.42 Outros                                                                                       
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                          
|             | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.01 Profissional autônomo sem especialização                                                     
|30           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.02 Profissional autônomo com especialização                                                     
|50           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.03 Profissional autônomo com curso superior                                                     
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.04 Instituição financeira                                                                       
|2.000        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.05 Instituição de câmbio e seguros                                                              
|600          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.06 Transporte coletivo                                                                          
|350          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.07 Transporte escolar                                                                           
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.08 Transporte em geral                                                                          
|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.09 Comunicação, saneamento e energia elétrica                                                   
|900          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.10 Posto de serviços telefônicos                                                                
|70           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
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|04.11 Ensino de qualquer grau ou natureza                                                          
|50           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.12 Creche e pré-escola                                                                          
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.13 Escola de informática                                                                        
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.14 Auto escola                                                                                  
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.15 Desenvolvimento de sistemas de informática                                                   
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.16 Construção civil                                                                             
|250          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.17 Empreiteira de mão de obra                                                                   
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.18 Empreiteira de mão de obra para exploração mineral                                           
|350          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.19 Turismo, propaganda e publicidade                                                            
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.20 Hotéis, motéis, pensões e similares                                                          
|130          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.21 Pousadas                                                                                     
|250          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.22 Serviços fotográficos, cinematográficos, gráficos                                            
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.23 Clicheria, zincografia, serigrafia e outros afins                                            
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.24 Instalação de máquinas e aparelhos                                                           
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.25 Oficinas de consertos em geral                                                               
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.26 Borracharia e lavação de veículos                                                            
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
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|04.27 Recauchutagem e/ou regeneração de pneus                                                      
|180          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.28 Serviços de representação, corretagem e intermediação de câmbio, seguros, 
e títulos quaisquer|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.29 serviços lotéricos                                                                           
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.30 Despachantes                                                                                 
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.31 Hospital e casa de saúde                                                                     
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.32 Clínica                                                                                      
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.33 Laboratório de análise clínica                                                               
|180          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.34 Banco de sangue e similares                                                                  
|40           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.35 Banhos, saunas, massagens, tratamento de beleza e afins                                      
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.36 Ginástica, danças e afins                                                                    
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.37 Locação e guarda de bens                                                                     
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.38 Locação de produtos videofonográficos                                                        
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.39 Serviços de vigilância                                                                       
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.40 Lavanderia e tinturaria                                                                      
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.41 Lavanderia industrial                                                                        
|250          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.42 Dedetização, limpeza e manutenção de prédios e domicílios                                    
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
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|04.43 Montagem industrial                                                                          
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.44 Concerto de jóias e relógios                                                                 
|50           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.45 Conserto de calçados, artigos de couro e assemelhados                                        
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.46 Cartório de registro                                                                         
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.47 Facção                                                                                       
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.48 Danceterias e congêneres                                                                     
|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.49 Sociedades recreativas                                                                       
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.50 Recepção e resfriamento de leite                                                             
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.51 Secagem e armazenamento de grãos                                                             
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.52 Serviços de jato de areia                                                                    
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.53 Depósito de explosivos                                                                       
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.54 Serviços de assessoria, consultoria, cobrança, escritórios e afins                           
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.55 Serviços técnicos                                                                            
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.56 Prestação de serviços em mineração                                                           
|230          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.57 Terraplanagem, terraplanagem e transporte de aterro                                          
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.58 Serviços funerais                                                                            
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
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|04.59 Conserto de móveis e similares                                                               
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.60 Elaboração de projetos industriais                                                           
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.61 Cartografia, aerofotogametria, topografia, arquitetura, urbanismo, 
Paisagismo e afins        |120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.62 Montagem e/ou manutenção de elevadores                                                       
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.63 Diversões públicas                                                                           
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.64 Outros                                                                                       
|120          | 
|_______________________________________________________________________________
____________________|_____________| 
 * tabela formatada por sistema 
 
 
SEÇÃO IV 
DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 400 - Além da inscrição e respectivas alterações, a Administração poderá 
exigir do sujeito passivo a apresentação de quaisquer documentos e declarações 
de dados, segundo as normas vigentes. 
 
SEÇÃO V 
DA ARRECADAÇÃO 
 
Art. 401 - A Taxa será recolhida de uma só vez, pelo contribuinte, antes do 
início das atividades ou da prática dos atos sujeitos ao controle de política 
administrativa. 
§ 1º - A Taxa será arrecadada da seguinte forma: 
I - Integral, quando concedida no período de 1º (primeiro) de janeiro a 31 
(trinta e um) de março; 
II - Com redução de 25% (vinte e cinco por cento), quando concedida no período 
de 1º (primeiro) de abril a 30 (trinta) de junho; 
III - Com redução de 50% (cinqüenta por cento), quando concedida no período de 
1º (primeiro) de julho a 30 (trinta) de setembro; 
IV - Com redução de 75% (setenta e cinco por cento), quando concedida no período 
de 1º (primeiro) de outubro a 31 (trinta e um) de dezembro. 
§ 2º - A Taxa, quando mensal ou diária, será recolhida no ato do requerimento. 
 
Art. 402 - Microempresas terão uma redução de 10% (dez por cento), e as empresas 
de pequeno porte, uma redução de 05% (cinco por cento) no "quantum" da Taxa. 
 
SEÇÃO VI 
DAS INFRAÇÕES 
 
Art. 403 - As infrações às normas relativas a Taxa, sujeitam o infrator às 
seguintes penalidades: 
I - Infrações relativas à inscrição e às alterações cadastrais: multa de 100 
(cem) Unidade Fiscal de Referência - UFIR aos que deixarem de efetuar, segundo 
as normas vigentes, a inscrição inicial, as alterações de dados cadastrais ou o 
seu respectivo cancelamento, quando apuradas por meio de ação fiscal ou 
denunciadas após o seu início; 
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II - Infrações relativas às declarações de dados: multa de 50 (cinqüent 
a) Unidade Fiscal de Referência - UFIR aos que deixarem de apresentar quaisquer 
declarações a que sejam obrigados, ou o fizerem com dados inexatos ou omissão de 
elementos indispensáveis à apuração da Taxa devida, segundo as normas vigentes. 
 
SEÇÃO VI 
DAS ISENÇÕES 
 
Art. 404 - São isentos da Taxa: 
I - As pessoas físicas deficientes que exercerem atividades, mediante prévia 
comprovação da incapacidade, através de laudo médico oficial, e que auferirem 
renda média mensal inferior a 4 (quatro) salários mínimos. 
II - Os templos de qualquer culto. 
III - As entidades filantrópicas e declaradas de utilidade pública Federal, 
Estadual ou Municipal. 
IV - Os partidos políticos. 
Parágrafo Único - Os citados no inciso III e IV deste artigo recolherão à 
Fazenda Municipal, o valor do preço público. 
 
SEÇÃO VII 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 405 - Os documentos relativos à inscrição no Cadastro Fiscal e posteriores 
alterações, bem como dos documentos de arrecadação, devem ser mantidos no 
estabelecimento, para apresentação ao Fisco, quando solicitados. 
 
Art. 406 - O pagamento da Taxa não importa no reconhecimento da regularidade da 
atividade, nem desobriga o contribuinte ao cumprimento de quaisquer obrigações, 
principais ou acessórias, relativas a este ou a demais tributos. 
Parágrafo Único - Mesmo que o contribuinte deixe de atender alguma exigência 
formulada pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, impedindo, dessa 
forma, seu regular funcionamento, ainda assim a Taxa será devida. 
 
Capítulo  IX 
DA TAXA DE VERIFICAÇÃO DE POSTURAS E NORMAS URBANÍSTICAS (T V P N U) 
 
SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR 
 
Art. 407 - A Taxa de Verificação do Cumprimento de Posturas e Normas 
Urbanísticas - T V P N U, terá como fato gerador o ato do poder de polícia 
administrativa do Município ou a verificação anual do cumprimento das Posturas 
Municipais, concernentes à ordem, à tranqüilidade pública, ao respeito à 
propriedade e aos direitos coletivos e individuais, bem como, concernentes às 
normas urbanísticas. 
§ 1º - Considera-se exercício do poder de polícia a atividade da Administração 
Pública, que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula 
a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à tranqüilidade 
pública, à estética e ao respeito à propriedade e aos direitos individuais e 
coletivos. 
§ 2º - O Poder de Polícia Administrativa será exercido em relação a quaisquer 
atividades ou atos, lucrativos ou não, nos limites da competência do Município. 
 
SEÇÃO II 
DO CONTRIBUINTE 
 
Art. 408 - Contribuinte da Taxa é a pessoa física ou jurídica, sociedade ou 
associação civil, instituição ou qualquer outro ente que estiver instalado de 
maneira temporária ou permanente, exercendo alguma atividade no Município. 
 
SEÇÃO III 
DA BASE DE CÁLCULO E ARRECADAÇÃO 
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Art. 409 - A base de cálculo é o custo despendido pela Administração Municipal 
na verificação do cumprimento de posturas e normas urbanísticas, bem como, no 
exercício regular do poder de polícia administrativa. 
 
Art. 410 - A Taxa será anual e devida a partir do primeiro dia dos exercícios 
seguintes àquele em que o estabelecimento deu início às suas atividades, e 
calculada de acordo com a quantidade de Unidade Fiscal de Referência - UFIR, 
estabelecida na tabela abaixo: 
 
________________________________________________________________________________
_________________________________ 
|                                         RAMO DE ATIVIDADE                                         
|QUANTIDADE DE| 
|                                                                                                   
|    UFIR     | 
|===============================================================================
====================|=============| 
|01 AGROPECUÁRIA                                                                                    
|             | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.01 Fazendas                                                                                     
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.02 Suínos e bovinos                                                                             
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.03 Aves e congêneres                                                                            
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.04 Piscicultura                                                                                 
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.05 Apicultura                                                                                   
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.06 Hortifrutigranjeiros                                                                         
|60           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.07 Produção de sementes                                                                         
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.08 Produção de mudas                                                                            
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.09 Produção de leite                                                                            
|60           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|01.10 Outros                                                                                       
|90           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02 INDÚSTRIA                                                                                       
|             | 
|-------------------------------------------------------------------------------
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--------------------|-------------| 
|02.01 Extração Mineral                                                                             
|2.500        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.02 Coquerias                                                                                    
|1.800        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.03 Reaproveitamento de carvão e fluorita                                                        
|1.800        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.04 Extração de argila, areia, saibro e similares                                                
|1.000        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.05 Britador                                                                                     
|700          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.06 Cerâmica                                                                                     
|1.300        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.07 Olaria                                                                                       
|400          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.08 Artefatos de cimento                                                                         
|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.09 Fundição e metalúrgica                                                                       
|250          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.10 Serralheria                                                                                  
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.11 Máquinas e equipamentos                                                                      
|350          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.12 Ferramentas                                                                                  
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.13 Produtos de insumos cerâmicos                                                                
|2.400        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.14 Produtos químicos e farmacêuticos                                                            
|400          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.15 Produtos de papel                                                                            
|600          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.16 Produtos plásticos                                                                           
|800          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
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--------------------|-------------| 
|02.17 Produtos de gesso                                                                            
|400          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.18 Produtos de amianto                                                                          
|500          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.19 Produtos de mármore e granito                                                                
|500          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.20 Produtos de uso veterinário                                                                  
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.21 Têxtil                                                                                       
|250          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.22 Confecção e facção                                                                           
|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.23 Frigoríficos                                                                                 
|1.100        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.24 Abatedouros                                                                                  
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.25 De subprodutos de carne                                                                      
|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.26 De conservas e congêneres                                                                    
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.27 De doces e salgados                                                                          
|60           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.28 De massas e congêneres                                                                       
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.29 Beneficiamento de cereais                                                                    
|1.000        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.30 Beneficiamento de madeira                                                                    
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.31 De móveis                                                                                    
|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.32 De calçados e similares                                                                      
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
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--------------------|-------------| 
|02.33 De sorvetes e picolés                                                                        
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.34 Beneficiamento de ferro e similares                                                          
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.35 Lubrificantes e graxas                                                                       
|600          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|02.36 Outros                                                                                       
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03 COMÉRCIO                                                                                        
|             | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.01 Supermercado                                                                                 
|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.02 Mercado                                                                                      
|180          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.03 Mercearia                                                                                    
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.04 Bar                                                                                          
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.05 Bar e lanchonete                                                                             
|110          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.06 Bar e restaurante                                                                            
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.07 Botequim                                                                                     
|50           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.08 Bazar e cigarraria                                                                           
|70           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.09 Restaurante, pizzaria e churrascaria                                                         
|180          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.10 Aves, frutas, verduras e similares                                                           
|60           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.11 Floricultura                                                                                 
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
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--------------------|-------------| 
|03.12 Carnes e frios                                                                               
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.13 Padarias, confeitarias e similares                                                           
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.14 Calçados e artigos de couro                                                                  
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.15 Tecidos e confecções                                                                         
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.16 Armarinhos e aviamentos                                                                      
|70           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.17 Móveis, eletrodomésticos e similares                                                         
|180          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.18 Jóias, relógios e óticas                                                                     
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.19 Material fotográfico e cinematográfico                                                       
|130          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.20 Material de construção                                                                       
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.21 Artigos para habitação, ferragens e materiais elétricos                                      
|180          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.22 Tintas, vernizes e similares                                                                 
|180          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.23 Máquinas, aparelhos e equipamentos diversos                                                  
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.24 Veículos automotores                                                                         
|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.25 Peças e acessórios em geral                                                                  
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.26 Máquinas e implementos agrícolas                                                             
|130          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.27 Produtos agropecuários, veterinários e químicos                                              
|130          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
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--------------------|-------------| 
|03.28 Drogarias e farmácias                                                                        
|140          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.29 Cosméticos                                                                                   
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.30 Posto de abastecimento de veículos                                                           
|350          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.31 Lubrificantes e similares                                                                    
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.32 Distribuidor de gás liquefeito de petróleo                                                   
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.33 Posto de distribuição de gás liquefeito de petróleo adquirido de Revenda  
dos  distribuidores|100          | 
|acima                                                                                              
|             | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.34 Livrarias, papelarias e artigos para escritório                                              
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.35 Artigos para presente, bijuteria e brinquedos                                                
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.36 Discos, fitas e congêneres                                                                   
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.37 Equipamentos e materiais de informática                                                      
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.38 Armas e munições                                                                             
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.39 Vidraçarias                                                                                  
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.40 Carvão vegetal                                                                               
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.41 Atacadista em geral                                                                          
|250          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|03.42 Outros                                                                                       
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                           
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|             | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.01 Profissional autônomo sem especialização                                                     
|30           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.02 Profissional autônomo com especialização                                                     
|50           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.03 Profissional autônomo com curso superior                                                     
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.04 Instituição financeira                                                                       
|2.000        | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.05 Instituição de câmbio e seguros                                                              
|600          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.06 Transporte coletivo                                                                          
|350          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.07 Transporte escolar                                                                           
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.08 Transporte em geral                                                                          
|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.09 Comunicação, saneamento e energia elétrica                                                   
|900          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.10 Posto de serviços telefônicos                                                                
|70           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.11 Ensino de qualquer grau ou natureza                                                          
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.12 Creche e pré-escola                                                                          
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.13 Escola de informática                                                                        
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.14 Auto escola                                                                                  
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.15 Desenvolvimento de sistemas de informática                                                   
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.16 Construção civil                                                                             
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|250          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.17 Empreiteira de mão de obra                                                                   
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.18 Empreiteira de mão de obra para exploração mineral                                           
|350          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.19 Turismo, propaganda e publicidade                                                            
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.20 Hotéis, motéis, pensões e similares                                                          
|130          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.21 Pousadas                                                                                     
|250          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.22 Serviços fotográficos, cinematográficos, gráficos                                            
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.23 Clicheria, zincografia, serigrafia e outros afins                                            
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.24 Instalação de máquinas e aparelhos                                                           
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.25 Oficinas de conserto em geral                                                                
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.26 Borracharia e lavação de veículos                                                            
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.27 Recauchutagem e/ou regeneração de pneus                                                      
|180          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.28 Serviços de representação, corretagem e intermediação de câmbio, seguros 
e títulos quaisquer |150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.29 Serviços lotéricos                                                                           
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.30 Despachantes                                                                                 
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.31 Hospital e Casa de Saúde                                                                     
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.32 Clínica                                                                                      
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|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.33 Laboratório de análises clínicas                                                             
|180          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.34 Banco de sangue e similares                                                                  
|40           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.35 Banhos, saunas, massagens, tratamentos de beleza e afins                                     
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.36 Ginástica, danças e fins                                                                     
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.37 Locação e guarda de bens                                                                     
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.38 Locação de produtos videofonográficos                                                        
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.39 Serviços de vigilância                                                                       
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.40 Lavanderia e tinturaria                                                                      
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.41 Lavanderia industrial                                                                        
|250          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.42 Dedetização, limpeza e manutenção de prédios e domicílios                                    
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.43 Montagem industrial                                                                          
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.44 Conserto de jóias e relógios                                                                 
|50           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.45 Conserto de calçados, artigos de couro e assemelhados                                        
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.46 Cartório de registro                                                                         
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.47 Facção                                                                                       
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.48 Danceterias e congêneres                                                                     
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|300          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.49 Sociedades recreativas                                                                       
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.50 Recepção e resfriamento de leite                                                             
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.51 Secagem e armazenamento de grãos                                                             
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.52 Serviços de jato de areia                                                                    
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.53 Depósito de explosivos                                                                       
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.54 Serviços de assessoria, consultoria, cobrança, escritórios e afins                           
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.55 Serviços técnicos                                                                            
|120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.56 Prestação de serviços em mineração                                                           
|230          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.57 Terraplanagem, terraplanagem e transporte de aterro                                          
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.58 Serviços funerais                                                                            
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.59 Conserto de móveis e similares                                                               
|80           | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.60 Elaboração de projetos industriais                                                           
|150          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.61 Cartografia, aerofotogametria, topografia, arquitetura, urbanismo, 
Paisagismo e afins        |120          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.62 Montagem e/ou manutenção de elevadores                                                       
|100          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.63 Diversões públicas                                                                           
|200          | 
|-------------------------------------------------------------------------------
--------------------|-------------| 
|04.64 Outros                                                                                       
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|120          | 
|_______________________________________________________________________________
____________________|_____________| 
 * tabela formatada por sistema 
 
§ 1º - O prazo para recolhimento da Taxa será fixado de acordo com o Calendário 
Fiscal do Município, estabelecido e alterável por ato do Chefe do Poder 
Executivo. 
§ 2º - A taxa será arrecadada em cota única. 
§ 3º - Para o pagamento da Taxa, tomar-se-á o valor da Unidade Fiscal de 
Referência - UFIR, vigente na data do efetivo pagamento. 
§ 4º - Nos termos dos parâmetros da legislação estadual, as microempresas terão 
uma redução de 10% (dez por cento), e as empresas de pequeno porte, uma redução 
de 5% (cinco por cento) no "quantum" da Taxa. 
§ 5º - As empresas prestadoras de serviços que provarem junto à Secretaria 
Municipal de Finanças, que sua receita não ultrapassou, no exercício 
imediatamente anterior, o limite estabelecido pela legislação estadual das 
microempresas e empresas de pequeno porte, gozarão do disposto no parágrafo 
anterior. 
 
Art. 411 - O contribuinte que desejar manter seus estabelecimentos abertos fora 
do horário normal, nos casos em que a legislação assim o permitir, só poderão 
iniciar suas atividades, mediante prévia licença da Administração Municipal e o 
recolhimento da devida taxa. 
§ 1º - Considera-se "horário especial" o período correspondente aos domingos e 
feriados em qualquer horário, nos sábados das 12:00 às 24:00 horas, e, nos 
demais dias úteis das 12:00 horas às 13:30 horas, e das 18:30 às 06:00 horas. 
§ 2º - Os horários poderão ser alterados por ato do Chefe do Poder Executivo 
Municipal. 
§ 3º - Para os estabelecimentos abertos em horários especiais, a Taxa será 
calculada da seguinte forma: 
I - Antecipação de Horário % Sobre a Taxa Anual 
1 - Por dia:.............1,0 % 
2 - Por mês:............15,0 % 
3 - Por ano:............50,0 % 
II - Prorrogação de Horário % Sobre a Taxa Anual 
a) Até as 22:00 horas: 
1 - Por dia:.............1,0 % 
2 - Por mês:............20,0 % 
3 - Por ano:............70,0 %b) Além das 22:00 horas: 
1 - Por dia:..............5,0% 
2 - Por mês:.............30,0% 
3 - Por ano:............100,0% 
§ 4º - Ficam desobrigados da observância do horário fixado no parágrafo 
primeiro, mediante prévia autorização, através de requerimento dirigido ao Chefe 
do Poder Executivo, os estabelecimentos comerciais abaixo relacionados, desde 
que não tenham atividades estranhas aos ramos especificados, e que obedeçam a 
legislação vigente: 
a) Padarias, confeitarias, bombonieres, casas de chá, cafés, cigarrarias, 
sorveterias, churrascarias, bilhares, cinemas, restaurantes, hotéis, bares e 
discotecas;b) Açougue, peixarias, verdurarias, casas de frutas;c) Barbearias, 
engraxataria, bancas de jornais e revistas;d) Postos de combustíveis, 
borracheiros, postos de lavação de veículos, agências funerárias, garagens e 
estúdios fotográficos;e) Supermercados, fiambrerias, mercearias, casas de 
gêneros alimentícios, produtores ou comerciantes de gelo, ou de produtos que 
devem ser conservados em câmaras frias, obedecerão os horários do parágrafo 
primeiro, podendo mediante licença especial, por requerimento dirigido ao Chefe 
do Poder Executivo, permanecer de segunda-feira a sábado até as 22:00 horas;f) 
Farmácias, drogarias, clínicas e hospitais. 
 
Art. 412 - Nos casos de atividades múltiplas, exercidas no mesmo 
estabelecimento, a Taxa será calculada, levando-se em consideração a atividade 
sujeita ao maior ônus fiscal. 
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Art. 413 - A incidência e o pagamento da Taxa independem: 
I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou 
administrativas; 
II - de autorização, licença, permissão ou concessão outorgadas pela União, 
Estado ou Município; 
III - de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é exercida a 
atividade; 
IV - da finalidade ou do resultado econômico da atividade ou da efetiva 
utilização dos locais; 
V - do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilização dos locais; 
VI - do caráter permanente, eventual ou transitório da atividade; 
VII - do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer importâncias eventualmente 
exigidas, inclusive para expedição de alvarás ou vistorias. 
Parágrafo Único - A presente Taxa será devida para cada unidade indistintamente 
assim entendido as edificações de estabelecimento, funcionando em conjunto ou em 
separado, ainda que atuando em caráter temporário ou permanente, sendo 
irrelevantes para sua caracterização, as denominações de sede, filial, agência, 
escritório, sucursal, depósito ou outra designação que vier a ser utilizada, 
mesmo que o contribuinte possua outras unidades no mesmo imóvel ou em imóveis 
distintos. 
 
Art. 414 - A existência do estabelecimento é indicada pela conjunção, parcial ou 
total, dos seguintes elementos: 
I - Manutenção de pessoal, material, mercadorias, máquinas, instrumentos e 
equipamentos; 
II - Estrutura organizacional ou administrativa; 
III - Inscrição nos órgãos previdenciários; 
IV - Indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos; 
V - Permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração econômica da 
atividade exteriorizada através da indicação do endereço em impressos, 
formulários ou correspondência, contrato de locação do imóvel, propaganda ou 
publicidade, ou em contas de telefone, de fornecimento de energia elétrica ou 
água. 
§ 1º - Mesmo que as atividades forem exercidas, eventual ou habitualmente, fora 
do estabelecimento, isto não descaracterizará o estabelecimento e, tampouco, a 
obrigação de se pagar a presente Taxa. 
§ 2º - São considerados, também, estabelecimentos para os fins desta Lei: 
I - Os locais onde forem exercidas as atividades de diversões públicas de 
natureza itinerantes; 
II - A residência de pessoas físicas quando de acesso ao público em razão do 
exercício da atividade profissional. 
§ 3º - Para efeito de incidência da Taxa, consideram-se estabelecimentos 
distintos: 
I - Os que, embora no mesmo local e com idêntico ramo de atividade, ou não, 
pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas; 
II - Os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma 
responsabilidade, estejam situados em prédios distintos ou em locais diversos, 
ainda que no mesmo imóvel. 
 
SEÇÃO IV 
DO LANÇAMENTO 
 
Art. 415 - Os dados apresentados na inscrição deverão ser alterados pelo sujeito 
passivo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ocorrência de fatos ou 
circunstâncias que impliquem na sua modificação. 
Parágrafo Único - O prazo previsto neste artigo deverá ser observado, inclusive 
quando se tratar de venda ou transferência de estabelecimento ou de encerramento 
de atividade. 
 
Art. 416 - A fiscalização poderá determinar o fechamento do estabelecimento a 
qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a 
concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das 
penalidades cabíveis, não cumprir com as determinações impostas pela 
Administração Municipal para regularizar a situação e condições do 
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estabelecimento. 
Parágrafo Único - Decorridos 5 (cinco) anos do último recolhimento, sem que o 
contribuinte tenha se manifestado perante a Fazenda Municipal, a sua inscrição 
será cancelada de ofício, independente das medidas administrativas e judiciais 
cabíveis, e seus documentos emitidos serão considerados inidôneos. 
 
Art. 417 - A Administração poderá efetuar o lançamento da Taxa separadamente ou 
em conjunto com outros tributos, evidenciando os elementos distintos de cada 
tributo e os respectivos valores. 
 
SEÇÃO V 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 
Art. 418 - Sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis, a não 
observância, pelo contribuinte, do prazo de pagamento, sujeitará o mesmo, ao 
recolhimento de correção monetária, multa de 0,33 % (trinta e três décimos por 
cento) ao dia, até o limite de 15 % (quinze por cento), e juros de mora de 1 % 
(um por cento) ao mês, sendo os dois últimos sobre o valor corrigido. 
Parágrafo Único - Quando se tratar de ação fiscal, a multa prevista no "caput" 
deste artigo, terá o limite de 30 % (trinta por cento). 
 
Art. 419 - As infrações às normas relativas à Taxa, sujeitam o infrator às 
seguintes penalidades: 
I - Infrações relativas à inscrição e às alterações cadastrais: multa de 100 
(cem) Unidade Fiscal de Referência - UFIR, aos que deixarem de efetuar, segundo 
as normas vigentes, as alterações de dados cadastrais ou seu respectivo 
cancelamento, quando apuradas por meio de ação fiscal ou denunciadas após o seu 
início; 
II - Infrações relativas à declarações de dados: multa de 50 (cinqüent 
a) Unidade Fiscal de Referência - UFIR, aos que deixarem de apresentar quaisquer 
declarações a que obrigados, ou o fizerem com dados inexatos ou omissão de 
elementos indispensáveis à apuração da Taxa devida, segundo as normas vigentes; 
III - Infrações relativas à ação fiscal: 
a) Multa de 200 (duzentas) Unidade Fiscal de Referência - UFIR aos que recusarem 
a exibição da inscrição, de declaração de dados ou de quaisquer outros dados 
fiscais, que embaraçarem a ação fiscal ou sonegarem documentos para a apuração 
da Taxa;b) Multa de 50 (cinqüent 
a) Unidade Fiscal de Referência - UFIR aos que não mantiverem nos 
estabelecimentos relativos à inscrição no Cadastro Fiscal e posteriores 
alterações, bem como os documentos de arrecadação. 
 
SEÇÃO VI 
DAS ISENÇÕES 
 
Art. 420 - São isentos da Taxa: 
I - Os deficientes físicos que exercerem atividades, mediante prévia comprovação 
da incapacidade, através de laudo médico oficial, e que perceba renda média 
mensal de até 4 (quatro) salários mínimos. 
II - Os templos de qualquer culto. 
III - As entidades filantrópicas e declaradas de utilidade pública Federal, 
Estadual ou Municipal. 
IV - Os partidos políticos. 
§ 1º - Os citados nos incisos I e III deste artigo, deverão recolher à Fazenda 
Municipal o valor do Preço Público. 
§ 2º - O requerimento de isenção deverá ser encaminhado ao órgão competente, 
anualmente, até o último mês de dezembro do exercício anterior, sob pena de 
perda do benefício fiscal no ano seguinte. 
 
Capítulo  X 
DA TAXA DE LICENÇA DE PUBLICIDADE (T L P) 
 
SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA 
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Art. 421 - A Taxa de Licença de Publicidade é devida em razão do Poder de 
Polícia Municipal de fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora da 
exploração ou utilização, por qualquer meio ou processo, de publicidade nas vias 
e logradouros públicos, ou em locais deles visíveis, ou ainda, em outros locais 
de acesso público. 
§ 1º - Para efeito de incidência da Taxa, considera-se publicidade quaisquer 
instrumentos ou outras formas de comunicação visual ou audiovisual de mensagens, 
inclusive aqueles que contiverem apenas dizeres, desenhos, siglas, dísticos ou 
logotipos indicativos e representativos de nomes, produtos, locais ou atividades 
de pessoas físicas ou jurídicas, mesmo aqueles afixados em veículos de 
transporte de qualquer natureza. 
§ 2º - Fica proibida a colocação por particulares, de peças publicitárias, em 
áreas públicas da municipalidade, excetuando-se as de cunho educativo e as 
previstas em normas legais. 
§ 3º - Não se enquadrando em nenhum dos tipos discriminados, a Taxa será 
estipulada, tendo por base o tipo que guardar maior identidade de 
características. 
 
Art. 422 - Quaisquer tipos, características ou tamanho do anúncio, assim como a 
sua transferência para local diverso, acarretarão nova incidência da Taxa. 
 
Art. 423 - A incidência e o pagamento da Taxa independem: 
I - Do cumprimento de quaisquer exigências legais ou administrativas, relativas 
ao anúncio; 
II - Da autorização, licença, permissão ou concessão outorgadas pela União, 
Estado ou Município; 
III - Do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer importâncias eventualmente 
exigidas, inclusive para expedição de alvarás ou vistorias. 
 
Art. 424 - A Taxa não incide: 
I - Aos anúncios destinados a fins patrióticos e a propaganda de partidos 
políticos, na forma prevista na legislação eleitoral; 
II - Aos anúncios no interior de estabelecimentos, divulgando artigos ou 
serviços nele negociados ou explorados; 
III - Aos anúncios e emblemas de entidades públicas, cartórios, tabeliães, 
ordens e cultos religiosos, irmandades, asilos, orfanatos, entidades sindicais, 
associações profissionais e representações diplomáticas, quando colocados nas 
respectivas sedes ou dependências; 
IV - Aos anúncios e emblemas de hospitais, sociedades cooperativas, 
beneficentes, culturais, esportivas e declaradas de utilidade pública pela 
União, Estado ou Município, quando colocadas nas respectivas sedes ou 
dependências; 
V - Aos anúncios colocados em estabelecimentos de instrução, quando a mensagem 
fizer referência, exclusivamente ao ensino ministrado; 
VI - As placas ou letreiros que apenas contiverem a denominação do prédio; 
VII - Aos anúncios que indiquem uso, lotação, capacidade ou quaisquer avisos 
técnicos educativos do emprego ou finalidade da coisa, desde que sem qualquer 
legenda, dístico ou desenho de valor publicitário; 
VIII - As placas ou letreiros destinados, exclusivamente à orientação do 
público, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor 
publicitário e que, em sua totalidade, não excedam a 0,5 m2 (meio metro 
quadrado); 
IX - Aos anúncios que evitem perigo e sejam destinados, exclusivamente, à 
orientação do público, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de 
valor publicitário. 
X - As placas indicativas de oferta de emprego, afixadas no estabelecimento do 
empregador, desde que sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor 
publicitário; 
XI - As placas de profissionais liberais, autônomos ou assemelhados com tamanho 
de até 0,50 m2 (meio metro quadrado), quando colocados nas respectivas 
residências e locais de trabalho e contiverem, tão somente, o nome e a 
profissão; 
XII - Aos anúncios de locação e venda de imóveis em cartazes ou em impressos de 
dimensões de até 0,50 m2 (meio metro quadrado), quando colocados no respectivo 
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imóvel, pelo proprietário e, sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor 
publicitário; 
XIII - Aos anúncios em cartazes ou em impressos, com dimensão de até 0,50 m2 
(meio metro quadrado), quando colocados na própria residência, onde exerça o 
trabalho individual; 
XIV - Ao painel ou tabuleiro afixado por determinação legal, no local da obra de 
construção civil, durante o período de sua execução, desde que contenha, tão 
somente, a indicação exigida e as dimensões recomendadas pela legislação 
própria; 
XV - Aos anúncios de afixação obrigatória decorrentes de disposição legal, sem 
qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário; 
XVI - Aos nomes, siglas, dísticos, logotipos e breves mensagens publicitárias 
identificadas de empresa que, nas condições legais, se responsabilizem, 
gratuitamente, pela colocação e manutenção de cestos destinados a coleta de lixo 
em vias e logradouros públicos, ou se encarreguem da conservação, sem ônus para 
o Município, de parques, jardins e demais logradouros públicos arborizados, ou 
ainda, do plantio e proteção de árvores. 
§ 1º - Na hipótese do inciso XVI, a não incidência da Taxa restringe-se, 
unicamente, aos nomes, dísticos, logotipos e breves mensagens publicitárias 
afixadas nos cestos destinados à coleta de lixo, de área não superior a 0,30 m2 
(trinta centímetros quadrados), e em placas ou letreiros, de área igual ou 
inferior, em sua totalidade, a 0,50 m2 (cinqüenta centímetros quadrados), 
afixados nos logradouros cuja conservação esteja permitida à empresa anunciante. 
§ 2º - Para os abrigos de passageiros também se aplica o disposto no inciso XVI 
e parágrafo primeiro deste artigo. 
 
SEÇÃO II 
DO CONTRIBUINTE 
 
Art. 425 - Contribuinte da Taxa é a pessoa física ou jurídica que: 
I - Seja proprietária do veículo de divulgação; 
II - Explore ou utilize a divulgação de publicidade de terceiros. 
 
Art. 426 - São solidariamente obrigados pelo pagamento da Taxa: 
I - Aquele a quem o anúncio aproveitar, quanto ao anunciante ou ao objeto 
anunciado; 
II - O proprietário, o locador ou cedente de espaço em bem imóvel ou móvel, 
inclusive veículos. 
 
SEÇÃO III 
DA BASE DE CÁLCULO 
 
Art. 427 - A base de cálculo é o custo dispendido com o exercício regular do 
poder de polícia administrativa, e, será calculada de conformidade com a tabela 
abaixo. 
 
________________________________________________________________________________
________________ 
|                                                                                   
|QTDADE. UFIR| 
|===============================================================================
====|============| 
|01 - Publicidade através de anúncios, letreiros, placas, artes ou ofício, 
distinti-|          30| 
|vos, emblemas e assemelhados, colocados na parte interna ou externa de  
edificações|            | 
|ou estabelecimentos, por unidade, por ano ou fração:                               
|            | 
|-------------------------------------------------------------------------------
----|------------| 
|02 - Publicidade de terceiros na parte interna ou externa de veículos, por  
Unidade|          18| 
|de anúncio, por ano ou fração:                                                     
|            | 
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|-------------------------------------------------------------------------------
----|------------| 
|03 - Publicidade conduzida por pessoa e exibida em vias públicas, por unidade e 
por|          10| 
|dia                                                                                
|            | 
|-------------------------------------------------------------------------------
----|------------| 
|04 - Publicidade em panfletos e prospectos, por espécie distribuída, por Dia e  
por|          15| 
|milheiro:                                                                          
|            | 
|-------------------------------------------------------------------------------
----|------------| 
|05 - Exposição de produtos e propaganda feita em estabelecimento de Terceiros 
ou em|          90| 
|locais de freqüência pública, por ano ou fração:                                   
|            | 
|-------------------------------------------------------------------------------
----|------------| 
|06 - Publicidade feita através de "out-door", por exemplar e por dia:              
|          02| 
|-------------------------------------------------------------------------------
----|------------| 
|07 - Publicidade através de alto-falante, em local fixo, por dia:                  
|          02| 
|-------------------------------------------------------------------------------
----|------------| 
|08 - Publicidade através de alto-falante, em veículos, por dia e por veículo:      
|          02| 
|-------------------------------------------------------------------------------
----|------------| 
|09 - Publicidade através de painéis luminosos, por unidade e por dia:              
|          02| 
|-------------------------------------------------------------------------------
----|------------| 
|10 - Faixas de caráter provisório, por quinzena:                                   
|          15| 
|-------------------------------------------------------------------------------
----|------------| 
|11 - Balões e faixas puxadas por aviões, por dia:                                  
|          15| 
|_______________________________________________________________________________
____|____________| 
 * tabela formatada por sistema 
 
§ 1º - O valor da Taxa de fiscalização de anúncios para publicidade referente a 
bebidas alcoólicas, fumo e derivados, terão um acréscimo de 50 % (cinqüenta por 
cento). 
§ 2º - O valor da Taxa previsto no item 01, quando luminosos, terá um redutor de 
50 % (cinqüenta por cento). 
§ 3º - Sujeitam-se, também, à Taxa, calculada na forma prevista no "caput" deste 
artigo, os anúncios: 
I - Existentes nos estabelecimentos, mas que não tenham relação com as 
atividades desenvolvidas onde se localizam; 
II - Veiculados em áreas comuns ou condominiais; 
III - Exposto em locais de embarque e desembarque de passageiros; 
IV - Exibidos em centros comerciais ou assemelhados. 
§ 4º - Não enquadrado o anúncio, a Taxa será calculada pelo item da tabela que 
contiver maior identidade de especificações com as características do anúncio 
considerado. 
§ 5º - Enquadrando-se o anúncio em mais de um item da tabela, prevalecerá aquele 
que conduza à Taxa Unitária de maior valor. 
 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 320

Art. 428 - A Taxa será devida integralmente, ainda que o anúncio seja explorado 
ou utilizado em parte do período considerado. 
 
SEÇÃO IV 
DO LANÇAMENTO E INSCRIÇÃO 
 
Art. 429 - O sujeito passivo deverá calcular o valor da Taxa, recolhendo-se na 
forma e prazo legal. 
§ 1º - A Taxa, nos casos de incidência anual, poderá ser lançada pelo próprio 
contribuinte. 
§ 2º - Para contribuintes já inscritos no Cadastro Fiscal, a Taxa considerar-se-
á lançada no mês de janeiro de cada exercício fiscal. 
§ 3º - Para contribuintes que vierem a se inscrever durante o exercício, a Taxa 
considerar-se-á lançada na data de inscrição no Cadastro Fiscal. 
§ 4º - Para o cálculo da Taxa lançada na forma deste artigo, tomar-se-á por base 
a Unidade Fiscal de Referência - UFIR, vigente no mês do lançamento. 
 
Art. 430 - O sujeito passivo da Taxa deverá promover sua inscrição no Cadastro 
Fiscal, antecipadamente à veiculação da publicidade. 
§ 1º - A Administração poderá promover, de ofício, a inscrição, assim como as 
respectivas alterações de dados, inclusive cancelamento, sem prejuízo das 
penalidades cabíveis, independentemente do prévio licenciamento e cadastramento 
do anúncio. 
§ 2º - O número da autorização deverá constar na publicidade, bem como no 
documento de arrecadação da Taxa. 
§ 3º - O valor da Taxa será arbitrado, quando não obedecer o previsto no 
parágrafo anterior. 
§ 4º - A Administração poderá retirar a publicidade posta sem inscrição, em 
locais indevidos, ou em áreas públicas da municipalidade, inclusive inutilizá-
la, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
 
Art. 431 - Além da inscrição no Cadastro Fiscal, a Administração poderá exigir 
do sujeito passivo a apresentação de quaisquer declarações de dados ou outros 
documentos fiscais na forma e prazos legais. 
 
Art. 432 - Quando do requerimento, o contribuinte deverá apresentar à 
Administração Municipal, a "minuta" da publicidade a ser exposta, para prévia 
análise. 
 
SEÇÃO V 
DA ARRECADAÇÃO 
 
Art. 433 - A Taxa será paga integralmente, no ato da entrega da licença. 
Parágrafo Único - Quando sujeita à renovação, nos prazos previstos no calendário 
fiscal, com 10 % (dez por cento) de desconto se recolhida em cota única. 
 
Art. 434 - A Taxa poderá ser lançada e arrecadada isoladamente ou em conjunto 
com outros tributos. 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 
Art. 435 - Sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis, a não 
observância, pelo contribuinte, do prazo de pagamento, sujeitará o mesmo ao 
recolhimento de correção monetária, multa de 0,33 % (trinta e três décimos por 
cento) ao dia, até o limite de 15 % (quinze por cento), e juros de mora, sendo 
os dois últimos sobre o valor corrigido. 
Parágrafo Único - Quando se tratar de ação fiscal, a multa prevista no "caput" 
deste artigo, terá limite de 30 % (trinta por cento). 
 
Art. 436 - As infrações sujeitam o infrator às seguintes penalidades: 
I - Infrações relativas à inscrição e às alterações no Cadastro Fiscal: multa de 
60 (sessenta) Unidade Fiscal de Referência - UFIR aos que deixarem de efetuar na 
forma e prazos legais, a inscrição inicial, as alterações de dados ou o seu 
respectivo cancelamento, quando apuradas por meio de ação fiscal ou denunciadas 
após o seu início. 
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II - Infrações relativas à ação fiscal: multa de 90 (noventa) Unidade Fiscal de 
Referência - UFIR aos que se recusarem à exibição do registro do anúncio, da 
inscrição, da declaração de dados ou de quaisquer outros documentos fiscais, 
embaraçarem a ação fiscal ou sonegarem documentos para apuração da Taxa. 
III - Infrações relativas às declarações de dados de natureza tributária: Multa 
de 60 (sessenta) Unidade Fiscal de Referência - UFIR aos que deixarem de 
apresentar quaisquer declarações a que obrigados, ou o fizerem com dados 
inexatos ou omissão de elementos indispensáveis à apuração da Taxa devida, na 
forma e prazos legais. 
 
SEÇÃO VII 
DAS ISENÇÕES 
 
Art. 437 - São isentos da Taxa. 
I - Os cartazes ou letreiros sobre eventos religiosos, educativos e culturais; 
II - As tabuletas indicativas de sítios, granjas ou fazendas, bem como as de 
orientação de bairros ou localidades, ruas e estradas. 
Parágrafo Único - Aos anúncios previstos no Inciso I deste artigo, ficam 
condicionados à autorização, quanto ao local e à correção ortográfica, pela 
municipalidade. 
 
Capítulo  XI 
DA TAXA DE LICENÇA PARA COMÉRCIO AMBULANTE OU EVENTUAL (T L C A) 
 
SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR E INCIDÊNCIA 
 
Art. 438 - A Taxa tem como fato gerador, o poder de polícia administrativa do 
Município, de limitar ou disciplinar direito, necessidade ou prática de ato, em 
razão de interesse público. 
Parágrafo Único - Para fins deste artigo, considera-se comércio ambulante: 
I - O eventualmente realizado em determinadas épocas, notadamente as de festejos 
populares; 
II - O eventualmente realizado em instalações de caráter provisório; 
III - O realizado eventualmente, sem estabelecimento, instalação ou localização 
fixa. 
 
Art. 439 - Não se eximem do pagamento da Taxa de Licença para Comércio Ambulante 
ou Eventual - T L C A, os que, embora sujeitos ao pagamento da Taxa de Licença 
para Utilização de Logradouros Públicos - T U L P, praticarem atos de comércio 
na modalidade prevista pelo parágrafo único do artigo anterior. 
 
Art. 440 - São isentos do pagamento da Taxa: 
I - Os cegos e mutilados, que exerçam o comércio ambulante em escala ínfima; 
II - Os comerciantes ambulantes de jornais, revistas e livros, desde que 
realizado individualmente, sem estabelecimento, instalação ou localização fixa. 
Parágrafo Único - A isenção prevista neste artigo não exime os mesmos do 
licenciamento referido no artigo 438º. 
 
Art. 441 - Ao comerciante ambulante que satisfizer a exigência legal, será 
concedido um Cartão de Habilitação contendo as características essenciais de sua 
inscrição, a ser apresentado, quando solicitado. 
 
Art. 442 - A Taxa será cobrada antecipadamente à concessão da licença de acordo 
com a tabela a seguir: 
 
________________________________________________________________________________
_________________ 
|                                                                         |  
Quantidade em UFIR   | 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--+-------+-------| 
|                                                                         |  DIA  
|  MÊS  |  ANO  | 
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|=========================================================================|=====
==|=======|=======| 
|1 - Alimentos preparados, inclusive sucos, refrescos e refrigerantes:    |       
|       |       | 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
| 
a) "Trailer":                                                            |   
5,00|  75,00| 300,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|b) Quiosque e barracas:                                                  |   
5,00|  75,00| 300,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|c) Carrinhos, tabuleiros, balaios e outros assemelhados:                 |   
3,00|  30,00| 100,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|2 - Frutas, verduras e flores:                                           |       
|       |       | 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
| 
a) Barracas, quiosques e "trailers":                                     |   
5,00|  60,00| 240,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|b) Tabuleiros:                                                           |   
3,00|  30,00| 120,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|c) Cestos, balaios e assemelhados:                                       |   
3,00|  30,00| 120,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|d) Veículos de tração animal:                                            |   
3,00|  30,00| 120,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|e) Veículos automotores, exceto venda de gás liqüefeito de petróleo:     |   
9,00|  90,00| 300,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|3 - Jornais e revistas (bancas e outros):                                |   
3,00|  30,00| 100,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|4 - Tecidos e confecções (bancas e outros assemelhados):                 |   
9,00|  90,00| 300,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|5 - Jóias e outros artigos de luxo (bancas e outros):                    |  
18,00| 180,00| 600,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|6 - Utensílios de uso doméstico (bancas e outros):                       |   
6,00|  60,00| 240,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|7 - Brinquedos e armarinhos, miudezas e outros artigos:                  |       
|       |       | 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
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| 
a) Barracas:                                                             |  
15,00| 150,00| 300,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|b) Outros:                                                               |   
6,00|  60,00| 240,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|8 - Gêneros e produtos alimentícios (bancas e outros)                    |   
6,00|  60,00| 240,00| 
|-------------------------------------------------------------------------|-----
--|-------|-------| 
|9 - Outros:                                                              |   
3,00|  30,00| 120,00| 
|_________________________________________________________________________|_____
__|_______|_______| 
 * tabela formatada por sistema 
 
§ 1º - Quando o comércio de que trata este artigo se referir a duas ou mais 
modalidades especificadas na tabela acima, o tributo será calculado pelo valor 
mais elevado, acrescendo-se 10 % (dez por cento), sobre a taxação referente a 
cada uma das restantes modalidades. 
§ 2º - O comércio ambulante de gás liqüefeito de petróleo somente poderá ser 
efetuado por empresas que possuam sede fixa, estabelecida e devidamente 
autorizada pelo Município. 
 
Capítulo  XII 
DA TAXA DE LICENÇA PARA OBRAS (T L O) 
 
Art. 443 - A construção, reconstrução, acréscimo, reforma, reparação ou 
demolição de prédios, muros, calçadas e quaisquer tapumes, ficam sujeitas à 
previa licença da 
Administração Pública, que a concederá somente após o pagamento da Taxa 
mencionada neste Capítulo. 
 
Art. 444 - Responde pelo pagamento da Taxa, quem determinar sua execução, e, 
solidariamente, quem as executar. 
 
Art. 445 - A Taxa de Licença para Obras - T L O, será arrecadada de acordo com a 
tabela abaixo: 
 
________________________________________________________________________________
____ 
|                                 T L O                                 |    
UFIR    | 
|=======================================================================|=======
=====| 
|1 - Alinhamento e/ ou  nivelamento para construção de muros e calçadas,|        
1,00| 
|por metro linear:                                                      |            
| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|2 - Construção, inclusive alinhamento e nivelamento:                   |            
| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
| 
a) De alvenaria, por metro quadrado                                    |        
0,60| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|b) De madeira, por metro quadrado                                      |        
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0,30| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|c) De marquises, toldos e semelhantes, por unidade                     |       
15,00| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|d) De galpões, barracões, garagens e outras dependências assemelhadas: |            
| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|1 - De alvenaria, por metro quadrado:                                  |        
0,60| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|2 - De madeira, por metro quadrado:                                    |        
0,30| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|3 - Loteamentos:                                                       |            
| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
| 
a) Até 20.000 m2 (vinte mil metros quadrados):                         |      
500,00| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|b) Sobre o que exceder a  20.000 m2 ( vinte mil metros quadrados ), por|        
8,00| 
|1.000 m2 (um mil metros quadrados), ou fração:                         |            
| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|4 - Consertos e reparos que não impliquem em reconstrução:             |            
| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
| 
a) De alvenaria, por metro quadrado:                                   |        
0,20| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|b) De madeira, por metro quadrado:                                     |        
0,10| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|5 - Demolição:                                                         |            
| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
| 
a) De alvenaria, por metro quadrado:                                   |        
0,30| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|b) De madeira, por metro quadrado                                      |        
0,15| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|6 - Desmembramento, por terreno desdobrado                             |       
30,00| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
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|7 - Licença para habitar (habite-se):                                  |            
| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
| 
a) De alvenaria, por metro quadrado:                                   |        
0,60| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|b) De madeira, por metro quadrado:                                     |        
0,30| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|8 - Licença para abertura de valas:                                    |            
| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
| 
a) Em vias públicas, com pavimentação asfáltica, por metro quadrado:   |       
40,00| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|b) Outros:                                                             |        
5,00| 
|_______________________________________________________________________|_______
_____| 
 * tabela formatada por sistema 
 
§ 1º - Para as licenças de alinhamento, aprovação de plantas e construção de 
casas residenciais com metragem inferior a 60,00 m2 (sessenta metros quadrados), 
os valores serão reduzidos em 50 % (cinqüenta por cento). 
§ 2º - A Taxa será recolhida integralmente no ato da concessão da respectiva 
licença. 
 
Capítulo  XIII 
DA TAXA PARA UTILIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS ( T U L P ) 
 
SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA 
 
Art. 446 - A Taxa para Utilização de Vias e Logradouros Públicos, tem como fato 
gerador a utilização dos espaços físicos, para o fornecimento de produtos e/ou 
serviços discriminados na tabela abaixo: 
 
________________________________________________________________________________
____ 
|                                                                       |    
UFIR    | 
|=======================================================================|=======
=====| 
|1 - Pela utilização de via aérea com ponto de apoio no solo, através de|            
| 
|poste, ou da parte inferior do leito da via pública ou passeio público,|            
| 
|com postos de visitas ou não:                                          |            
| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
| 
a) Por poste e por via aérea:                                          |        
2,50| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|b) Por metro linear, parte inferior leito da via pública:              |        
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0,10| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|2 - Espaço ocupado nas vias e logradouros públicos por andaime ou tapu-|            
| 
|me:                                                                    |            
| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
| 
a) Por mês ou fração e por metro linear:                               |       
10,00| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|b) Por ano e por metro linear:                                         |      
120,00| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|3 - Espaço ocupado nas vias e logradouros públicos para depósito de ma-|            
| 
|teriais de construção ou entulhos:                                     |            
| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
| 
a) Por mês, ou fração, e por metro quadrado:                           |        
5,00| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|4 - Espaço ocupado privativamente nas vias e logradouros públicos,  por|            
| 
|veículos:                                                              |            
| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
| 
a) Por hora e por veículo:                                             |      
0,5203| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|b) Por dia e por veículo:                                              |      
5,2030| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|c) Por mês e por veículo                                               |      
150,00| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|5 - Espaço ocupado nas vias e  logradouros públicos, por balcão, mesas,|            
| 
|tabuleiros e aparelhos diversos:                                       |            
| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
| 
a) Por dia e por unidade:                                              |        
1,00| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|b) Por mês e por unidade:                                              |       
22,00| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|6 - Espaço ocupado por barracas, quiosques, trailers e similares:      |            
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| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
| 
a) Por dia e por unidade:                                              |        
1,00| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|b) Por mês e por unidade:                                              |       
12,00| 
|-----------------------------------------------------------------------|-------
-----| 
|c) Por ano e por unidade:                                              |      
120,00| 
|_______________________________________________________________________|_______
_____| 
 * tabela formatada por sistema 
 
 
Art. 447 - São responsáveis pelo pagamento da Taxa, as pessoas físicas ou 
jurídicas, que se utilizarem de logradouros públicos, conforme a atividade 
desenvolvida no artigo anterior. 
§ 1º - Existindo atividade não especificada no artigo anterior, o tributo será 
calculado com base naquela que mais se aproximar. 
§ 2º - Respondem, solidariamente, pelo recolhimento da Taxa, os que por 
determinação as executarem. 
 
Art. 448 - A Taxa será recolhida: 
I - Mensalmente, até o décimo dia útil do mês subseqüente, nos casos previstos 
na alínea "a" da Tabela inserida no artigo. 
II - No ato da liberação, para os demais casos. 
Parágrafo Único - A Taxa prevista na alínea "d" da Tabela inserida no artigo 
446º, quanto a veículos, sua concessão e reajuste será regulamentada por ato do 
Chefe do Poder Executivo. 
 
Capítulo  XIV 
DA TAXA DE SERVIÇO E CONTROLE SANITÁRIO ( T V S ) 
 
SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA 
 
Art. 449 - A Taxa tem como fato gerador a prevenção, controle e fiscalização 
sobre a qualidade dos produtos "IN NATURA" e industrializadas, além da 
distribuição de alimentos para consumo, da prestação de serviços afins e outras 
atividades relacionadas com a Saúde Pública. 
 
Art. 450 - São contribuintes da Taxa, os estabelecimentos que exercem as 
atividades relacionadas no artigo anterior, bem como os que acondicionam ou 
produzem embalagens para os mesmos. 
 
Art. 451 - A Taxa será arrecadada anualmente, nos prazos estabelecidos pelo 
Calendário Fiscal, conforme tabela a ser editada por ato do Chefe do Poder 
Executivo. 
 
TÍTULO IV 
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 
 
Capítulo  I 
SEÇÃO I 
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA 
 
Art. 452 - A Contribuição de Melhoria é devida pelos proprietários de imóveis 
beneficiados por obras públicas em vias e logradouros públicos, executadas pela 
Administração Municipal, através de seus Órgãos da Administração Direta ou 
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Indireta. 
 
Art. 453 - O fato gerador ocorre na data da conclusão da obra. 
 
Art. 454 - As obras públicas que justifiquem a cobrança de contribuição de 
melhoria enquadrar-se-ão em dois programas: 
I - Ordinário- quando referente a obras preferenciais e de iniciativa da própria 
administração; 
II - Extraordinário- quando referente a obra de menor interesse geral, 
solicitada por, pelo menos, 2/33 (dois terços) dos interessados. 
 
Art. 455 - Para efeitos de incidência, as seguintes obras públicas podem ser 
objeto da Contribuição de Melhoria: 
a) Abertura, ampliação, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais 
e outros melhoramentos de vias e logradouros públicos;b) Construção e ampliação 
de parques, campos desportivos, pontes, túneis e viadutos;c) Construção e 
ampliação de sistema de trânsito rápido, incluindo todas as obras 
complementares;d) Serviços e obras de abastecimento de água potável, esgotos, 
instalações de redes elétricas, transportes, comunicações em geral ou suprimento 
de gás, funiculadores, ascensores e instalações de comodidades públicas;e) 
Proteção contra secas, inundações, erosão e de saneamento e drenagem em geral, 
diques, desobstrução de canais, retificação e regularização de cursos d`água e 
irrigação;f) Construção de estradas de ferro e construção, pavimentação e 
melhoramentos de estradas de rodagem;g) Construção de aeródromos e aeroportos e 
seus acessos;h) Aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusive 
desapropriações em desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico. 
 
SEÇÃO II 
DO SUJEITO PASSIVO 
 
Art. 456 - O sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o 
titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de bem imóvel 
lindeiro à via ou logradouro público beneficiado pela obra realizada, 
transmitindo-se a responsabilidade aos adquirentes e sucessores. 
Parágrafo Único - Consideram-se também, lindeiros, os bens imóveis que tenham 
acesso à via ou logradouro beneficiado pela obra, por ruas ou passagens 
particulares, entrada de vila, servidões de passagens e outros assemelhados. 
 
SEÇÃO III 
DA BASE DE CÁLCULO 
 
Art. 457 - A base de cálculo da Contribuição de Melhoria é o custo total da 
obra, que será rateado entre os imóveis por ela beneficiados, na proporção da 
medida linear da testada: 
I - Do bem sobre a via ou logradouro público integrante da obra; 
II - Do acesso sobre o alinhamento da via ou logradouro público, no caso 
referido no parágrafo único do artigo anterior. 
§ 1º - Na hipótese referida no item II deste artigo, será aplicado um redutor de 
30% (trinta por cento). 
§ 2º - No custo total da obra serão incluídas as parcelas relativas a estudos, 
projetos, fiscalização, administração, execução e financiamento, inclusive os 
respectivos encargos bem como valores dos materiais e da mão de obra. 
§ 3º - Os elementos referidos no "caput" deste artigo, serão definidos para cada 
obra ou conjunto de obras integrantes de um mesmo projeto, em memorial 
descritivo e orçamento detalhado de custo. 
§ 4º - As unidades municipais competentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
de sua apuração, sob pena de responsabilidade funcional, deverão encaminhar à 
Secretaria Municipal de Finanças, relação detalhada das obras executadas e 
correspondente custo final, junto com a relação dos sujeitos passivos. 
§ 5º - O Município poderá absorver como despesa o custo total da obra de 
pavimentação nas zonas consideradas de interesse social, e que preencham, no 
mínimo, os seguintes requisitos: 
I - Sejam zonas de concentração de população de baixa renda; 
II - Sejam zonas cujas vias são necessárias ao escoamento do tráfego urbano; 
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III - Sejam zonas cujo custo da benfeitoria seja maior que o valor dos imóveis. 
 
Art. 458 - Correrão por conta da Administração Municipal: 
a) As quotas relativas aos imóveis pertencentes ao patrimônio do Município ou 
isentos da Contribuição de Melhoria;b) As importâncias que se referem à área de 
beneficiamento comum. 
 
Art. 459 - A administração municipal arcará com 30 % (trinta por cento) do custo 
total da obra. 
 
Art. 460 - A Contribuição de Melhoria que tiver valor global inferior a 15,00 
(quinze) Unidade Fiscal de Referência - UFIR, vigente no mês da emissão do 
respectivo lançamento, será considerado para efeitos de arrecadação, como sendo 
de 15,00 (quinze) Unidade Fiscal de Referência - UFIR. 
 
Art. 461 - O valor da Contribuição de Melhoria será definido pela Administração 
Municipal de acordo com este Capítulo e, publicado em Edital. 
 
SEÇÃO IV 
DA INSCRIÇÃO 
 
Art. 462 - Aprovado o plano da obra pelo órgão competente da Administração 
Municipal e com o parecer final favorável, deverá ser publicado o Edital, 
contendo no mínimo, os seguintes elementos: 
I - Descrição e finalidade da obra; 
II - Memorial descritivo do projeto; 
III - Orçamento do custo da obra, incluindo a previsão de reajuste, na forma da 
legislação municipal; 
IV - Determinação da parcela do custo da obra a ser considerada no cálculo do 
tributo; 
V - Delimitação da área beneficiada, relação dos imóveis nela compreendidos e 
respectivas medidas lineares das testadas, que serão utilizadas para o cálculo 
do tributo. 
Parágrafo Único - Viabilizada e aprovada a execução da obra, a unidade municipal 
competente terá o prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade 
funcional, para encaminhar à Secretaria Municipal responsável pelas publicações, 
elementos necessários para a elaboração e publicação do edital referido neste 
artigo. 
 
Art. 463 - Comprovado o legítimo interesse, poderão ser impugnados quaisquer 
elementos constantes do Edital, referido no artigo anterior, dentro do prazo de 
30 (trinta) dias, contados de sua publicação. 
§ 1º - A impugnação não impedirá o início ou o prosseguimento da obra ou a 
prática dos atos necessários à arrecadação do tributo, e sua decisão somente 
terá efeitos para o recorrente. 
§ 2º - A decisão final do processo de impugnação será dada pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal, mediante parecer do Conselho Municipal de Contribuintes. 
 
SEÇÃO V 
DO LANÇAMENTO 
 
Art. 464 - Executada a obra, na sua totalidade ou em parte suficiente para 
beneficiar determinados imóveis, de modo a justificar o início da cobrança, 
proceder-se-á o lançamento referente a esses imóveis. 
Parágrafo Único - O lançamento será efetuado em nome do sujeito passivo, com 
base nos dados constantes do Cadastro Imobiliário, aplicando-se no que couber, 
as normas estabelecidas para o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana - IPTU. 
 
Art. 465 - A notificação do lançamento, diretamente ou por edital, conterá: 
I - Identificação do sujeito passivo e o valor da Contribuição de Melhoria; 
II - Modalidades de pagamento; 
III - Prazo para reclamação e impugnação. 
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SEÇÃO VI 
DA ARRECADAÇÃO 
 
Art. 466 - A Contribuição de Melhoria será arrecadada em 30 (trinta) dias após o 
seu lançamento. 
§ 1º - Ao contribuinte que efetuar o recolhimento total da contribuição de 
Melhoria até o vencimento, será concedido um desconto de 20 % (vinte por cento). 
§ 2º - O pagamento parcelado, que não excederá a 12 (doze) parcelas, poderá ser 
concedido mediante requerimento prévio do contribuinte. 
§ 3º - As parcelas serão corrigidas monetariamente, no dia do efetivo 
recolhimento, pela Unidade Fiscal de Referência - UFIR. 
 
SEÇÃO VII 
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES 
 
Art. 467 - A não observância, pelo contribuinte, do prazo de pagamento, 
sujeitará o mesmo, ao recolhimento de correção monetária, multa de 0,33 % 
(trinta e três décimos por cento) ao dia, até o limite de 15 % (quinze por 
cento), e juros de mora, sendo os dois últimos sobre o valor corrigido. 
 
SEÇÃO VIII 
DAS ISENÇÕES 
 
Art. 468 - Ficam isentos do pagamento da Contribuição de Melhoria: 
I - O imóvel edificado e único, de propriedade de agricultor, sem outra fonte de 
renda, quando e enquanto por ele ocupado para moradia; 
II - Os imóveis pertencentes a partidos políticos, templos de qualquer culto e 
de instituições de educação ou assistência social, associação de moradores e 
conselhos comunitários, desde que tais entidades tenham sido declaradas de 
utilidade pública Federal, Estadual ou Municipal, e: 
a) Não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a 
qualquer título de lucro ou de participação no seu resultado;b) Apliquem, 
integralmente, no país, os recursos na manutenção dos seus objetivos 
institucionais. 
III - O único imóvel edificado, destinado à moradia de seu proprietário, quando 
este apresentar renda familiar inferior a 2 (dois) salários mínimos e, desde que 
não possua mais imóveis no Município. 
IV - O único imóvel edificado, destinado à moradia de seu proprietário, quando 
este apresentar comprovante de renda familiar de até 3 (três) salários mínimos, 
terá redução de 50 % (cinqüenta por cento) do valor da Contribuição de Melhoria. 
Parágrafo Único - As isenções deverão ser requeridas e instruídas com as devidas 
provas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da notificação do 
lançamento. 
 
SEÇÃO IX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 469 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a, em nome do Município, 
firmar convênios com a União e o Estado para efetuar o lançamento e a 
arrecadação da Contribuição de Melhoria devida por obra publica federal ou 
estadual, cabendo ao Município, percentagem na receita arrecadada. 
 
Art. 470 - O contribuinte poderá deduzir de sua quota da Contribuição de 
Melhoria, parcelas referentes a material e mão de obra própria, tanto na 
confecção de material, como lajotas, como na execução final da obra. 
Parágrafo Único - Este artigo deverá ser regulamentado por ato do Chefe do Poder 
Executivo no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da 
presente Lei. 
 
TÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 
Art. 471 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a instituir 
preços públicos, além dos previstos no Capítulo VII, através de decreto, para 
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obter o ressarcimento da prestação de serviços, do fornecimento de bens e 
mercadorias de natureza comercial ou industrial, da ocupação de espaços de 
espaços em prédios, praças, vias e logradouros públicos, ou de sua atuação e na 
exploração de atividades econômicas, bem como, toda atividade não tributável e 
cuja prestação onere os cofres públicos e/ou deprecie o seu patrimônio. 
§ 1º - A fixação dos preços terá por base o custo unitário da prestação do 
serviço ou do fornecimento de bens ou mercadorias, ou o valor estimado da área 
ocupada. 
§ 2º - Quando não for possível a obtenção do custo unitário, para a fixação do 
preço, serão considerados o custo total da atividade, verificado no último 
exercício, e a flutuação nos preços de aquisição dos insumos. 
§ 3º - O custo total compreenderá o custo de produção, manutenção e 
administração, quando for o caso, e de igual modo, as reservas para recuperação 
do equipamento e expansão da atividade. 
 
Art. 472 - Ficam obrigados a inscrever-se no Cadastro Fiscal do Município, todas 
as pessoas físicas ou jurídicas que exercerem qualquer atividade comercial, 
industrial, agropecuária, prestadora de serviços, profissionais, sociedades ou 
associações civis, instituições ou outras que desenvolvam qualquer atividade, 
lucrativa ou não, ainda que isentas, imunes ou não incidentes. 
 
Art. 473 - Os contribuintes que praticarem quaisquer das infrações abaixo, 
pagarão a título de multa fixa: 
I - De 100 (cem) Unidade Fiscal de Referência - UFIR: 
a) Iniciar atividades ou praticar ato sujeito à Taxa de Licença, antes da 
concessão desta.b) Promover inscrição no Cadastro Fiscal fora do prazo.c) Deixar 
de comunicar, no prazo previsto, as alterações ou baixas que impliquem em 
modificações ou extinção de fatos anteriormente gravados.d) Manter em atraso a 
escrituração dos livros fiscais.e) Não possuir livro de registro e controle do 
pagamento do ISSQN. 
II - De 200 (duzentos) Unidades Fiscais de Referência - UFIR: 
a) Deixar de emitir notas/faturas fiscais de serviços.b) Deixar de remeter às 
repartições municipais, em sendo obrigado a fazê-lo, documento exigido pela 
legislação tributária.c) Deixar de apresentar, no prazo para tanto concedido, os 
elementos básicos à identificação ou caracterização de fatos geradores ou de 
bases de cálculo de tributos municipais. 
III - De 300 (trezentos) Unidade Fiscal de Referência - UFIR: 
a) Omitir dados ou destruir documentos indispensáveis à fixação de estimativas 
fiscais e/ou apuração de tributo.b) Emitir notas/faturas de prestação de 
serviço, sem autorização.c) Imprimir notas/faturas de prestação de serviço, sem 
autorização.d) Negar-se a prestar informações, ou, por qualquer outro modo, 
tentar embaraçar, iludir, dificultar ou impedir a ação dos Agentes do Fisco.e) 
Apresentar livros, documentos ou declarações relativas aos bens e atividades 
sujeitas à tributação, com omissões, ou dados inverídicos, com evidente intuito 
de evitar ou diferir imposição tributária.f) Deixar de cumprir qualquer outra 
obrigação tributária acessória estabelecida na legislação tributária.g) Emitir 
nota fiscal sem a identificação do usuário do serviço. 
 
Art. 474 - A falta de pagamento de qualquer tributo no prazo legal, sujeitará o 
contribuinte ou responsável a: 
I - Multa de 0,33 % (trinta e três décimos por cento) ao dia, até atingir o 
limite máximo de 15 % (quinze por cento): 
II - Juros MORATÓRIOS de 1 % (um por cento) ao mês: 
III - Correção monetária do débito calculado seguindo os índices oficiais: 
Parágrafo Único - A multa e os juros incidirão sobre o valor corrigido. 
 
Art. 475 - Os tributos poderão ser lançados em Unidade Fiscal de Referência - 
UFIR. 
 
Art. 476 - No caso de extinção da Unidade Fiscal de Referência - UFIR, os 
tributos serão atualizados com base no indexado que o vier a substituir, 
regulamentado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 477 - Os prazos fixados nesta Lei serão contínuos, excluindo-se, na sua 
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contagem, o dia do início e incluindo-se o do vencimento. 
Parágrafo Único - Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal, 
na repartição em que ocorra ou deva ser praticado o ato. 
 
Art. 478 - O contribuinte, por ocasião da expedição e pagamento da Taxa de 
Verificação de Cumprimento de Posturas e Normas Urbanísticas - TVPNU, obrigar-
se-á a depositar no Fisco Municipal, cópia da Declaração de Informações 
Econômico-Fiscais - DIEF, ou seu sucedâneo, referente ao exercício anterior. 
 
Art. 479 - Os valores monetários que não têm como base monetária a Unidade 
Fiscal de Referência - UFIR, e constam da presente Lei, serão atualizados por 
ato do Chefe do Poder Executivo. 
 
Art. 480 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a 
cobrança de honorários advocatícios quando da execução judicial de créditos 
inscritos em dívida ativa. 
 
Art. 481 - A Planta Genérica de Valores, para efeito de apuração do valor venal 
do metro quadrado do terreno, será alterada e atualizada por ato do Chefe do 
Poder Executivo Municipal até o limite do índice oficial da correção monetária 
verificada no período. 
 
Art. 482 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 
convênio com as empresas fornecedoras de energia elétrica para ressarcimento dos 
custos de ampliação e manutenção da rede de iluminação pública. 
 
Art. 483 - Integram a presente Lei as tabelas em anexo. 
Parágrafo Único - As tabelas a que se refere este artigo serão atualizadas e 
complementadas por ato do Chefe do Poder Executivo. 
 
Art. 484 - O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a baixar todos 
os atos necessários à execução e regulamentação da presente Lei. 
 
Art. 485 - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 486 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
seus efeitos a partir do exercício de 1.999. 
 
Siderópolis, 01 de dezembro de 1.998. 
DILNEI ROSSA 
Prefeito Municipal 
Registrado e publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento em 01 de 
dezembro de 1.998. 
EDSON TRENTO 
Secret. Adm. e Planejamento 
PLANTA GENÉRICA DE VALORES 
ANEXO I 
IMPOSTO TERRITORIAL 
 __________________ 
|SETOR|VALORES (m²)| 
|=====|============| 
|01   |     R$ 8,50| 
|-----|------------| 
|02   |     R$ 5,30| 
|-----|------------| 
|03   |     R$ 3,70| 
|-----|------------| 
|04   |     R$ 2,15| 
|_____|____________| 
 * tabela formatada por sistema 
 
1.1 - Fator de correção Índices 
- até 360 
m2.......................................................................1,00 
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- 361 a 700 
m2.....................................................................0,95 
- 701 a 1.000 
m2...................................................................0,90 
- 1.001 a 2.000 
m2.................................................................0,80 
- 2.001 a 5.000 
m2.................................................................0,60 
- 5.001 a 10.000 
m2................................................................0,40 
- acima de 10.001 
m2...............................................................0,20 
1.2 - Correção quanto a situação do terreno na quadra: 
- Esquina mais de uma 
frente.......................................................1,10 
- Meia de 
quadra...................................................................1,00 
- 
Vila............................................................................
.0,80 
- 
Encravado.......................................................................
.0,80 
- Condomínio 
Horizontal............................................................1,20 
- 
Aglomerado......................................................................
.0,60 
1.3 - Correção quanto à topografia: 
- 
Plano...........................................................................
.1,00 
- 
Aclive..........................................................................
.0,90 
- 
Declive.........................................................................
.0,80 
- 
Irregular.......................................................................
.0,70 
1.4 - Correção quanto à pedologia: 
- 
Inundável.......................................................................
.0,80 
- 
Firme...........................................................................
.1,00 
- 
Alagado.........................................................................
.0,70 
- 
Mangue..........................................................................
.0,70 
- 
Rochoso.........................................................................
.0,80 
- 
Arenoso.........................................................................
.0,90 
- 
Minerado........................................................................
.0,50 
ANEXO II 
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II - IMPOSTO PREDIAL 
2.1 - Tipos: 
- 
Casa.........................................................................R$ 
53,34 
- 
Apartamentos.................................................................R$ 
72,00 
- 
Lojas........................................................................R$ 
55,64 
- 
Fábricas.....................................................................R$ 
39,77 
- 
Garagens/Galpão..............................................................R$ 
17,30 
- 
Telheiro.....................................................................R$ 
85,97 
2.2 - Fator de correção por faixa de área construída de construção: 
TIPO APARTAMENTO ÍNDICES 
- até 70 
m2........................................................................1,00 
- 71 a 100 
m2......................................................................1,05 
- 101 a 120 
m2.....................................................................1,10 
- 121 a 140 
m2.....................................................................1,20 
- 141 a 180 
m2.....................................................................1,40 
2.3 - Fator de correção por faixa de área construída de construção: 
TIPO CASA: ÍNDICES 
- até 50 
m2........................................................................0,50 
- 51 a 70 
m2.......................................................................0,65 
- 71 a 90 
m2.......................................................................0,75 
- 91 a 120 
m2......................................................................0,85 
- 121 a 180 
m2.....................................................................0,95 
- 181 a 250 
m2.....................................................................1,00 
- 251 a 400 
m2.....................................................................1,20 
- acima de 401 
m2..................................................................1,40 
2.4 - Fator de correção quanto à estrutura da edificação: 
- 
Madeira.........................................................................
.0,60 
- 
Metálica........................................................................
.1,00 
- 
Alvenaria/concreto..............................................................
.1,00 
- 
Mista...........................................................................
.0,70 
2.5 - Fator de correção quanto ao padrão de construção: 
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- 
Luxo............................................................................
.1,30 
- 
Bom.............................................................................
.1,00 
- 
Regular.........................................................................
.0,80 
- 
Inferior........................................................................
.0,50 
2.6 - Componente de construção: 
SOMATÓRIA DE PONTOS 
 ______________________________________________________________________________ 
|        Componente        | casa | apto | sala | galpão | telheiro | especial | 
|        Construção        |      |      |      |        |          |          | 
|==========================|======|======|======|========|==========|==========| 
|LOCAÇÃO:                  |      |      |      |        |          |          | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Isolada                 |20    |20    |-     |-       |-         |          | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Conjugada               |13    |13    |20    |-       |-         |20        | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Geminada                |08    |08    |-     |-       |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|COBERTURA:                |      |      |      |        |          |          | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Zinco/Met.              |05    |-     |05    |20      |10        |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|COBERTURA:                |      |      |      |        |          |          | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Cim.Amian.              |15    |-     |15    |20      |25        |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Telha/barro             |18    |25    |18    |20      |25        |25        | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Lage                    |25    |25    |25    |30      |30        |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Especial                |25    |-     |-     |-       |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|PAREDES:                  |      |      |      |        |          |          | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Sem                     |-     |-     |-     |-       |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Taipa                   |05    |-     |05    |05      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Alv./Concr.             |30    |30    |30    |35      |-         |30        | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Madeira                 |15    |-     |15    |15      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Refugos                 |02    |-     |02    |02      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|VER. EXTERNO:             |      |      |      |        |          |          | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Sem                     |10    |10    |10    |10      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Reboco                  |12    |12    |12    |12      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Madeira                 |05    |05    |05    |05      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Especial                |15    |15    |15    |15      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Pedra Natur.            |15    |15    |15    |15      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
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|ESQUADRIAS:               |      |      |      |        |          |          | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Sem                     |-     |-     |-     |-       |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Reboco                  |10    |10    |10    |10      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Mat.                    |Cerâm |.     |12    |12      |12        |12 - -    | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Madeira                 |05    |05    |05    |05      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Especial                |15    |15    |15    |15      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Pedra Natur.            |15    |15    |15    |15      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|ESQUADRIAS:               |      |      |      |        |          |          | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Madeira                 |03    |03    |03    |03      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Ferro                   |05    |05    |05    |05      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Alumínio                |08    |08    |08    |10      |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|- Especial                |10    |10    |10    |-       |-         |-         | 
|--------------------------|------|------|------|--------|----------|----------| 
|LIMITE MAX. PONTOS        |100   |100   |100   |80      |30        |100       | 
|__________________________|______|______|______|________|__________|__________| 
 * tabela formatada por sistema 
 
ANEXO III 
FÓRMULAS E BASE DE CÁLCULO 
III - IMPOSTO PREDIAL (I P) 
Fórmula: 
                              Pontos 
IP= Ac x fc1 x fc2 x fc3 x V1 x  ----- x ai 
                                100 
 * tabela formatada por sistema 
 
Onde: 
IP = Imposto predial 
Ac = Área total construída 
Fc1 = Fator de correção p/ faixa de área construída 
Fc2 = Fator de correção qto à estrutura de edificação 
Fc3 = Fator de correção qto ao padrão de construção 
V1 = Valor por metro quadrado de construção 
Pontos 
------  Somatória pontos dos componentes da construção 
100 
 * tabela formatada por sistema 
 
Ai = Alíquota 
ANEXO IV 
Fórmulas e Base de Cálculo 
III - Imposto Territorial (I T) 
Fórmula: 
IT = atri x V1 x f4 x fc5 x fc6 x ai 
Onde: 
IT = Imposto Territorial 
Atri = Área tributável 
V1 = Valor por metro quadrado 
Fc4 = Fator de correção qto à situação do terreno 
Fc5 = Fator de correção qto à topografia 
Fc6 = Fator de correção qto à pedologia 
Ai = Alíquota do imposto. 
ANEXO V 

V = ALÍQUOTAS 
V.1 = Territorial:........1,00% 
V.2 = Predial:............0,505 
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LEI Nº 1256/98, de 08/12/98.

Publicação Nº 1880080

LEI Nº 1256/98, de 08/12/98.

"ISENTA DE PAGAMENTO DE IPTU E ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTA-
BELECIMENTO COMERCIAL E / OU INDUSTRIAL, PARA O FIM QUE SE ESPECIFICAM".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam isentos do Pagamento do Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Ur-
bana - IPTU, e Alvará de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos Co-
merciais e / ou Industriais, relativos ao exercício de 1999, para as pessoas Físicas ou 
Jurídicas que melhor decorarem e enfeitarem as respectivas casas comerciais, industriais ou 
residenciais, nas festividades natalinas de 1998, sendo:
1 - Pessoa Física: 1º e 2º lugar - Isenção do IPTU do exercício de 1999.
2 - Pessoa Jurídica: 1º e 2º lugar - Isenção do Alvará de Licença de 1999.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a constituir uma Comissão de Julgamento 
para classificar as melhores decorações, a qual será composta dos seguintes membros:
- um representante do Poder Executivo ;
- um representante do Poder Legislativo;
- um representante da Associação Comercial e Industrial de Siderópolis - ACIS;
- um representante do Clube de Diretores Logistas - CDL de Siderópolis e;
- um representante de Sindicato de Classe, se necessário.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 08 de dezembro de 1998.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de administração em 08 de dezembro de 1998.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1257/99, de 08/03/99

Publicação Nº 1880081

LEI Nº 1257/99, de 08/03/99

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO, PARA 
DESEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MARCOS LUIZ PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis em Exercício, Faço saber a 
todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a se-
guinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
constituição Federal e, artigo 152, parágrafo 6º da Lei Orgânica do Município, autorizado a 
contratar servidores Públicos, pelo prazo de cinco (05) meses, prorrogáveis por mais cinco 
(05), segundo as necessidades temporárias.
CONSIDERANDO que, tendo em vista da nulidade dos concursos públicos nº 01 e 02/94, pelo De-
creto do Executivo Municipal nº  1.918, de 16 de Fevereiro de 1.998;
CONSIDERANDO que, visto as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina (Relatório nº 0089/96, de Auditoria "in loco", item 8.4 de 17/04/96 e Rela-
tório nº 0820/96).
CONSIDERANDO que foi concedido pleno direito de defesa a todos os servidores lotados e no-
meados nos concursos acima mencionados, através de Comissão nomeada para este fim, através 
da Portaria do Executivo Municipal nº 008/97, de 17/10/97, alterada pela Portaria nº 011, 
de 03/11/97;
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CONSIDERANDO, finalmente que, com a anulação dos concursos públicos ns. 01 e 02/94, tornou-
-se deficiente o Quadro de Servidores do Município, necessitando a urgência da contratação 
de servidores para atender os interesses públicos, para funcionamento dos setores da Muni-
cipalidade, especialmente os considerados prioritários.
§ 1º - A contratação solicitada no caput do artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligadas a área de Transporte e serviços Municipais.
§ 2º - A remuneração dos Servidores que serão contratados, será aquela constante na Lei nº 
761/89, de 31/05/89, alterados pela Lei nº 991- A de 31 de Maio de l.994.
§ 3º - O regime jurídico dos servidores contratados será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.
§ 4º - (Emenda Aditiva vetad
a) ....

Art. 2º Os Servidores contratados, ficarão lotados, respectivamente nas diversas Secretarias 
e/ou Órgãos que compõem a Estrutura Administrativa do Município.
03.01 - SECRET/ADMINISTR/PLANEJAMENTO
01 - Digitador;
01 - Assistente Administrativo;
01 - Recepcionista;
01 - Fiscal de Obras e Posturas.
04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
01 - Assistente Administrativo.
05.01 - SECRET/EDUC/CULT/ESPORTE E LAZER
40 - Professores;
05 - Merendeiras;
01 - Assistente Administrativo.
06.01 - SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
10 - Médicos;
03 - Dentistas;
01 - Assistente Social;
01 - Enfermeira;
06 - Auxiliar de Enfermagem;
01 - Auxiliar de Odontologia.
07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAL
09 - Operadores de Máquinas;
05 - Motoristas;
17 - Auxiliar de Serviços Gerais;
05 - Guardas;
04 - Garis;
01 - Encanador;
01 - Carpinteiro;
02 - Pedreiros;
01 - Almoxarife;
09 - Braçal;
02 - Engenheiros Agrônomos.
08.01 - SECRET/AGRICULT/MEIO AMBIENTE
01 - Técnico Agrícola.

Art. 3º As contratações de que trata esta Lei serão sempre precedidas de exposição de moti-
vos da Secretaria a qual está vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder Executi-
vo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 01 de março de 1.999.

Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 08 de Março de 1.999.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 08 de Março de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1258/99, de 06/04/99

Publicação Nº 1880082

LEI Nº 1258/99, de 06/04/99

"AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS E/OU DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MARCOS LUIZ PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis em Exercício. Faço saber a 
todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a se-
guinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a alienar através de Leilão 
Público, uma Retro-escavadeira sobre rodas, marca Maxion, motor Perkins, movido a óleo die-
sel, Mod. 750 - 4x4, ano 1.993, séries traseira nº 91000.407, dianteiras nº 1000.285, pela 
melhor oferta e no estado em que se encontra.

Art. 2º O valor mínimo de lance para a retro-escavadeira a ser leiloada, será efetuado por 
uma pré-avaliação, fornecido pela Comissão de Avaliação do Município, o qual deverá receber 
também a sanção do Chefe do Poder Executivo Municipal, antes que seja publicado o Edital de 
Leilão.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 08 de Março de 1.999.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 08 de Março de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1259/99, de 04/05/99

Publicação Nº 1880083

LEI Nº 1259/99, de 04/05/99

"AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A CRECHE DO LIONS CLUBE DE SIDERÓPOLIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MARCOS LUIZ PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis em Exercício, Faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir mensalmente, a Creche do 
Lions Clube de Siderópolis, a importância de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), 
destinados a manutenção e funcionamento daquela Entidade.

Art. 2º Fica igualmente o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a Enti-
dade acima, mediante homologação Legislativa, para os devidos fins a que se destina.

Art. 3º Os recursos acima referidos correrá por conta da seguinte dotação orçamentária do 
orçamento vigente: 05.01.0842188-2034/3230 - Contribuição a Entidades Educacionais.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
partir de 02 de janeiro de 1.999.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 04 de Maio de 1.999.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
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Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 04 de Maio de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 126

Publicação Nº 1878950

LEI Nº 126
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$560.000,00 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL CRUZEIROS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 17 de Dezembro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1260/99, de 25/05/99

Publicação Nº 1880084

LEI Nº 1260/99, de 25/05/99

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO".

MARCOS LUIZ PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis em Exercício, Faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada rua "RAMOS SILVEIRA", a atual rua Projetada.

Art. 2º A rua RAMOS SILVEIRA tem início na rua Joinville, na residência do Sr. Jaime Ino-
cêncio e término na rua Arcângelo Rossa, na residência do Sr. Valmor de Bona.

Art. 3º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 25 de Maio de 1.999.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 25 de Maio de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1261/99, de 08/06/99

Publicação Nº 1880085

LEI Nº 1261/99, de 08/06/99

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS".

MARCOS LUIZ PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis em Exercício, Faço saber 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada rua "LINHA MACCARINI", a atual rua Estrada Geral.
Parágrafo Único - O CMTUR é vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Planejamen-
to.
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Art. 2º A rua LINHA MACCARINI tem início no trevo principal de acesso na Rodovia Estadual 
445 e término na residência do Sr. José de Mattia.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta dos recur-
sos orçamentários próprios.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 08 de Junho de 1.999.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 08 de Junho de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1262/99, de 09/07/99

Publicação Nº 1880086

LEI Nº 1262/99, de 09/07/99

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CRIAR O CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MARCOS LUIZ PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis em Exercício. Faço saber a 
todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a se-
guinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Conselho Municipal 
de Turismo - CMTUR, órgão consultivo e deliberativo ao qual são desenvolvidas as ações de 
assessoramento, acompanhamento e manutenção junto a administração pública na implantação da 
política municipal de turismo.
Parágrafo Único - O CMTUR é vinculado à Secretaria Municipal de Administração e Planejamen-
to.

Art. 2º O CMTUR é constituído por dezoito membros titulares e igual número de suplentes - 
representantes e indicados pelos seguintes órgãos e entidades governamentais e não governa-
mentais, sendo:
I - três representantes do Chefe do Poder Executivo;
II - dois representantes do Poder Legislativo Municipal;
III - um representante da Paróquia N. S. Aparecida de Siderópolis;
IV - um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;
V - um representante do SINE;
VI - um representante do Conselho Municipal de Trabalho e Emprego;
VII - três representantes dos Hotéis, Bares e similares de Siderópolis;
VIII - um representante da EPAGRI;
IX - um representante do Clube de Diretores Lojistas de Siderópolis;
X - um representante da Associação Comercial e Industrial de Siderópolis;
XI - um representante da Fundação Municipal de Cultura;
XII - um representante da Associação Forno Di Zoldo.
§ 1º - A designação, após indicação dos membros, das respectivas entidades se dará através 
de ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.
§ 2º - O representante do Chefe do Poder Executivo será o Presidente do CMTUR.
§ 3º - O exercício do mandato é gratuito.
§ 4º - O mandato dos Conselheiros é de dois anos, podendo haver recondução para cada cargo.

Art. 3º Compete ao CMTUR:
I - Contribuir na elaboração e na execução do Plano Municipal de Turismo;
II - Articular-se junto à iniciativa privada para a obtenção de investimentos, recursos, 
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campanhas promocionais e outras ações voltadas ao turismo;
III - Contribuir para a promoção de campanhas de conscientização da comunidade na defesa do 
patrimônio turístico no território municipal;
IV - Dar parecer aos projetos que visem a implantação de equipamentos turísticos no terri-
tório municipal;
V - Outros, inerentes ao turismo.

Art. 4º A presente Lei será regulamentada através de decreto do Poder Executivo Municipal, 
dentro do prazo de sessenta (60) dias, a contar da promulgação da presente Lei.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 09 de Julho de 1.999.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 09 de Julho de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1263/99, de 09/07/99

Publicação Nº 1880087

LEI Nº 1263/99, de 09/07/99

"AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA DE TERRA A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SÃO MARTINHO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS".

MARCOS LUIZ PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis em Exercício, Faço saber a 
todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a pre-
sente Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar duas áreas de terra do 
patrimônio público municipal, localizado na estrada Geral, entre São Martinho e Nova Veneza 
ao lado da Igreja de São Martinho, onde atualmente está o campo de futebol, neste Município 
de Siderópolis, a primeira área com 1.802,30 m2 (um mil oitocentos e dois vírgula trinta 
metros quadrados, a segunda área com 6.046,68 m2 (seis mil quarenta e seis vírgula sessenta 
e oito metros quadrados, perfazendo um total de 7.848,98 m2 (sete mil oitocentos e quarenta 
e oito vírgula noventa e oito metros quadrados) com as seguintes confrontações:
Primeira Área: esta área encontra-se devidamente matriculada no Cartório de Registro de 
Imóveis da comarca de Urussanga, sob o nº 15.094 - Livro 02 - Fls. 01.
NORTE: 18,05 metros com terras de Valentim de Bona e João de Bona.
SUL: 19,33 metros com a Estrada Geral Siderópolis, Nova Veneza;
LESTE: 96,70 metros com terras de João de Bona;
OESTE: 103,00 metros com área da Capela de São Martinho;
Segunda Área: esta área encontra-se devidamente mtriculada no Cartório de Registro de Imó-
veis da Comarca de Urussanga, sob nº 14.986, livro 02, Fls. 01.
NORTE: 69,60 metros com terras de Olivio Pazetto;
SUL: 96,70 metros com terras de Valentim de Bona;
LESTE: 77,67 metros com a Estrada Geral Siderópolis - Nova Veneza (antigo leito);
OESTE: 72,90 metros com terras de Valentim de Bona.

Art. 2º A doação especificada no artigo anterior destina-se a uma área de lazer par a comu-
nidade de São Martinho.

Art. 3º Caso haja dissolução da Associação, ou for dado outro destino a referida área, a 
mesma retornará ao Patrimônio Público.

Art. 4º As despesas decorrentes da escrituração da presente doação correrão por conta da 
Associação Amigos de São Martinho.
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Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 09 de Julho de 1.999.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 09 de Julho de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1264/99, de 09/07/99

Publicação Nº 1880088

LEI Nº 1264/99, de 09/07/99

"AUTORIZA LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MARCOS LUIZ PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis em Exercício, Faço saber a 
todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a pre-
sente Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a locação, através 
de licitação de tratores agrícolas e /ou equipamentos, visando atender aos agricultores 
deste Município.

Art. 2º A locação de que trata o artigo anterior da presente Lei, poderá ser feito por pes-
soas físicas ou jurídicas, observando-se o melhor equipamento, as condições de conservação 
e os preços cotados.

Art. 3º Fica igualmente o Chefe do Executivo Municipal autorizado a custear cinqüenta por 
cento (50%) dos custos dos tratores e/ou equipamentos contratados, referidos nesta Lei, 
para realização de serviços particulares aos agricultores do Município.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria do 
orçamento vigente e exercícios subseqüentes, abaixo especificados:
08 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente - 01 - Depto. De Agricultura, Pecuária e Ve-
terinária - 08.01.0418111.2031-3130 - Serviços de Terceiros e Encargos.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 09 de Julho de 1.999.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 09 de Julho de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1265/99, de 09/07/99

Publicação Nº 1880089

LEI Nº 1265/99, de 09/07/99

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A RECEBER EM DOAÇÃO E/OU COMPRAR ÁREAS DE TERRAS PER-
TENCENTES A COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - C.S.N., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MARCOS LUIZ PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis em Exercício. Faço saber a 
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todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente 
Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber por doação e/ou 
compra, as áreas de terras e os móveis que compõem as construções pertencentes a Companhia 
Siderúrgica Nacional - C.S.N. descritas a seguir:
ITEM 01 - destino para aterro sanitário.
Registro 14.187 com 168.200,20 m2 e 12.192 com 164.370,00 m2 perfazendo um total de 
332.570,20 m2 com as seguintes confrontações:
NORTE: Com terras da Carbonífera Belluno ;
SUL: Com terras de Francisco Carminatti:
LESTE: Com terras da Cia. Carbonífera Urussanga;
OESTE: Com terras de Francisco Carminatti e Dioni Luiz Burnagui.
ITEM 02 - destino lote urbano em Rio Fiorita para loteamento.
Matrícula 294, lote 13, quadra X do loteamento Vila Fiorita com 1.334,97 m², com as seguin-
tes confrontações:
NORTE: Com o lote nº 01, com 26,95 m;
SUL: Com a Rua 4, com 27,01 m;
LESTE: Com lote nº 14, com 49,49m
OESTE: Com a Rua nº 9, com 49,45 m.
ITEM 03 - Bosque da Amizade (Projeto), Pátio da área da caixa de embarque de carvão e mano-
bras do trem.
Registro nº 12.095, com 137.758,49 m², com as seguintes confrontações:
NORTE: Com terras de João de Bona.
SUL: Com lote nº 53.
LESTE: Com lotes nº 46 e 55.
OESTE: Com o Rio Fiorita.
ITEM 04 - Recreio do Trabalhador.
Registro nº o mesmo acima pertencente a mesma gleba, que será desmembrado da matrícula aci-
ma, sendo que sua área total de 9.532,00 m2 já foi deduzida da área quadrada acima descrita 
com as seguintes confrontações:
NORTE: Terras da C.S.N.
SUL: R.F.F.S.A
LESTE: Terras da Carbonífera Belluno
OESTE: Terras da C.S.N.
ITEM 05 - Campo de Futebol Itaúna
Registro: Idem acima, área já deduzida da área total do item 3 que será desmembrada com 
17.294,00 m2 com as seguintes confontações:
NORTE: Com terras da Carbonífera Belluno (lote 118)
SUL: Com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis (lote 53) e com terras da C.S.N.
LESTE: Com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis.
OESTE: Com terras da C.C.U. e Carbonífera Belluno.
ITEM 06 - Parte do Campo do ITAUNA.
Registro nº 12.237,00 m², com área total de 10.376,00 m², com as seguintes confrontações:
NORTE: Com terras da Carbonífera Belluno.
SUL: Com terras da R.F.F.S.A.
LESTE: Com terras da Carbonífera Belluno.
OESTE: Com terras da Carbonífera Belluno e C.S.N.
ITEM 07 - Lagoa Azul e Projeto Ecológico (1ª parte).
Registro nº 12.100, com 5.000,00 m2.
Registro nº 12.114, com 30.000,00 m2.
Registro nº 24.057, com 6.817,20 m2.
Registro nº 14.180, com 10.000,00 m2.
Registro nº 14.114, com 12.659,39 m2.
TOTAL .................. 64.476,59 m2.
Com as seguintes confrontações:
NORTE: Com terras de João Sangaletti e lote nº 57 da C.S.N.
SUL: Com terras da P.M.S. (Área Industrial).
LESTE: Com lote de Mafalda Bonassa.
OESTE: Com terras de Ferdinando Sangaletti e terras da C.S.N.
ITEM 08 - Loteamento Popular, próximo ao cemitério de rio Fiorita.
Registro nº 15.377, com uma área de 2.250,00 m², com as seguintes confrontações:
NORTE: Com terras da P.M.S.
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SUL: Com terras do loteamento da COHAB.
LESTE: Com terras de João Maurício.
OESTE: Com a rua "H".
ITEM 09 - Referente ruas e passeios) área remanescente) do loteamento Vila Belluno (Vila 
C.S.N.).
Registro nº 15.381, com área de 22.591,03 m2.
Rua Vereador Artur Kestering 12x150..........................1.800 m2
Rua Eng. Lírio Búrigo 12x150.................................1.800 m2
Rua Sebastião Toledo dos Santos 06x210.......................1.260 m2
Rua Melvin Jones 12x90.......................................1.080 m2
Rua Padre Pellanda 12x40 ......................................480 m2
Avenida Osvaldo Pinto da Veiga 12x600 .......................7.200 m2
Reserva para passeio 06x1240.................................7.440 m2
TOTAL ARRUAMENTO.........................................21.060,00 m2
Ocupado com Leito da Estrada de Ferro.....................1.531,03 m2
TOTAL REMANESCENTE.......................................22.591,03 m2
ITEM 10 - Lagoa Azul e Projeto Ecológico (2ª parte).
Registro 1 - 14.267 com 4.000,00 m2
Registro 2 - 15.189 com 10.000,00 m2
Registro 3 - 14.189 com 1.800,00 m2
Registro 4 - 14.183 com 15.625,00 m2
Registro 5 - 14.117 com 84.375,00 m2
Registro 6 - 14.173 com 5.000,00 m2
Registro 7 - 14.170 com 7.600,00 m2
Registro 8 - 14.166 com 80.725,00 m2
Registro 9 - 12.100 com 10.000,00 m2
TOTAL 219.125,00 m2
Com as seguintes confrontações:
NORTE: Com terras da C.S.N., lotes 59 e 61 do Rio Fiorita e lote 54 da estrada Urussanga, 
de Francisco Carminatti.
SUL: Com terras de Ferdinando Sangaletti e loteamento Vila Belluno.
LESTE: Com terras de Zelindo Savi.
OESTE: Com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis e C.S.N. e lote nº 45 do Rio Fio-
rita.
ITEM 11 - Escritório e Portaria
Registro nº 14.735, com área de 2.509,20 m2 e registro nº 12.113, com área de 1.426,80 m2 
totalizando 3.936,00 m2.
Com as seguintes confrontações:
NORTE: Com a Rua 10.
SUL: Com a Rua 8.
LESTE: Com terras da C.S.N.
OESTE: Com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis.
ITEM 12 - AMBULATÓRIO
Registro nº 12.113 e com uma área de 970,21 m2 e matrícula 5.610 com uma área de 1.233,37 
m2 perfazendo um total de 2.203,58 m², com as seguintes confrontações:
NORTE: Com a Rua 10.
SUL: Com a Rua 8.
LESTE: Com terras de Valter Maurício Gomes, Dilnei Demétrio e José Manoel Domingos, Marcos 
Aurélio Piacentini e João Carminatti.
OESTE: Com terras da C.S.N.
ITEM 13 - Área de Lazer (próximo a Ponte que vai para os Pavilhões da C.S.N.) lote nº 9, 
Quadra T, matrícula 294 com área de 841,50 m², com as seguintes confrontações:
NORTE: Com Rio Fiorita.
SUL: Com a Rua 10.
LESTE: Com a rua que dá acesso aos pavilhões.
OESTE: Com lote nº 8 da Quadra T.
ITEM 14 - Área de lazer (entre Rua 10 até o grupo Escolar Tullo Cavalazzi)
Registro nº 14.735 com área de 3.244,34 m2.
Registro nº 14.736 com área de 3.454,00 m2.
Matrícula nº 5.611 com área de 13.691,78 m2.
Registro nº 12.191 com área de 17.063,57 m2.
Matrícula nº 5.610 com área de 7.259,87 m2.
TOTAL 44.713,56 m2.
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Com as seguintes confrontações:
NORTE: Terras da C.S.N. e R.F.F.S.A.
SUL: Terras da C.S.N. (Rua 10).
LESTE Com loteamento Vila Fiorita.
OESTE: Com terras da C.S.N.
ITEM 15 - Jardim de Infância .
Matrícula 294 com área 3.103,91 m², Quadra F do loteamento Vila Fiorita.
Com as seguintes confrontações:
NORTE: Rua 19.
SUL: Rua 16.
LESTE: Rua 03.
OESTE: Rua 19 (obs.: terreno triangular).
ITEM 16: Lagoa Azul e Projeto Ecológico (3ª parte).
Registro nº 13.496 com área de 750,00 m2.
Registro nº 15.374 com área de 10.000,00 m2.
Registro nº 12.194 com área de 50.727,00 m2.
Registro nº 12.145 com área de 144.925,19 m2.
TOTAL 206.402,19 m2
Com as seguintes confrontações:
NORTE: Com terras da C.S.N.
SUL: Lote colonial nº 52 da C.S.N.
LESTE: Lote 59 de Arcanjo Adamante.
OESTE: Com terras de Andréa Valdatti e outros.

Art. 2º Os valores a serem pagos pela aquisição dos imóveis constantes no art. 1º da pre-
sente Lei, serão os valores especificados no Laudo de Avaliação da Comissão do Município, 
nomeados pelo Decreto 1.852/97, parte integrante da presente Lei.

Art. 3º As despesas da presente Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento 
vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 09 de Julho de 1.999.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 09 de Julho de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1266/99, de 22/07/99

Publicação Nº 1880090

LEI Nº 1266/99, de 22/07/99

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR 
DE R$ 42.000,00 ".

MARCOS LUIZ PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis em Exercício. Faço saber a 
todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente 
Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar 
no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), destinados a suplementar as seguintes 
dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme segue:
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
01011581486.2.001 - Manutenção de Assist. Social:
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3120 - Material de Consumo..................................................R$ 32.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos.....................................R$ 10.000,00
TOTAL ......................................................................R$ 42.000,00

Art. 2º As despesas a que se refere o artigo anterior da presente Lei, correrá por conta da 
seguinte dotação do Fundo Municipal de Assistência Social:
01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
100199999.2.999 - Reserva de Contingência...................................R$ 42.000,00
TOTAL ......................................................................R$ 42.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 22 de Julho de 1.999.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de Julho de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1267/99, de 22/07/99

Publicação Nº 1880091

LEI Nº 1267/99, de 22/07/99

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 50.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MARCOS LUIZ PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal de Siderópolis em Exercício, Faço saber a 
todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente 
Lei:

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), 
destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
07 - SEC/OBRAS SERV/MUNICIPAIS
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4110 - OBRAS E INSTALAÇÕES:
4120 - EQUIP/E MATER/PERMANENTE:
07011688.538/1013 - Reequip/Frota Rodoviária................................R$ 50.000,00
TOTAL ......................................................................R$ 50.000,00

Art. 2º As despesas a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta da 
anulação parcial e/ou total da seguinte dotação do orçamento vigente:
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - Reserva de contingência:
99999999.999/2999 - Reserva de Contingência.................................R$ 50.000,00
TOTAL ......................................................................R$ 50.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 22 de Julho de 1.999.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de Julho de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1268/99, de 22/07/99

Publicação Nº 1880092

LEI Nº 1268/99, de 22/07/99

"ANEXA ÁREAS DE TERRAS RURAIS DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SI-
DERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal em Exercício. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Ficam anexadas para implantação do Perímetro Urbano da cidade de Siderópolis, áreas 
de terras rurais, conforme planta em anexo, situada no Bairro Rio Fiorita, com o total de 
408.349,00 m2 (quatrocentos e oito vírgula trezentos e quarenta e nove metros quadrados) 
conforme planta perimetral, que integra a presente Lei e suas referências constantes do 
quadro descritivo abaixo:
ÁREA DE 408.349,00 M2
 __________________________________
|  ESTAÇÃO   | METROS |  AZIMUTES  |
|============|========|============|
|15 PARA 15A |  398,00|321º 36` 26"|
|------------|--------|------------|
|15A PARA 16A|  763,77|282º 50` 08"|
|------------|--------|------------|
|16A PARA 29A|  550,00|182º 38` 47"|
|------------|--------|------------|
|29A PARA 28 |  222,92|100º 59` 19"|
|------------|--------|------------|
|28 PARA 27  |  106,50| 56º 27` 38"|
|____________|________|____________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 22 de Julho de 1.999.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de Julho de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1269/99, de 22/07/99

Publicação Nº 1880093

LEI Nº 1269/99, de 22/07/99

"INSTITUE E REGULAMENTA A COBRANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN, Prefeito Municipal em Exercício de Siderópolis. Faço saber a 
todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente 
Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar um Termo de Compromis-
so com a empresa vencedora da licitação para efetuar o transporte constante do artigo 1º 
desta Lei.
§ 1º - O gerenciamento da taxa paga pelos estudantes usuários do transporte escolar do 
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itinerário acima especificado, será efetuado pela empresa vencedora da respectiva licitação, 
a qual deverá obrigatoriamente ser depositada em conta especial da referida empresa 
e efetuar a prestação de contas ao Município mensalmente, acompanhado com respectivo 
comprovante bancário legal, contendo o visto da Secretaria de Educação do Município;
§ 2º - O montante depositado, será deduzido mês a mês, do total de cada fatura apresentada 
no respectivo mês e sempre acompanhada dos boletins, devidamente preenchidos pela 
Secretaria de Educação do Município, cuja finalidade é restrita a custear parte dos custos 
do transporte escolar no itinerário acima especificado.

Art. 2º Os alunos pagarão uma taxa de R$ 12,00 (doze reais) mensalmente até 31/07/99, para 
cobrir parte dos custos do transporte escolar no respectivo itinerário, sendo que a dife-
rença da fatura apresentada contendo a devida dedução dos valores depositados pelos estu-
dantes, será paga pelo Município de acordo com preço/Km, cotado na licitação.
Parágrafo Único - Os valores constantes no "caput" deste artigo serão reajustados de acordo 
com o contrato firmado entre PREFEITURA/EMPRESA, baseado nos índices de aumento das tarifas, 
autorizados pelo DETER.

Art. 3º Terão direito à utilização do transporte escolar de Siderópolis a Criciúma e vice-
-versa, todos os estudantes, comprovadamente matriculados em estabelecimentos de ensino de 
2º graus, profissionalizantes e curso superior.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor n data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 
partir de 29 de Janeiro de 1.999.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 22 de Julho de 1.999.
MARCOS L. PORFÍRIO FELTRIN
Prefeito Municipal em exercício
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de Julho de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 127

Publicação Nº 1878951

LEI Nº 127

FIRMA CONVÊNIO COM A SOCIEDADE COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE SIDERÓPOLIS, DE RES-
PONSABILIDADE

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a assinar convênio com a Sociedade Cooperativa de 
Eletrificação Rural de Siderópolis, de Responsabilidade limitada, assumindo inteiramente o 
ônus da construção de nova linha de transmissão de energia elétrica, em substituição a que 
será usada para conduzir energia elétrica à vila de Treviso e de propriedade da Companhia 
Carbonífera Treviso S/A, desde que esta, por aviso escrito e prévio, comunique, no prazo de 
90 dias, a mudança de suas instalações elétricas para outro local.

Art. 2º As despesas decorrentes da construção serão objeto e Lei especial, caso não haja, 
no orçamento do respectivo exercício, dotação adequada ao seu enquadramento.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 17 de Dezembro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1270/99, de 24/08/99

Publicação Nº 1880094

LEI Nº 1270/99, de 24/08/99

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 40.000,00".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar 
no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), destinados a suplementar as seguintes dota-
ções do orçamento vigente:
06 - SECRET/SAÚDE E PROM/SOCIAL
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
06011375428.1.024 - Equip. e Material Permanente............................R$ 40.000,00
TOTAL ......................................................................R$ 40.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta da 
anulação parcial e/ou total da seguinte dotação do orçamento vigente:
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999999.999/2999 - Reserva de Contingência.................................R$ 40.000,00
TOTAL ......................................................................R$ 40.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 24 de Agosto de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 24 de Agosto de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1271/99, de 24/08/99

Publicação Nº 1880095

LEI Nº 1271/99, de 24/08/99

"AUTORIZA CRIAR ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS MANANCIAIS DO RIO DA SERRA, RIO SÃO BENTO, 
RIO SERRINHA E DO COSTÃO DA SERRA NO ÂMBITO MUNICIPAL".

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, nos seus 
Arts. 12 - VI e VII; 135 - X e art. 51 - IV, faz saber a todos os habitantes deste Municí-
pio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica criada a "Área de Proteção Ambiental do Costão da Serra, das nascentes do Rio 
São Bento e Rio Serrinha e outro", visando a proteção e preservação permanente dos manan-
ciais hídricos, da flora, da fauna e da paisagem que possuem as seguintes características:
§ 1º - Descrição do perímetro da Área de Proteção Ambiental do Município de Siderópolis.
Partindo do ponto extremo das dividas dos municípios de Siderópolis, Nova Veneza e Bom Jar-
dim da Serra, na altura das Coordenadas Plana Retangulares - UTM 6.833.450N, e 629.000E, 
e seguindo por uma linha sinuosa rumo Norte por toda a extensão da divisa dos municípios 
de Siderópolis e Bom Jardim da Serra, delimitada pela Encosta da Serra Geral, até encon-
trar-se na altura do limite dos municípios de Siderópolis e Treviso, na altura das Coorde-
nadas 6.846.500N e 638.000E. Deste segue-se também por uma linha sinuosa que delimita os 
municípios de Siderópolis e Treviso rumo Este, até a altura das Coordenadas 6.841,250N e 
644.000E. Deste segue-se por uma linha seca pela Coordenada 644.000 rumo Sul, até encon-
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trar-se com a linha divisória que delimita os municípios de Siderópolis e Nova Veneza rumo 
Oeste, até encontrar-se novamente no ponto inicial que é o extremo dos limites dos municí-
pios de Siderópolis, Nova Veneza e Bom Jardim da Serra

Art. 2º Nas éreas declaradas de Proteção Ambiental, prevista no artigo 1º desta Lei, é ve-
dado a exploração mineral a qualquer título, bem como qualquer obra de engenharia que modi-
fique ou altere substancialmente essa Região.

Art. 3º As atividades industriais agro-pastoris e de beneficiamento de madeiras (exceto as 
nativas protegidas por Lei Federal), deverão adequar-se às exigências legais para o seu 
funcionamento, de acordo com a aprovação do Departamento de Meio Ambiente do Município.
Parágrafo Único - As instalações novas de indústrias e obras de engenharia e as de explora-
ção mineral deverão cumprir as exigências contidas nessa Lei, bem como as dispostas na Lei 
Orgânica Municipal, na Lei de Postura Tributária, sob pena de sofrer as sanções previstas 
em nosso Ordenamento Jurídico e as estabelecidas nessa norma.

Art. 4º Às infrações a demanda da presente impor-se-á multa que varia de 100 a 5.000 (cem a 
cinco mil) UFMs., e as reincidências se aplicará em dobro (sempre em referência a primeir
a).

Art. 5º Aquele que infringir as disposições desta Lei, será notificado e devidamente autua-
do para cessar o ato ou fato no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação e 
autuação.
§ 1º - Após a notificação e autuação, o infrator terá uinze (15) dias para oferecer defesa 
junto ao Conselho de Meio Ambiente do Município.
§ 2º - As multas previstas na presente Lei deverão ser recolhidas ao município no prazo de 
trinta (30) dias da notificação e autuação.
§ 3º - O infrator não recolhendo as multas dentro do prazo especificado, será seu valor 
corrigido monetariamente e inscrito em dívida ativa do município, para posterior cobrança 
judicial.

Art. 6º Todo cidadão e/ou entidade, poderá apresentar junto ao DMA (Depto. De Meio Ambien-
te) e ao CONDEMA (Cons. Municipal de Meio Ambiente) denúncias sobre ações ou omissões que 
comprometem os objetivos da presente Lei, sendo de responsabilidade daqueles órgãos apurar 
imediatamente os fatos e os respectivos responsáveis.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 24 de Agosto de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 24 de Agosto de 
1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1272/99, de 14/09/99

Publicação Nº 1880096

LEI Nº 1272/99, de 14/09/99

"AUTORIZO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONTRATO DE CESSÃO DE USO, DE ÁREAS DE TERRA 
PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, COM A FERROVIA TEREZA CRISTINA S.A, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de cessão 
de uso de áreas de terras pertencentes ao Município de Siderópolis, com a Ferrovia Tereza 
Cristina S.A, para a implantação de um sub ramal ferroviário no bairro Rio Fiorita, para 
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atender as carboníferas existentes no local.

Art. 2º A área total a ser cedida é de 14.981,76m2 (quatorze mil, novecentos e oitenta e um 
vírgula setenta e seis metros quadrados), parte integrante dos lotes coloniais nº 47; 49; 
51 e 55 com registro no cartório de imóveis de Criciúma, sob o nº 3.912, livro 2, Fls 1, 
com uma área total de 1.204.305,49 m2 (hum milhão, duzentos e quatro mil, trezentos e cinco 
vírgula quarenta e nove metros quadrados), confrontando ao norte com o loteamento Vila Fio-
rita, ao Sul com o Rio Albina, Vila Cohab, loteamento João Maurício e terras de José Darolt 
e Agenor Sangalette, ao leste com terras de José Tomaz da Silva e parte do loteamento Vila 
Fiorita e ao Oeste com terras da C.S.N., sendo que a parte a ser ocupada é descrita a se-
guir:
 __________________
|LOTE | Nº METROS  |
|=====|============|
|47   | 3.893,40 m2|
|-----|------------|
|49   | 3.830,40 m2|
|-----|------------|
|51   | 3.818,52 m2|
|-----|------------|
|55 A | 3.439,44 m2|
|-----|------------|
|TOTAL|14.981,76 m2|
|_____|____________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 3º O contrato a ser firmado terá duração de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado por 
igual período, se as partes assim o desejarem.

Art. 4º Após o término do contrato, não havendo interesse das partes em renová-lo, o mesmo 
retornará ao patrimônio público, não podendo dar ao mesmo nenhum outro destino, a não ser o 
explicitado nesta Lei.

Art. 5º O mapa anexo faz parte integrante da presente Lei.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 14 de Setembro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 14 de setembro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1273/99, de 14/09/99

Publicação Nº 1880097

LEI Nº 1273/99, de 14/09/99

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a presente Lei:

Art. 1º Fica denominada rua "JOÃO COMIN", a atual rua Geral, Alto Rio Maina.

Art. 2º A rua JOÃO COMIN tem início na residência do Sr. Sérgio Trombin e seu término no 
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imóvel de Silvio Comin.

Art. 3º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos or-
çamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 14 de Setembro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 14 de setembro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1274/99, de 21/09/99

Publicação Nº 1880098

LEI Nº 1274/99, de 21/09/99

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 90.000,00".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no valor 
de R$ 90.000,00 (Noventa mi reais), destinados a suplementar as seguintes dotações do orça-
mento vigente:
03 - SECRET/ADMINISTR/PLANEJAMENTO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
03010307020.2.006 - Manutenção da Secret/Admin/Finanças:
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos.....................................R$ 25.000,00
3190 - Diversas Despesas de Custeio.........................................R$ 10.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transferências a Pessoas.............................................R$ 25.000,00
07 - SECRET/OBRAS E SERV/MUNICIPAIS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
070250323323.2.025 - Manut. Depto. Serv. Municipais:
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos.....................................R$ 30.000,00
TOTAL ......................................................................R$ 90.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta da 
anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999999.999/2999 - Reserva de Contingência.................................R$ 90.000,00
TOTAL.......................................................................R$ 90.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 21 de Setembro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 21 de setembro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1275/99, de 05/10/99

Publicação Nº 1880099

LEI Nº 1275/99, de 05/10/99

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 255.000,00".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no valor 
de R$ 255.000,00 (Duzentos e cinqüenta e cinco mi reais), para adicionar a seguinte dotação 
do orçamento vigente:
05 - SECRETARIA DE FINANÇAS
4000- DESPESAS DE CAPITAL
4300 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
4350 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
04010308033.2.008/4350 - Amortiz/ e Encargos Dív. Interna..................R$ 255.000,00
TOTAL ....................................................................R$ 255.000,00l

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta da 
anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9900 - Reserva de Contingência
9999999 - Reserva de Contingência
999999.2.999/172 - Reserva de Contingência.................................R$ 255.000,00
TOTAL......................................................................R$ 255.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 
partir de 31 de Maio de 1.999.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 05 de outubro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 05 de outubro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1276/99, de 05/10/99

Publicação Nº 1880100

LEI Nº 1276/99, de 05/10/99

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A COMPRAR E/OU RECEBER EM DOAÇÃO ÁREAS DE TERRA ONDE 
SITUAM-SE OS PAVILHÕES DA C.S.N. DE OFICINA MECÂNICA, ALMOXARIFADO, CARPINTARIA, ETC. E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a receber por doação e/ou compra, as 
áreas de terra e as edificações que compõem as oficinas, almoxarifado, oficina elétrica, car-
pintaria, garagem, etc., do complexo dos pavilhões da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, 
no bairro Rio Fiorita.

Art. 2º A área total do imóvel é de 62.021,00 m2 (sessenta e dois mil e vinte e um metros 
quadrados), sendo composta como descrita a seguir:
 _______________________________________
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|Nº LOTE|MATRÍCULA/REGISTRO| ÁREA EM M2 |
|=======|==================|============|
|01     |Nº 6.008          |62.021,00 m2|
|_______|__________________|____________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 3º As confrontações da área total são:
NORTE: Com terras da Carbonífera Beluno
SUL: Com o lote nº 2 e quadra T do loteamento Vila Fiorita;
LESTE: Com terras da Carbonífera Beluno.
OESTE: Com terras da Carbonífera Beluno.

Art. 4º Os valores serão pagos pela aquisição dos imóveis constantes do art. Da presente 
Lei, serão os valores especificados no Laudo de Avaliação da comissão do município nomeados 
pelo Decreto nº 1.852/97, parte integrante da presente Lei.

Art. 5º As despesas da presente Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento 
vigente.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 26 de outubro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 05 de outubro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1277/99, de 26/10/99

Publicação Nº 1880101

LEI Nº 1277/99, de 26/10/99

"AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À POLÍCIA MILITAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado, mediante convênio, a transferir mensal-
mente a Polícia Militar, o valor de R$ - 900,00 (novecentos reais), destinados ao policia-
mento ostensivo motorizado, executando rondas periódicas e atendimento de ocorrências no 
Município, através de guarnições de radiopatrulha da Polícia Militar.

Art. 2º O presente convênio terá validade até 31/12/2000, cujo valor somente poderá ser 
reajustado através de Termo Aditivo autorizado pelo Legislativo Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 01 de janeiro de 1.999.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 26 de outubro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de outubro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1278/99, de 26/10/99

Publicação Nº 1880102

LEI Nº 1278/99, de 26/10/99

"AUTORIZA A PERMUTA DE ÁREAS DE TERRA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, COM O SR. LUIZ COMIN, 
PARA CONSTRUÇÃO DE UM GRUPO ESCOLAR EM RIO MAINA ALTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a permutar três (03) lotes na COHAB em 
Siderópolis, lotes nºs 12, 37 e 36 com 910,00 m2 (dez mil metros quadrados) localizado na 
estrada geral do Alto Rio Maina conforme mapa anexo, com as seguintes confrontações:
Lote nº 12 - De propriedade do Município de Siderópolis, devidamente matriculada no cartó-
rio de registro de imóveis da comarca de Urussanga sob o nº 11.447 - Fls 01 - livro 02.
Lote nº 37 - De propriedade do Município de Siderópolis, devidamente matriculada no cartó-
rio de registro de imóveis da comarca de Urussanga sob o nº 11.447 - Fls 01 - livro 02.
Lote nº 36 - De propriedade do Município de Siderópolis, devidamente matriculado no cartó-
rio de registro de imóveis da comarca de Urussanga, sob o nº 11.447, Fls 01 - livro 02.

Art. 2º Os lotes descritos no artigo 1º de propriedade do Município de Siderópolis, se-
rão permutados com a área a seguir descrita devidamente registrada no cartório de registro 
de imóveis de Urussanga sob nº 23.920 - Fls 155 V e 156, livro 3 Q, com uma área total de 
130.000,00 m2 (cento e trinta mil metros quadrados) para a permuta, conforme mapa anexo, 
com as seguintes confrontações:
NORTE: 140,36 m lineares com Luiz Comin;
SUL: 145,36 m lineares com Luiz Comin;
LESTE: 70,00 m lineares com Luiz Comin;
OESTE: 70,00 m lineares com a Estrada Geral Siderópolis - Alto Rio Maina.

Art. 3º A presente permuta destina-se a construção de uma escola para os moradores de Alto 
Rio Maina e São Martinho, com verbas da PETROBRAS a ser doada à comunidade.

Art. 4º Caso a verba, por qualquer motivo, deixe de ser repassada impossibilitando a cons-
trução, torna-se nula a presente Lei.

Art. 5º As despesas decorrentes da escrituração da presente permuta correrão por conta de 
cada adquirente.

Art. 6º As áreas de terra acima descritas, equivaleu-se conforme laudo de avaliação em ane-
xo.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 26 de outubro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de outubro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 1279/99, de 26/10/99

Publicação Nº 1880103

LEI Nº 1279/99, de 26/10/99

"OFICIALIZA A FESTA REGIONAL DO FRANGO DE SIDERÓPOLIS, COMO EVENTO RECREATIVO E SOCIO-CUL-
TURAL DO MUNICÍPIO".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica oficializada a "FESTA REGIONAL DO FRANGO DE SIDERÓPOLIS" que se realizará no 
mês de outubro e/ou novembro e em dias a serem fixados pelo Executivo Municipal, como evento 
recreativo e sócio-cultural oficial do Município de Siderópolis.

Art. 2º Ficam autorizados os gastos relativos a programação, publicidade e realização do 
evento descrito no artigo 1º desta Lei, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 
devendo todas as despesas ocorrerem por conta de dotações orçamentárias próprias da Funda-
ção Municipal de Cultura de Siderópolis, para o presente ano e anos subseqüentes.

Art. 3º As despesas decorrentes da aprovação desta Lei, correrão por conta de dotações do 
orçamento em vigência.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 26 de outubro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de outubro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 128

Publicação Nº 1878952

LEI Nº 128
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$2.180.995,00 (DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA MIL, NOVE-
CENTOS E NOVENTA E CINCO CRUZEIROS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de Dezembro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipa
Registre-se e publique-se.
JOSÉ RODRIGUES
Secretário

LEI Nº 1280/99, de 26/10/99

Publicação Nº 1880104

LEI Nº 1280/99, de 26/10/99

"AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DA VILA SÃO JOÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a doar a Associação dos Moradores da 
Vila São João os lotes abaixo descritos:
I - Lote nº 26 - com 325,00 m², matrícula 11.447 da Comarca de Urussanga, com as seguintes 
confrontações:
NORTE: 13,00 m lineares com a Rua B;
SUL: 13,00 m lineares com o lote 30;
LESTE: 25,00 m lineares com a Rua E;
OESTE: 25,00 m lineares com o lote 27.
II - Lote nº 27 - com 300,00 m², matrícula 11.447 da Comarca de Urussanga, com as seguintes 
confrontações:
NORTE: 12,00 m com a Rua B;
SUL: 12,00 m lineares com o lote 30;
LESTE: 25,00 m lineares com o lote 26;
OESTE: 25,00 m lineares com o lote 28.
III - Lote nº 28 - com 300,00 m², matrícula 11.447 da Comarca de Urussanga, com as seguin-
tes confrontações:
NORTE: 12,00 m lineares com a Rua B;
SUL: 13,00 m lineares com o lote 31;
LESTE: 25,00 m lineares com o lote 27;
OESTE: 25,00 m lineares com o lote 29.
IV - Lote nº 29 - com 325,00 m², matrícula 11.447 da Comarca de Urussanga, com as seguintes 
confrontações:
NORTE: 13,00 m lineares com a Rua B;
SUL: 13,00 m lineares com o lote 31;
LESTE: 25,00 m lineares com o lote 28;
OESTE: 25,00 m lineares com a Rua F.
V - Lote nº 30 - com 300,00 m², matrícula 11.447 da Comarca de Urussanga, com as seguintes 
confrontações:
NORTE: 25,00 m lineares com os lotes 26 e 27;
SUL: 25,00 m lineares com o lote 32;
LESTE: 12,00 m lineares com a Rua E;
OESTE: 12,00 m lineares com o lote 31.
VI - Lote 31 - com 300,00 m², matrícula 11.447 da Comarca de Urussanga, com as seguintes 
confrontações:
NORTE: 25,00 m lineares com os lotes 28 e 29;
SUL: 25,00 m lineares com o lote 31;
LESTE: 12,00 m lineares com o lote 30;
OESTE: 12,00 m lineares com a Rua F.
VII - Lote nº 32 - com 300,00 m², matrícula 11.447 da Comarca de Urussanga, com as seguin-
tes confrontações:
NORTE: 25,00 m lineares com o lote 30;
SUL: 25,00 m lineares com o lote 34;
LESTE: 12,00 m lineares com a Rua E;
VIII - Lote nº 33 - com 300,00 m², matrícula 11.447 da Comarca de Urussanga, com as seguin-
tes confrontações:
NORTE: 25,00 m lineares com o lote 31;
SUL: 25,00 m lineares com o lote 35;
LESTE: 12,00 m lineares com o lote 32;
OESTE: 12,00 m lineares com a Rua F.
IX - Lote nº 34 - com 300,00 m², matrícula 11.447 da Comarca de Urussanga, com as seguintes 
confrontações:
NORTE: 25,00 m lineares com o lote 32;
SUL: 25,00 m lineares com o lote 36;
LESTE: 12,00 m lineares com a Rua E;
OESTE: 12,00 m lineares com o lote 35.
X - Lote nº 35 - com 300,00 m², matrícula 11.447 da Comarca de Urussanga, com as seguintes 
confrontações:
NORTE: 25,00 m lineares com o lote 33;
SUL: 25,00 m lineares com o lote 37;
LESTE: 12,00 m lineares com o lote 34;
OESTE: 12,00 m lineares com a Rua F.
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Art. 2º A Doação especificada no artigo anterior, destina-se a uma área de lazer para a co-
munidade da Associação dos Moradores da Vila São João.

Art. 3º Caso haja dissolução da Associação, ou for dado outro destino a referida área a 
mesma retornará ao patrimônio público, sem que a este caiba qualquer indenização sob qual-
quer título.

Art. 4º A área especificada no art. 1º desta Lei, não poderá ser locada ou sub locada, não 
poderá ser vendida ou cedida a terceiros em qualquer hipótese.

Art. 5º As despesas decorrentes da escrituração da presente doação correrão por conta da 
Associação dos Moradores da Vila São João.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 26 de outubro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de outubro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1281/99, de 09/11/99

Publicação Nº 1880105

LEI Nº 1281/99, de 09/11/99

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A CAMPANHA 
NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a Cam-
panha Nacional das Escolas da Comunidade - CNEC, através de parcelas mensais no corrente 
exercício financeiro.
Parágrafo Único - Os recursos financeiros especificados no Art. 1º da presente Lei, será até 
o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mensais.

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 0501.0842188.2034/3230 - Contribuição a Entidades Educacionais.

Art. 3º Fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar convênio 
com a Entidade acima especificada, mediante homologação do Legislativo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 02 de janeiro de 1.999.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 09 de Novembro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 09 de Novembro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1282/99, de 30/11/99

Publicação Nº 1880106

LEI Nº 1282/99, de 30/11/99

"AUTORIZA A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA E BEM ES-
TAR SOCIAL DE SIDERÓPOLIS AFABESS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros no va-
lor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), mensais para a Associação Feminina de As-
sistência e Bem Estar Social de Siderópolis - AFABESS, para atender as despesas do Programa 
de Assistência Social e especialmente dentro de suas finalidades estatuárias.
Parágrafo Único - Os recursos serão repassados parceladamente, atendendo-se as necessidades 
dos programas de trabalho e de conformidade com as solicitações da entidade.

Art. 2º Fica, também, o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a enti-
dade mencionada no artigo anterior, se assim entenderem as partes, objetivando a delegação 
dos encargos de contrapartida.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação: 
06.03.1581486.2.023-3230/0119.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 01 de Setembro de 1.999.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 30 de Novembro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 30 de Novembro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1283/99, de 30/11/99

Publicação Nº 1880107

LEI Nº 1283/99, de 30/11/99

"REVOGA NA SUA ÍNTEGRA A LEI Nº 669/85 QUE AUTORIZA O MUNICÍPIO A FIRMAR CONVÊNIO COM SE-
CRETARIAS DO ESTADO, FAZ DOAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogada na sua íntegra a Lei nº 669/85, de 19 de setembro de 1985, que auto-
riza o Município a firmar convênios com secretarias do Estado, faz doação de terra.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 30 de Novembro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 30 de Novembro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1284/99, de 30/11/99

Publicação Nº 1880108

LEI Nº 1284/99, de 30/11/99

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 410.000,00".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplemen-
tar no valor de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais) destinados a suplementar as 
seguintes dotações do orçamento vigente:
03.03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO:
02030307021-2006 - Manut.. da Secret. Administr. Planejamento:
3110 - Pessoal.............................................................R$ 13.000,00
3190 - Diversas Despesas de Custeio........................................R$ 70.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transferências a Pessoas............................................R$ 22.000,00
04.4 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
04010208033-2008 - Amortização e Encar. Da Dívida Pública:
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3260 - Encargos da Dívida Interna..........................................R$ 10.500,00
05.5 - SECRETARIA DE EDUC/CULT/ESP/LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
05010841190-2011 - Manut. Do Depto. De Educação:
3110 - Pessoal ............................................................R$ 15.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
05010842188-2012 - Manut. Do Ensino Fundamental - FUNDEF:
3250 - Transferências a Pessoas.............................................R$ 2.500,00
06.6 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
06031581486-2.023 - Manut. Do Depto. De Promoção Social:
3110 - Pessoal.............................................................R$ 28.000,00
07.07- SECRETARIA DE OBRAS E SERV/MUNICIPAIS
3000 - DESPESAS CORRENTES
07011688538-2024 - Manut. Do Depto. De Obras:
3120 - Material de Consumo.................................................R$ 80.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos....................................R$ 25.000,00
07021058323-2025- Manut. do Depto. De Serviços Municipais:
3110 - Pessoal.............................................................R$ 60.000,00
08.8 - SECRETARIA DE AGRICULT/MEIO AMBIENTE
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
08010417104-2030 - Manut. Do Horto Florestal:
3120 - Material de consumo..................................................R$ 4.000,00
TOTAL ....................................................................R$ 410.000,00

Art. 2º O Crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta do 
seguinte item do orçamento vigente:
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999999999-2999 - Reserva de Contingência................................R$ 410.000,00
TOTAL ....................................................................R$ 410.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 30 de Novembro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 30 de Novembro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1285/99, de 30/11/99

Publicação Nº 1880109

LEI Nº 1285/99, de 30/11/99
AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREAS DE TERRA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMI-
GOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a doar a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE, os lotes abaixo descritos:
I - Lote nº 01 (da planta em anexo), com 454,80 m2 (quatrocentos e cinqüenta e quatro vír-
gula oitenta metros quadrados), matrícula nº 13.834, Fls 01, livro 02, da Comarca de Urus-
sanga, com as seguintes confrontações:
NORTE: 34,60m. lineares com terras da APAE;
SUL: 26,00 m. lineares com terras de Ângelo de March;
LESTE: 15,00 m. lineares com a rua Diomício Freitas;
OESTE: 16,40 m. lineares com terras de Emílio Carminatti e Olga Daleff;
II - Lote nº 3 e 4 (da planta em anexo), com 1.983,82 m2 (um mil novecentos e oitenta e 
três vírgula oitenta e dois metros quadrados), matrícula nº 11.194, Fls 01, livro 02, da 
Comarca de Urussanga, com as seguintes confrontações:
NORTE: 62,12 m. lineares com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis;
SUL: 49,40 m. lineares com terras da APAE;
LESTE: 35,50 m. lineares com a rua Diomício Freitas;
OESTE: 38,47,m. lineares com terras de Elidio Zampolli.

Art. 2º A doação especificada no artigo anterior destina-se a construção de blocos para am-
pliação das salas de aula e área de recreação dos alunos.

Art. 3º Caso haja dissolução da APAE no Município, ou for dado outro destino a referida 
área, a mesma a mesma retornará ao patrimônio público, sem que a este caiba qualquer inde-
nização a qualquer título.
Parágrafo Único - O valor constante no "caput" deste artigo, serão reajustados de acordo 
com contrato firmado entre PREFEITURA/EMPRESA, baseado nos índices de aumento das tarifas, 
autorizados pelo DETER.

Art. 3º Terão direito à utilização do transporte escolar de Siderópolis a Criciúma e vice-
-versa, todos os estudantes, comprovadamente matriculados em estabelecimentos de ensino de 
2º graus, profissionalizantes e curso superior.

Art. 4º A área especificada no artigo 1º desta Lei, não poderá ser locada ou sublocada, não 
poderá ser vendida ou cedida a terceiros sob qualquer título.

Art. 5º As despesas decorrentes da escrituração da presente doação, correrão por conta da 
APAE.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 30 de Novembro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
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Registrado e publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 30 de Novembro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1286/99, de 15/12/99

Publicação Nº 1880110

LEI Nº 1286/99, de 15/12/99

"INSTITUI E REGULAMENTA A COBRANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar a cobrança de uma 
taxa, para custear parte dos custos do Transporte Escolar de estudantes do Município, no 
itinerário compreendido entre Siderópolis-Criciúma e vice-versa.

Art. 2º Fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar um Termo 
de Compromisso com a empresa vencedora da licitação para efetuar o transporte constante do 
artigo 1º desta Lei.
§ 1º - O gerenciamento da taxa paga pelos estudantes usuários do transporte escolar do 
itinerário acima especificado, será efetuado pela empresa vencedora da respectiva licitação, 
a qual deverá obrigatoriamente ser depositada em conta especial da referida empresa 
e efetuar a prestação de contas ao Município mensalmente, acompanhado com respectivo 
comprovante bancário legal, contendo o visto da Secretaria de Educação do Município;
§ 2º - O montante depositado será deduzido mês a mês, do total de cada fatura apresentada 
no respectivo mês e sempre acompanhada dos boletins, devidamente preenchidos pela 
Secretaria de Educação do Município, cuja finalidade é restrita a custear parte dos custos 
do transporte escolar no itinerário acima especificado.

Art. 2º Os alunos pagarão uma taxa de R$ 12,00 (doze reais) mensalmente até 31/12/99, para 
cobrir parte dos custos do transporte escolar no respectivo itinerário, sendo que a dife-
rença da fatura apresentada contendo a devida dedução dos valores depositados pelos estu-
dantes, será paga pelo Município de acordo com preço/Km, cotado na licitação.
Parágrafo Único - O valor constante no "caput" deste artigo, serão reajustados de acordo 
com contrato firmado entre PREFEITURA/EMPRESA, baseado nos índices de aumento das tarifas, 
autorizados pelo DETER.

Art. 3º Terão direito à utilização do transporte escolar de Siderópolis a Criciúma e vice-
-versa, todos os estudantes, comprovadamente matriculados em estabelecimentos de ensino de 
2º graus, profissionalizantes e curso superior.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a 
partir de 01 de agosto de 1.999.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 15 de Dezembro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrado e publicado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 15 de Dezembro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1287/99, de 15/12/99

Publicação Nº 1880111

LEI Nº 1287/99, de 15/12/99

"ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 13.500,00".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores apreciou e aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplemen-
tar no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), destinados a suplementar as 
seguintes dotações do orçamento vigente:
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
0101010101.1.001 - Manutenção da Câmara de Veredores:
3110 - Pessoal.............................................................R$ 10.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos.....................................R$ 3.500,00
TOTAL .....................................................................R$ 13.500,00

Art. 1º O crédito a que se refere o artigo anterior dapresente Lei, correrá por conta da 
anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999999999-2.099- Reserva de Contingência.................................R$ 13.500,00
TOTAL .....................................................................R$ 13.500,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 15 de dezembro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração, em 15 de Dezembro de 1.999
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1288/99, de 15/12/99

Publicação Nº 1880112

LEI Nº 1288/99, de 15/12/99

"DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS-SC"

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a presente Lei:

Art. 1º Fica denominada rua "DEVINO COMIN", a atual rua projetada, localizada no São Marti-
nho.

Art. 2º A rua DEVINO COMIN tem início na estrada geral do São Martinho, atrás da madeireira 
MADEGIL, na residência do Sr. Vilson Comin e tem seu término na casa do Sr. Jaime Comin.

Art. 3º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta dos recur-
sos orçamentários próprios.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 15 de Dezembro de 1.999.
DILNEI ROSSA
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Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta secretaria de Administração e Planejamento, em 15 de Dezembro 
de 1.999.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1289/99, de 23/12/99

Publicação Nº 1880113

LEI Nº 1289/99, de 23/12/99

"ABRE CRÉDITO DUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 475.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores apreciou e aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplemen-
tar no valor de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais), destinados a su-
plementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
07 - SECRET/OBRAS E SERV/MUNICIPAIS
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
07021376575.1.019 - Abertura e Paviment/Vias Urbanas:
4110 - Obras e Instalações................................................R$ 440.000,00
05 - SECRET/EDUC/CULT/ESP/LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
05010842188.2.039 - Contrib/Fundo Ensino Fundamental/Val/Mag/
3224 - Trans/a Inst/Mult/governamentais....................................R$ 35.000,00
TOTAL.....................................................................R$ 475.000,00

Art. 1º O crédito a que se refere o artigo anterior do presente Decreto, correrá por conta 
de anulações totais e/ou parciais das seguintes dotações do orçamento vigente:
05 - SECRETAR/EDUC/CULT/ESP/LAZER
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS:
05010842188.1.007 - Aquis/Veículos p/ Educação:
4120 - Equip/Material Permanente...........................................R$ 40.000,00
06 - SECRET/SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
06031581487.1.011 - Constr/e Equip/Centros Comunitários:
4110 - Obras e Instalações.................................................R$ 40.000,00
06011375428.1.024 - Constr/Equip/p/Unidades de Saúde:
4110 - Obras e Instalações................................................R$ 105.000,00
07 - SECRET/OBRAS E SERV/MUNICIPAIS
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
07021060325.1.016 - Aquis/Veíc/p/Coleta Lixo:
4120 - Equip/Material Permanente...........................................R$ 40.000,00
08 - SECRET/AGRICULT/MEIO MBIENTE
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
08010418111.1.020 - Aquis/Maq/e Impl/Agrícolas:
4120 - Equip/Mater/Permanente..............................................R$ 60.000,00
09 - ASSESSORIA DE IN/COM/E TURISMO
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
09011162346.1.022 - Incent/Implantação Indústrias:
4110 - Obras e Instalações.................................................R$ 40.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 366

99999999999-2.099 - Reserva de Contingência................................R$ 50.000.00
TOTAL.....................................................................R$ 475.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 23 de dezembro de 1.999
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 23/12/99
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 129

Publicação Nº 1878953

LEI Nº 129
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$393.562.90 (TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS 
E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS E NOVENTA CENTAVOS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de Dezembro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipa
Registre-se e publique-se.
JOSÉ RODRIGUES
Secretário

LEI Nº 1290/99, de 30/12/99

Publicação Nº 1880114

LEI Nº 1290/99, de 30/12/99

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE,DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ROTATIVO HABITACIONAL E FUN-
DAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDERÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2.000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS"(R$ 8.000.000,00)

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, a Câmara de Vereadores apreciou e aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, para o exercício de 2.000, estima a Recei-
ta e fixa a Despesa em R$ - 8.000.000,00 (oito milhões de reais) sendo composto pelos anexos 
integrantes desta Lei:

Art. 2º A receita do Município será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e 
outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, com os seguintes 
desdobramentos:
FONTE DE RECEITA...................................................VALOR
Receita Tributária............................................570.000,00
Receita Patrimonial............................................50.000,00
Receita de Serviços............................................50.000,00
Transferências correntes....................................6.420.000,00
Outras Receitas Correntes.....................................240.000,00
Operações de Crédito..........................................100.000,00
Alienação de Bens..............................................30.000,00
Transferências de Capital.....................................490.000,00
Amortização de Empréstimos.....................................50.000,00
TOTAL.......................................................8.000.000;00
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Art. 3º A despesa do Município será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes 
desta Lei, por funções, programas, subprogramas, órgãos, unidades orçamentárias, projetos, 
atividades e elementos de despesa, distribuída da seguinte maneira:
I - DESPESA POR FUNÇÕES
FUNÇÃO.............................................................VALOR
01 - LEGISLATIVA..............................................475.000,00
03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO...........................1.289.000,00
04 - AGRICULTURA .............................................185.000,00
07 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL..................................15.000,00
08 - EDUCAÇÃO E CULTURA.....................................1.998.000,00
10 - HABITAÇÃO E URBANISMO....................................898.000,00
11 - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS............................45.000,00
13 - SAÚDE E SANEAMENTO.....................................1.100.000,00
15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA................................445.000,00
16 - TRANSPORTE...............................................650.000,00
99 - RESERVA E CONTINGÊNCIA...................................900.000,00
TOTAL.......................................................8.000.000,00
II - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES .........................................5.144.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO ........................................3.444.000,00
Pessoal.....................................................1.860.000,00
Material de Consumo...........................................509.000,00
Serv/Terceiros e Encargos.....................................590.000,00
Div. Despesas de Custeio......................................485.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ...................................1.700.000,00
Transf. Intragovernamentais...................................835.000,00
Transf. Intergovernamentais...................................400.000,00
Transf. a Instituições Privadas...............................210.000,00
Transferências a Pessoas......................................145.000,00
Encargos da Dívida Contratada..................................70.000,00
Contr. Form. Patrim. Serv. Públicos............................40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL ........................................1.956.000,00
INVESTIMENTOS ..............................................1.440.000,00
Obras e Instalações...........................................960.000,00
Equip. e Material Permanente..................................475.000,00
Diversos Investimentos..........................................5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS .........................................10.000,00
Aquis.Outr.Bens Cap.em Utilização..............................10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.....................................506.000,00
Transf. Intragovernamentais...................................291.000,00
Transf. a Instituições Privadas................................15.000,00
Amortiz. da Dívida Interna....................................200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.......................................900.000,00
TOTAL.......................................................8.000.000,00

Art. 4º O orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIDERÓPOLIS, para o exercício de 2.000, 
prevê a Receita e Fixa a Despesa em R$ - 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), 
sendo composto pelos anexos integrantes desta Lei, tendo a sua Receita e Despesa assim dis-
tribuídos:
I - DAS RECEITAS
FONTES DE RECEITA..................................................VALOR
Receita Patrimonial............................................50.000,00
Transferências Correntes......................................750.000,00
Outras Receitas Correntes......................................50.000,00
Transferências de Capital.....................................350.000,00
TOTAL.......................................................1.200.000,00
II - DAS DESPESAS
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES............................................630.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO...........................................600.000,00
Pessoal.......................................................300.000,00
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Material de Consumo...........................................150.000,00
Serv/Terceiros e Encargos.....................................100.000,00
Diversas Desp.de Custeio.......................................50.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.......................................30.000,00
Transferências a Pessoas.......................................30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL...........................................420.000,00
INVESTIMENTOS.................................................400.000,00
Equip.e Mater. Permanente.....................................400.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS..........................................20.000,00
Aquis.tit.Repr.Cap.já Integralizado............................20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.......................................150.000,00
TOTAL.......................................................1.200.000,00

Art. 5º O Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE SIDERÓPO-
LIS, para o exercício de 2.000, prevê a Receita e Fixa a Despesa em R$ - 120.000,00 (cento 
e vinte mil reais), sendo composto pelos anexos integrantes desta Lei, tendo a sua Receita 
e Despesa assim distribuídos:
I - DAS RECEITAS
FONTES DE RECEITA..................................................VALOR
Receita Patrimonial.............................................3.000,00
Transferências Correntes......................................103.000,00
Outras Receitas Correntes.......................................4.000,00
Transferências de Capital......................................10.000,00
TOTAL.........................................................120.000,00
II - DAS DESPESAS
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES ............................................65.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO............................................50.000,00
Pessoal........................................................20.000,00
Material de Consumo............................................10.000,00
Serv/Terceiros e Encargos......................................10.000,00
Diversas Desp.de Custeio.......................................10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ......................................15.000,00
Transf. a Instituições Privadas ...............................10.000,00
Transferências a Pessoas........................................5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL ...........................................45.000,00
INVESTIMENTOS .................................................45.000,00
Obras e Instalações............................................30.000,00
Equip.e Material Permanente....................................15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA .......................................10.000,00
TOTAL.........................................................120.000,00

Art. 6º O Orçamento do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIDERÓPOLIS, para o exer-
cício de 2.000, prevê a Receita e Fixa a Despesa em R$ - 1.350.000,00 (hum milhão, trezen-
tos e cinqüenta mil reais), sendo composto pelos anexos integrantes desta Lei, tendo a sua 
Receita e Despesa assim distribuídos:
I - DAS RECEITAS
FONTES DE RECEITA..................................................VALOR
Transferências Correntes....................................1.150.000,00
Transferências de Capital.....................................200.000,00
TOTAL ......................................................1.350.000,00
II - DAS DESPESAS
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES ...........................................830.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO ...........................................30.000,00
Material de Consumo.............................................5.000,00
Serv/Terceiros e Encargos.......................................5.000,00
Diversas Desp. De Custeio......................................20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES .....................................800.000,00
Transf. Intragovernamentais...................................800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL ..........................................220.000,00
TRANSFERÊNCIAS CAPITAL .......................................220.000,00
Transf. Intragovernamentais...................................220.000,00
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RESERVA DE CONTINGÊNCIA ......................................300.000,00
TOTAL.......................................................1.350.000,00

Art. 7º O Orçamento do FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE SIDERÓPOLIS, para o exercício de 
2.000, prevê a Receita e Fixa a Despesa em R$ - 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) 
sendo composto pelos anexos integrantes desta Lei, tendo sua receita e Despesa assim dis-
tribuídos:
I - DAS RECEITAS
FONTES DE RECEITA
Transferências Correntes.......................................50.000,00
Transferências de Capital.....................................200.000,00
TOTAL ........................................................250.000,00
II - DAS DESPESAS
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES ............................................15.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO ...........................................15.000,00
Material de Consumo ............................................5.000,00
Serv/Terceiros e Encargos.......................................5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL ..........................................195.000,00
INVESTIMENTOS ................................................195.000,00
Obras e Instalações...........................................195.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA .......................................40.000,00
TOTAL.........................................................250.000,00

Art. 8º O Orçamento da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDERÓPOLIS, para o exercício de 
2.000 prevê a Receita e Fixa a Despesa em R$ - 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) 
sendo composto pelos anexos integrantes desta Lei, tendo a sua Receita e Despesa assim dis-
tribuídos:
I - DAS RECEITAS
FONTES DE RECEITA .................................................VALOR
Receita Patrimonial.............................................5.000,00
Transferências Correntes.......................................85.000,00
Outras Receitas Correntes.......................................5.000,00
Transferências de Capital......................................45.000,00
Outras Receitas e Capital......................................10.000,00
TOTAL ........................................................150.000,00
II - DAS DESPESAS
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES ...........................................100.000,00
DESPESAS DE CUSTEIO ...........................................85.000,00
Pessoal........................................................30.000,00
Material de Consumo.............................................5.000,00
Serv/Terceiros e Encargos......................................45.000,00
Diversas Desp. de Custeio.......................................5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ......................................15.000,00
Transf. a Inst. Privadas.......................................15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL ...........................................40.000,00
INVESTIMENTOS .................................................40.000,00
Obras e Instalações ...........................................30.000,00
Equip. e material permanente ..................................10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA .......................................10.000,00
TOTAL.........................................................150.000,00

Art. 9º Os valores fixados para a Reserva de Contingência destinam-se a suplementação, por 
ato do Executivo Municipal dos programas de trabalho, que se fizerem insuficientes durante a 
execução orçamentária, no exercício de 2.000.

Art. 10 - No decorrer da execução orçamentária, fica o Executivo Municipal autorizado:
§ 1 - Suprimido......
§ 2 - Efetuar, através de Decreto, medidas necessárias para ajustar o fluxo dos dispêndios 
ao efetivo comportamento da arrecadação no decorrer do exercício financeiro;
§ 3 - Suplementar a Reserva de Contingência, utilizando os recursos do Excesso de 
Arrecadação, devidamente comprovados.
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Art. 11 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a celebrar convênios com os 
governos da União e do Estado, através de seus órgãos da Administração Direta e/ou Indire-
ta, objetivando a execução de obras ou serviços que venham de encontro aos interesses comu-
nitários do Município.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência durante o exer-
cício de 2.000.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 30 de Dezembro de 1.999.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 30/12/99
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1291/2000, DE 11 DE ABRIL DE 2000.

Publicação Nº 1880115

LEI Nº 1291/2000, DE 11 DE ABRIL DE 2000.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUNDO 
DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO-FGTS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado em nome do município de Si-
derópolis, efetuar parcelamento de debito com a Caixa Econômica Federal - C.E.F. na forma 
da Resolução nº 202 de 12 de dezembro de 1.995, do conselho Curador do F.G.T.S. e da Cir-
cular da C.E.F. Nº 006/96, de 20 de março de 1.996, relativo a dívida havida junto ao Fun-
do de Garantia do Tempo de Serviço - F.G.T.S., no período de dezembro/98 a novembro/99 até 
o limite de R$ - 70.000,00 (setenta mil reais), o qual será parcelado em até 160 (cento e 
sessent
a) meses.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal para garantia de avença, fica autorizado a vincular e 
utilizar cotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM e/ou Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços - ICMS, durante todo o prazo de vigência do ajuste.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal durante o prazo do Acordo de parcelamento, consignará 
nos orçamentos anuais e plurianuais, dotações suficientes ao atendimento das prestações men-
sais oriundas do ajuste.

Art. 4º As despesas oriundas da presente lei, correrão por conta do orçamento vigen-
te nas seguintes dotações: 04.01.0308033.2008-3260/41 - Cargos da dívida interna, 
04.01.0308033.2008-4350/42 - Amortização da dívida interna.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 01 de dezembro de 1.999.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de Abril de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 11 de Abril de 
2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)
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LEI Nº 1292/00, de 01 de Fevereiro de 2000.

Publicação Nº 1880116

LEI Nº 1292/00, de 01 de Fevereiro de 2000.

"FIXA OS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, VICE-PREFEITO, VEREADORES E SECRETÁRIOS MUNICI-
PAIS DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os subsídios mensais do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Munici-
pais do Município de Siderópolis, de conformidade com o que determina o art. 29, V da Cons-
tituição Federal ficam fixados em parcela única, abaixo especificados:
I - Prefeito Municipal.....................R$-5.000,00
II - Vice Prefeito.........................R$-2.500,00
III - Vereadores...........................R$-1.620,00
IV - Secretário Municipal..................R$-1.620,00
Parágrafo Único - Ao Presidente da Câmara Municipal, fica fixado subsídios mensal de R$ - 
2.430,00 (dois mil e quatrocentos e trinta reais).

Art. 2º Pelo comparecimento a cada Sessão Extraordinária desde que convocada pelo Prefei-
to Municipal, o Vereador terá um acréscimo em sua remuneração de um valor igual a 1/20 (um 
vinte avos), não podendo todavia, serem pagas mais de uma Sessão Extraordinária por dia e 
nem além de 6 (seis) por mês, independente de quantas Sessões tenham sido realizadas;

Art. 3º A ausência injustificada do vereador à Sessão Ordinária, Extraordinária ou de Comis-
sões, implicará na redução da remuneração estabelecida no item III, deste artigo, a razão 
de 1/20(um vinte avos), por falta.

Art. 4º No período destinado ao recesso parlamentar, o vereador perceberá o valor integral 
do subsídio fixo mensal, constante no item III do Art. 1º da presente Lei; incluindo-se ao 
valor fixado ao Presidente do Legislativo (Parágrafo Único do Art. 1º desta Lei).

Art. 5º Ficam assegurada a revisão anual dos subsídios do Prefeito Municipal, Vice Prefei-
to, Secretário Municipais e Vereadores na mesma data e no mesmo índice fixado para o reajus-
te dos vencimentos dos servidores públicos municipais.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a 02 de 
janeiro de 2000.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto Legislativo nº 
03/96 de 27 de julho de 1996.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 01 de Fevereiro de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 01 de Fevereiro 
de 2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1293/00, de 22 de Fevereiro de 2000.

Publicação Nº 1880117

LEI Nº 1293/00, de 22 de Fevereiro de 2000.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECIFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na foram do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e, artigo 152, parágrafo 6º Da Lei Orgânica do Município, autorizado 
a contratar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis 
(06), segundo as necessidades temporárias.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligadas as áreas de Educação.
§ 2º - A remuneração dos Servidores que serão contratados, será aquela constantes na Lei nº 
991-A de 31 de Maio de 1.994.
§ 3º - O regime jurídico dos Servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º O Servidor contratado, ficará lotado, respectivamente na respectiva Secretaria Muni-
cipal, abaixo relacionada:
01 - SECRET/EDUC/CULT/ESPORTE E LAZER
01 - Professor de História

Art. 3º As contratações de que trata está Lei, serão sempre, procedidas de exposição de 
motivos da Secretaria a qual vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder Executivo 
Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Fevereiro de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de Fevereiro 
de 2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1294/00, de 22 de Fevereiro de 2000.

Publicação Nº 1880118

LEI Nº 1294/00, de 22 de Fevereiro de 2000.

"INSTITUI E REGULAMENTA A COBRANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS."

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar cobrança de uma 
taxa, para custear parte dos custos do Transporte Escolar de estudantes do Município, no 
itinerário compreendido entre Siderópolis-Criciuma e vice-versa.

Art. 2º Fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar um Tempo 
de Compromisso com a empresa vendedora da licitação para efetuar o transporte constante do 
artigo 1º Desta Lei.
§ 1º O gerenciamento da taxa paga pelos estudantes usuários do transporte escolar do 
itinerário acima especificado, será efetuado pela empresa vendedora da respectiva licitação, 
a qual deverá obrigatoriamente ser depositada em conta especial da referida empresa 
e efetuar a prestação de contas ao Município mensalmente, acompanhado com respectivo 
comprovante bancário legal, contendo o visto da Secretaria de Educação do Municipio;
§ 2º O montante depositado, será deduzido mês a mês, do total de cada fatura apresentada no 
respectivo mês e sempre acompanhada dos boletins, devidamente preenchidos pela Secretaria 
de Educação do Município, cuja finalidade é restrita a custear parte dos custos do 
transporte escolar no itinerário acima especificado.

Art. 2º Os alunos pagarão uma taxa de R$ - 15,00 (quinze reais) mensalmente a partir de 28 
de fevereiro de 2000 até 31 de dezembro de 2000, para cobrir parte dos custos do transpor-
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te escolar no respectivo itinerário, sendo que a diferença da fatura apresentada contendo a 
devida dedução dos valores depositados pelos estudantes, será paga pelo Município de acordo 
com preço/Km, cotado na licitação.
Parágrafo Único - O valor constante no "caput" deste artigo, serão reajustados de acordo 
com contrato firmado entre PREFEITURA/EMPRESA, baseado nos índices de aumento das tarifas, 
autorizados pelo DETER.

Art. 3º Terão direito a utilização do transporte escolar de Siderópolis a Criciúma e vice-
-versa, todos os estudantes, comprovadamente matriculados em estabelecimentos de ensino de 
2º Graus e cursos superior.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Fevereiro de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de Fevereiro 
de 2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1295/2000, de 22 de fevereiro de 2000.

Publicação Nº 1880119

LEI Nº 1295/2000, de 22 de fevereiro de 2000.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS PARA O GREMIO RECREA-
TIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ BELLUNESE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 22 DE FEVEREIRO DE 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1296/00, de 22 de Fevereiro de 2000.

Publicação Nº 1880120

LEI Nº 1296/00, de 22 de Fevereiro de 2000.

DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS-SC.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada rua "DIONISIO COMIN", a atual rua projetada, localizada no Rio Ex-
-Patrimônio.

Art. 2º A rua DIONISIO COMIN tem início na Rodovia SC 445, KM 7, que dá acesso a Igreja do 
Rio Ex-Patrimônio, e tem seu término na residência do Sr. Agenor Salvaro.

Art. 3º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta dos recur-
sos orçamentários próprios.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Fevereiro de 2000.
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DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de Fevereiro 
de 2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1297/00, de 22 de Fevereiro de 2000.

Publicação Nº 1880121

LEI Nº 1297/00, de 22 de Fevereiro de 2000.

DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS-SC.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada rua "PIETRO FERRO", a atual rua projetada, localizada na Vila São 
Jorge.

Art. 2º A rua PIETRO FERRO tem início na Rodovia SC 445, KM 5, que dá acesso a Escola Bási-
ca Municipal Jorge Bif, e tem seu término na residência do Sr. Paulo Jardim de Mello.

Art. 3º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta dos recur-
sos orçamentários próprios.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Fevereiro de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de Fevereiro 
de 2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1298/2000, de 14 de Março de 2000.

Publicação Nº 1880122

LEI Nº 1298/2000, de 14 de Março de 2000.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECIFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e, artigo 152, parágrafo 6º Da Lei Orgânica do Município, autorizado 
a contratar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis 
(06), segundo as necessidades temporárias.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligadas as áreas de Educação, Saúde e Obras.
§ 2º - A remuneração dos Servidores que serão contratados, será aquela constantes na Lei nº 
991-A de 31 de Maio de 1.994.
§ 3º - O regime jurídico dos Servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.
§ 4º - Os servidores a serem contratados para a finalidade desta Lei serão os constantes na 
relação, com suas respectivas funções e remunerações nºs 01 e 02/94.
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Art. 2º Os Servidores contratados, ficarão lotados, respectivamente na respectiva Secretaria 
Municipal, abaixo relacionada:
05.1 - SECRET/EDUC/CULT/ESPORTE E LAZER
01 Professor de Língua Portuguesa
01 Professor de Língua Estrangeira
01 Professor de artes
02 Professores de Educação Física
01 Professor de Matemática
06.1 - SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
01 Médico Ginecologista
02 Médico Pediatra
01 Fonoaudióloga
01 Psicóloga
07.1 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAL
01 Encanador
01 Chapeador
02 Operador de máquinas
02 Gari
08 Braçal
02 Guardas
01 Técnico Agrícola

Art. 3º As contratações de que trata está Lei, serão sempre, procedidas de exposição de mo-
tivos da Secretaria a qual esta vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder Execu-
tivo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 14 de Março de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 14 de Março de 
2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1299/00, de 14 de Março de 2000.

Publicação Nº 1880123

LEI Nº 1299/00, de 14 de Março de 2000.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECIFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e, artigo 152, parágrafo 6º Da Lei Orgânica do Município, autorizado 
a contratar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis 
(06), segundo as necessidades temporárias.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligadas as áreas de Educação.
§ 2º - A remuneração dos Servidores que serão contratados, será aquela constantes na Lei nº 
991-A de 31 de Maio de 1.994.
§ 3º - O regime jurídico dos Servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados, ficarão lotados, respectivamente na respectiva Secretaria 
Municipal, abaixo relacionada:
SECRET/EDUC/CULT/ESPORTE E LAZER
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04 - Professores de Ensino Fundamental
02 - Merendeiras

Art. 3º As contratações de que trata está Lei, serão sempre, procedidas de exposição de mo-
tivos da Secretaria a qual esta vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder Execu-
tivo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 14 de Março de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 14 de Março de 
2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 13

Publicação Nº 1878837

LEI Nº 13

REGULA A FIANÇA DOS TESOUREIROS E INTENDENTES EXATORES

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A fiança a que estão sujeitos os tesoureiros municipais, na conformidade do dis-
posto no artigo 39 e seus parágrafos, da Lei nº 249, de 12 de janeiro de 1949, Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis do Estado, adotada por esta municipalidade, fica fixada para 
este Município, na importância correspondente a 1 (um) ano de seus respectivos vencimentos, 
Cr$72.000,00 (setenta e dois mil cruzeiros).

Art. 2º A fiança poderá ser prestada em moeda corrente, títulos de dívida pública da União, 
do Estado ou do Município e em apólices de seguro de fidelidade funcional, emitidas por ins-
tituições oficiais ou companhias legalmente autorizadas.
Parágrafo Único - Quando prestada em moeda corrente, será depositada a prazo fixo, em esta-
belecimento de crédito, em nome da Prefeitura, percebendo o afiançado os respectivos juros.

Art. 3º Se ocorrer motivo justificável capaz de legitimar aumento na fiança estabelecida nes-
ta Lei, o Executivo marcará o prazo de 60 (sessenta) dias para o funcionário regularizar a 
sua situação.
Parágrafo Único - Não sendo satisfeita neste prazo a exigência deste artigo, será o funcio-
nário suspenso por 90 (noventa) dias sendo, afinal, exonerado, se no termo não tiver presta-
do o reforço necessário.

Art. 4º Prestada a fiança, na forma da última parte do artigo 2º e rescindida a respecti-
va apólice, por qualquer motivo, fica o funcionário obrigado a prestar nova fiança dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias, improrrogáveis.

Art. 5º Não poderá o tesoureiro reter quantia superior ao valor da fiança, sendo obrigado 
a depositar as quantias excedentes em estabelecimento de crédito determinado pelo Executi-
vo Municipal; a movimentação somente poderá ser feita por cheque devidamente assinado pelo 
Prefeito e o próprio tesoureiro, conjuntamente.

Art. 6º Os intendentes, quando exatores, são igualmente obrigados a prestar fiança, corres-
pondente a remuneração ou gratificação anual percebida no exercício anterior daquela em que 
a mesma é fixada.
Parágrafo Único - Aplicam-se aos intendentes exatores os dispositivos contidos no parágrafo 
único do art. Nº 2 e nos arts. 3º e 4º da presente Lei.
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Art. 7º O Prefeito é autoridade competente para julgar o processo da prestação da fiança.

Art. 8º É concedido ao atual tesoureiro, bem como aos intendentes exatores, o prazo de 30 
(trinta) dias para prestar fiança.
Parágrafo Único - Se dentro deste prazo não o fizerem, ficarão suspensos por 90 (noventa) 
dias, findos os quais, ainda não satisfeita a exigência do artigo primeiro, serão exonera-
dos, com obrigação de prestarem contas na forma da Lei.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 21 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 130

Publicação Nº 1878954

LEI Nº 130
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR UM TRATOR RODOVIÁRIO PARA OS SERVIÇOS DA 
COMUNA

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir os serviços da Comuna, um 
trator Rodoviário, marca Caterpilar, atualmente de propriedade da Companhia Siderúrgica Na-
cional, no valor de Cr$5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros).

Art. 2º A compra a que se refere o artigo anterior será paga em 12 pagamentos, sendo des-
contado mensalmente dos "Royalties" do carvão.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de Dezembro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipa
Registre-se e publique-se.
JOSÉ RODRIGUES
Secretário

LEI Nº 1300/00, de 14 de Março de 2000.

Publicação Nº 1880124

LEI Nº 1300/00, de 14 de Março de 2000.

DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS-SC.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada rua "ANTÔNIO NART", a estrada geral do Alto Rio Maina.

Art. 2º A rua ANTÔNIO NART tem início no mercado Carlos Otávio Ronconi, e tem seu término 
na residência do Sr. Zeferino Nart.

Art. 3º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta dos recur-
sos orçamentários próprios.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 14 de Março de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 14 de Março de 
2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1301/00, de 14 de Março de 2000.

Publicação Nº 1880125

LEI Nº 1301/00, de 14 de Março de 2000.

DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS-SC.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada rua "GENTIL COMIN", a estrada geral do Alto Rio Maina.

Art. 2º A rua GENTIL COMIN tem início próximo ao bar do Maninho, e tem seu término na resi-
dência do Sra. Augusto Maravai Comin.

Art. 3º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta dos recur-
sos orçamentários próprios.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 14 de Março de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 14 de Março de 
2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1302/2000, de 28 de março de 2000.

Publicação Nº 1880126

LEI Nº 1302/2000, de 28 de março de 2000.

"ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ - 150.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 28 DE MARÇO DE 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1303/2000, de 28 de março de 2000.

Publicação Nº 1880127

LEI Nº 1303/2000, de 28 de março de 2000.

"ABRE CREDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ - 25.000,00 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 28 DE MARÇO DE 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1304/00, de 28 de Março de 2000.

Publicação Nº 1880128

LEI Nº 1304/00, de 28 de Março de 2000.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ALTERAR O ARTIGO 4º (QUARTO) DA LEI Nº 1298/2000 DE 
14-03-2000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica O Chefe do Poder Executivo, autorizado a alterar o Artigo 4º da Lei nº 
1298/2000, de 14-03-2000, que passa a ter a seguinte redação:
Parágrafo Único - Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a partir de 01 de Março de 2000.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Março de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de Março de 
2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1305/00, de 28 de Março de 2000.

Publicação Nº 1880129

LEI Nº 1305/00, de 28 de Março de 2000.

DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS-SC.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica DENOMINADA RUA "ANTÔNIO EMILIANO", a atual rua projetada localizada nos fundos 
do estádio Edval Isaul Pareira (campo do Treviso).

Art. 2º A rua ANTÔNIO EMILIANO tem início na rua Gestão Bicca de Oliveira, na residência do 
Sr. Armiro Silveira, e seu término na residência do Sr. Manoel Vieira.

Art. 3º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta dos recur-
sos orçamentários próprios.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 5º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Março de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de Março de 
2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1306/00, de 09 de Maio de 2000.

Publicação Nº 1880130

LEI Nº 1306/00, de 09 de Maio de 2000.
AUTORIZA TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA E DE BEM ES-
TAR SOCIAL DE SIDERÓPOLIS AFABESS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros no va-
lor de R$ - 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), para a Associação Feminina de Assistên-
cia e de Bem Estar Social de Siderópolis - AFABESS, para atender as despesas do Programa de 
Assistência Social e especialmente dentro dos objetivos do estatuto da entidade.
Parágrafo Único - Os recursos serão repassados parceladamente, atendo-se as necessidades 
dos programas de trabalho e de conformidade com as solicitações da entidade.

Art. 2º Fica, também, o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a enti-
dade mencionada no artigo anterior, se assim entenderem as partes, objetivando a delegação 
dos encargos de contrapartida.

Art. 3º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da dotação: 
06.03.1581486.2023/3230 do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 02 de Janeiro de 2.000.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Maio de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 09 de Maio de 
2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1307/00, de 23 de Maio de 2000.

Publicação Nº 1880131

LEI Nº 1307/00, de 23 de Maio de 2000.

"DETERMINA NORMAS PARA A EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO DE FARMÁCIAS NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A exploração do SERVIDOR DE FARMÁCIAS NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, far-se-á por 
empresas comerciais de Farmácias, mediante Alvará expedido pela Secretaria de Finanças do 
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Município, em regime de permissão, com prazo de validade por um (01) ano.
§ 1º - A empresa comercial de Farmácia habilitar-se-á para a exploração do serviço através 
de Processo Licitatório regular, mediante Edital publico na imprensa local.

Art. 2º O Ponto de Serviço de Farmácia deverá ficar mínimo a 100m (cem metros) de distancia 
dos Hospitais ou Casas de Saúde, resguardando o direito das já existentes.

Art. 3º Os pontos somente poderão ser aumentados mediante Lei e, ainda, considerando o coe-
ficiente populacional de 7000 (sete mil) habitantes para um ponto.

Art. 4º O usuário dos serviços das empresas exploradoras de Farmácia do Município de Si-
derópolis, poderá usar na defesa dos seus interesses os instrumentos jurídicos do código de 
defesa do consumidor e toda a legislação Federal vigente, bem como acionar o centro de pro-
motorias da coletividade e os órgãos de defesa do consumidor contra as empresas de comércio 
de Farmácia.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 23 de Maio de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 23 de Maio de 
2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1308/2000, de 23 de maio de 2000.

Publicação Nº 1880132

LEI Nº 1308/2000, de 23 de maio de 2000.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS PARA A ENTIDADE SI-
DERÓPOLIS CLUBE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 23 DE MAIO DE 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1309/00, de 31 de Maio de 2000.

Publicação Nº 1880133

LEI Nº 1309/00, de 31 de Maio de 2000.

"CRIA CARGOS EM COMISSÃO DE MÉDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E AGENTES COMU-
NITÁRIOS DE SAÚDE, PARA DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SAÚDE, DA FAMÍLIA - PSF, NAS LOCALI-
DADES DE VILA SÃO JORGE, RIO FIORITA E JORDÃO BAIXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criados na Estrutura Administrativa do Município de Siderópolis, os cargos de 
provimento em Comissão relacionados no Anexo Único da presente Lei.

Art. 2º Os cargos criados por esta Lei, serão ocupados pelos profissionais respectivos, que 
irão desenvolver o Programa de Saúde da Família - PSF, nas localidades de Vila São Jorge, 
Fiorita e Jordão Baixo, criado e instituído pelo Ministério da Saúde do Governo Federal.
§ 1º - O Programa de Saúde da Família - PSF, será a desenvolvido no Município de 
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Siderópolis enquanto for mantido o Convênio com o Ministério da Saúde.
§ 2º - Os profissionais inseridos no Anexo Único da presente Lei, terão dedicação exclusiva 
no desenvolvimento do referido programa.

Art. 3º A carga horária será de oito (08) horas diárias.
§ 1º - Cada profissional elaborará semanalmente o boletim de Produção - BP, a ser 
encaminhado a Secretaria de Saúde e Promoção Social do Município, para controle.
§ 2º - Caso o profissional não cumprir o número mínimo de horas, será efetuado o devido 
desconto proporcional.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotação própria 
prevista no Convênio celebrado entre o Município de Siderópolis e o Ministério da Saúde do 
Governo Federal.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a regulamentar, por Decreto, 
a presente Lei, no prazo de trinta (30) dias.

Art. 6º Esta lei entra vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá-
rio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 31 de Maio de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 31 de Maio de 
2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)

LEI Nº 131

Publicação Nº 1878955

LEI Nº 131

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 1963

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 06 de Dezembro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipa
Registre-se e publique-se.
JOSÉ RODRIGUES
Secretário

LEI Nº 1310/00, de 06 de junho de 2000.

Publicação Nº 1880134

LEI Nº 1310/00, de 06 de junho de 2000.

"AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a firmar convênio com a Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC, objetivando a execução de um Projeto de desenvolvimento econômico do Muni-
cípio, conseguido através da melhoria da qualidade de vida da população da comunidade, com 
geração de renda, conforme modelo em anexo.
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Art. 2º As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas às disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 06 de Junho de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 06 de Junho de 
2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1311/00, de 15 de Agosto de 2000.

Publicação Nº 1880135

LEI Nº 1311/00, de 15 de Agosto de 2000.

DENOMINA VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS-SC.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada rua MANOEL JESUÍNO, a atual rua projetada próximo a delegacia de 
Polícia, localizada no bairro Estrada de Ferro.

Art. 2º A rua Manoel Jesuíno tem início na residência do Sr. Reinoldo Rocha, e tem seu tér-
mino na residência da Sra. Maria das Graças Machado.

Art. 3º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta dos recur-
sos orçamentários próprios.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revoga-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de Agosto de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 15 de Agosto de 
2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 1312/00, de 29 de agosto de 2000.

Publicação Nº 1880136

LEI Nº 1312/00, de 29 de agosto de 2000.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONTRATO COMODATO COM A MEDICAR - POLICLÍNICA 
MEDICAR ASSESSORIA TREINAMENTO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, REFERENTE A UMA AMBU-
LÂNCIA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de comodato 
com a MEDICAR-POLICLINICA MEDICAR ASSESSORIA, TREINAMENTO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABA-



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 384

LHO para cessão de uso de uma ambulância do Município.

Art. 2º A ambulância marca Chevrolet, modelo Caravan, ano 1990, chassis 9BGVN15KLLB 110221 
placa LZW0321 de propriedade do Município de Siderópolis, recebido em doação do Estado de 
Santa Catarina pelo decreto nº 1299 de 06 de Junho de 2000.

Art. 3º As finalidades, objetivos e responsabilidades, seguem em anexo, modelo do contrato a 
ser firmado.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 29 de Agosto de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de Agosto de 
2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)

LEI Nº 1313/00

Publicação Nº 1880137

LEI Nº 1313/00

"ALTERA A LEI Nº 1136/96 QUE CRIA O NOVO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-CAE NESTE MUNICI-
PIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado novo Conselho de alimentação Escolar-CAE, órgão Deliberativo, deste 
Município de Siderópolis, de acordo com a Medida Provisória nº 1.979-19, de 02 de junho de 
2.000, com a finalidade de fiscalizar e assessorar o Governo Municipal na execução do progra-
ma de assistência e educação alimentar junto aos estabelecimentos de educação infantil e de 
ensino fundamental, mantidos pelo município, motivando a participação de órgãos públicos e 
da comunidade de seus objetivos, dentre outros, competindo-lhe especificamente:
I - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do PNAE - Programa 
Nacional de Alimentação Escolar.
II - zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, desde a aquisição até a distri-
buição, observando sempre as boas praticas higiênicas e sanitárias.
III - receber, analisar e remeter ao FNDE, com parecer conclusivo, as prestações de contas 
do PNAE encaminhadas pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
IV - orientar a aquisição de insumos para programa de alimentação escolar, dando prioridade 
para produtos da região.
V - Sugerir medidas aos órgãos dos Poderes Executivos e Legislativo do Municípios, nas fa-
ses de elaboração e tramitação do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do 
Orçamento Municipal, visando:
a) As metas a serem alcançadas;b) Aplicação dos recursos previstos na legislação nacio-
nal;c) O enquadramento das dotações orçamentárias especificadas para alimentação escolar.
VI - articular-se com as escolas municipais, conjuntamente com os órgãos de educação do 
município, motivando-os na criação de hortas escolares, granjas para o enriquecimento da 
alimentação escolar;
VII - realizar campanhas educativas de esclarecimento sobre alimentação,
VIII - realizar estudos a respeito dos hábitos alimentares locais, levando-os em conta 
quando da elaboração de cardápios para a merenda escolar,
IX - promover a realização de cursos de culinária, noções de nutrição, conservação de uten-
sílios e material, junto as escolas municipais,
Parágrafo Único - A execução das proposições estabelecidas pelo Conselho de Alimentação Es-
colar ficará a cargo do órgão de educação do município.
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Capítulo  I

Art. 2º O Conselho de Alimentação Escolar - CAE, terá a seguinte composição:
I - 01 (um) representante do Poder Executivo - indicado pelo Chefe do Poder Executivo;
II - 01 (um) representante do Poder Legislativo - indicado pela Mesa Diretora desse Poder;
III - 02 (dois) representantes dos Professores, indicado pelo respectivo órgão de classe;
IV - 02 (dois) representantes de pais de alunos de alunos, indicados pelos Conselhos Esco-
lares, Associações de Pais e Mestres ou entidades similares.
V - 01 (um) representante de outro segmento da sociedade local.
Parágrafo Único - O exercício do mandato de Conselheiro do CAE é considerado serviço públi-
co relevante e não remunerado.
§ 1º A cada membro efetivo corresponderá em Suplente;
§ 2º A nomeação dos membros efetivos e dos suplentes será feita por Decreto do Prefeito 
para o prazo de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos uma única vez;
§ 3º O Presidente do CAE, permanecerá como tal durante o tempo que durar sua função como 
dirigente do cargo de educação;
§ 4º No caso de ocorrência de vagas, o novo membro designado deverá complementar o mandato 
do substituído;
§ 5º O Conselho de alimentação Escolar reuni-se-a, ordinariamente, com a presença de pelo 
menos metade de seus membros, bimestralmente e extraordinariamente quando convocado pelo 
seu Presidente, mediante solicitação de pelo menos em terço de seus membros efetivos;
§ 6º Ficará extinto o mandato do membro que deixar de comparecer, sem justificativa a 02 
(duas) reuniões consecutivas do Conselho ou a 04 (quatro) alternativas;
§ 7º Declarado extinto o mandato, o Presidente do Conselho oficiará ao Prefeito Municipal 
para que proceda o preenchimento da vaga;

Art. 3º O Vice-Presidente do Conselho será escolhido por seus pares para um mandato de 02 
(dois) anos que poderá ser reconduzido uma única vez;

Art. 4º As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente o 
voto de desempate.

Capítulo  II
Disposições Finais

Art. 5º O Programa de Alimentação Escolar será executado com:
I - Recursos próprios do município consignados no orçamento anual;
II - Recursos transferidos pela União e pelo Estado;
III - Recursos financeiros ou de produtos doados por entidades particulares, instituições 
estrangeiras ou internacionais.

Art. 6º O Regimento Interno do Conselho será baixado pelo Prefeito Municipal no prazo de 30 
(trinta) dias após a entrada em vigência da presente Lei.

Art. 7º As despesas decorrentes da seguinte Lei, ocorrerão por conta de dotação orçamen-
tária própria do orçamento vigente e devidamente consignada nos orçamentos dos exercícios 
subseqüentes.

Art. 8º Ficam revogados os demais artigos da Lei nº 1.136 de 11 de Setembro de 1996.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir 
de 30 de agosto de 2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 31 de Agosto de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 31 de Agosto de 
2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1314/00, de 17 de Outubro de 2000.

Publicação Nº 1880138

LEI Nº 1314/00, de 17 de Outubro de 2000.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A RECEBER EM DOAÇÃO ÁREA DE TERRA PERTENCENTE A INDUS-
TRIA CRICIUMENSE DE COQUE LTDA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a receber por dotação área de 
terra pertencente a Industria Criciumense de Coque Ltda, localizado na localidade de Ex-
-Patrimônio, com a área total de 130.000,00m² (centro e trinta mil metros quadrados), sen-
do que desta área total 49.023,39m² (quarenta e nove mil, vinte e três metros quadrados e 
trinta e nove centímetros quadrados) serão doados para integrar a área industrial ali exis-
tente.

Art. 2º O terreno rural situado em Ex-Patrimônio, município de Siderópolis comarca de Cri-
ciúma - matrícula 4.605 - cadastro no INCRA sob número 809.144.000.604 - de propriedade de 
Industria Criciumense de Coque Ltda, com 130.000,00 m² (cento e trinta mil metros quadra-
dos), com as seguintes confrontações:
NORTE: com terras de Ângelo de Bona
SUL: com terras de Ângelo Dal Farra
LESTE: com terras de Ângelo de Bona, Carlos e Vitorio Rosso
OESTE: com terras de Ângelo Damin.

Art. 3º Da área de 130.000,00m² (centro e trinta metros quadrados) será doado a Prefeitura 
Municipal de Siderópolis uma área de 49.023,39 m² (quarenta e nove mil, vinte e três metros 
quadrados e trinta e nove centímetros quadrados), conforme croqui em anexo.

Art. 4º A presente área será integrada a já existente de propriedade da Prefeitura Munici-
pal de Siderópolis para fins de ampliação da área industrial e destinada à Proteção Ambien-
tal.

Art. 5º As despesas decorrentes da escrituração da presente doação correrão por conta da 
Prefeitura Municipal de Siderópolis.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 17 de Outubro de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 17 de Outubro 
de 2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1315/00, de 31 de Outubro de 2000.

Publicação Nº 1880139

LEI Nº 1315/00, de 31 de Outubro de 2000.

"ALTERA A REDAÇÃO DOS POLÍGONOS DEFINIDOS NO ART. 1º DA LEI Nº  1012, DE 12 DE SETEMBRO DE 
1994, QUE CRIA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS MANANCIAIS DO RIO KUNTZ, RIO FIORITA E DA OU-
TRAS PROVIDENCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Os polígonos definidos no art. 1º da Lei  1.012, de 12 de setembro de 1994, passam a 
vigorar com as seguintes poligonais:
I - SUB-BACIA DO RIO KUNTZ:
 _________________________________
|VÉRTICE|COORDENADA-E|COORDENADA-N|
|=======|============|============|
|1      |  655.200,00|6.839.100,00|
|-------|------------|------------|
|2      |  655.650,00|6.842.400,00|
|-------|------------|------------|
|3      |  653.950,00|6.842.050,00|
|-------|------------|------------|
|4      |  653.150,00|6.840.650,00|
|-------|------------|------------|
|5      |  653.150,00|6.839.620,00|
|-------|------------|------------|
|6      |  652.800,00|6.838.600,00|
|_______|____________|____________|
II - SUB-BACIA DO RIO FIORITA:
 _________________________________
|VÉRTICE|COORDENADA-E|COORDENADA-N|
|=======|============|============|
|1      |  656.450,00|6.838.050,00|
|-------|------------|------------|
|2      |  657.650,00|6.838.450,00|
|-------|------------|------------|
|3      |  657.450,00|6.840.100,00|
|-------|------------|------------|
|4      |  656.350,00|6.841.350,00|
|-------|------------|------------|
|5      |  656.000,00|6.843.500,00|
|-------|------------|------------|
|6      |  655.650,00|6.842.400,00|
|-------|------------|------------|
|7      |  655.200,00|6.839.100,00|
|-------|------------|------------|
|8      |  656.000,00|6.839.000,00|
|_______|____________|____________|
 * tabela formatada por sistema

Parágrafo Único - Nas áreas excedentes ao disposto no "caput" deste artigo, somente será 
admitido exploração mineral com prévia aprovação e apresentação à Municipalidade do RIMA - 
Relatório de Impacto Ambiental, fornecido pelo órgão Competente.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 31 de Outubro de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 31 de Outubro 
de 2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1316/00, de 14 de novembro de 2000.

Publicação Nº 1880140

LEI Nº 1316/00, de 14 de novembro de 2000.
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 14 DE NOVEMBRO DE 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1317/00, de 21 de Novembro de 2000.

Publicação Nº 1880141

LEI Nº 1317/00, de 21 de Novembro de 2000.

"RETIFICA METRAGEM DE DOAÇÃO DE LOTE À RIO JORDÃO MADEIRAS LTDA, PELA LEI Nº 1112/96, E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a retificar a área de terra 
doada pela Lei nº 1.112/96 de 24-04-96.

Art. 2º A área doada é de 15.982,74 m² (quinze mil, novecentos e oitenta e dois metros 
quadrados e setenta e quatro centímetros quadrados), com retificação será de 17.480,04 m² 
(dezessete mil, quatrocentos e oitenta metros quadrados e quatro centímetros quadrados), 
conforme planta em anexo. O terreno está devidamente registrado no cartório de registro de 
imóveis da Comarca de Criciúma, sob o nº 4.024, do livro 02, Fls 01, com as retificações as 
novas confrontações passam a ser:
NORTE: 72,00m e 50,70m com o lote 4,
   : 15,30m e 46,25m com o lote5,
   : 68,73m com lote 7.
Sul: 248,00m com a SI164 - Estrada Geral para Rio Jordão,
LESTE: 96,80m com a SC 447 (Prolongamento da SC 445)
OESTE: 44,39m com o lote 03.
 * tabela formatada por sistema

Art. 3º As despesas decorrentes da escrituração da presente lei correrão por conta da em-
presa Rio Jordão Madeiras Ltda.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 21 de Novembro de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 21 de Dezembro 
de 2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 1318/00, De 12 De Dezembro De 2000.

Publicação Nº 1880142

LEI Nº 1318/00, De 12 De Dezembro De 2000.

"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2.001 E DA OUTRAS PROVIDEN-
CIAS".

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento anual do Município de Siderópolis para o exercício financeiro de 2.001 
será elaborado segundo as diretrizes que se trata esta Lei:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiros de 2.001, sem 
prejuízo das normas financeiras da legislação vigente, observa-se-a as normas estabelecidas 
em cumprimento a legislação em vigor em consonância com a Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2.000 que determinam as diretrizes orçamentárias do Município de Siderópolis para 
2.001, ressaltando-se:
I - prioridade e metas da administração publica municipal;,
II - estrutura e organização dos orçamentos do Município, Fundos e Fundação;
III - diretrizes para elaboração e execução dos orçamentos do município e suas alterações;
IV - disposições relativas a arrecadação;
V - disposições relativas as despesas com pessoal e encargos sociais;
VI - disposições gerais.

Capítulo  I
METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FUNÇÕES DE GOVERNO

Art. 3º O orçamento consignara recursos orçamentários para a manutenção, desenvolvimento 
das seguintes funções de Governo, cujas ações executadas através de programas, sub-progra-
mas, projetos e atividades, dentro das Unidades abaixo especificadas:
I - Legislativa;
II - Administração e Planejamento;
III - Agricultura e Meio Ambiente;
IV - Desenvolvimento Regional;
V - Educação e Cultura;
VI - Habitação e Urbanismo;
VII - Industria, Comercio e Turismo;
VIII - Saúde e Saneamento;
IX - Assistência e Previdência;
X - Transporte;
XI - Fundos e Fundação Municipal.
I - LEGISLATIVA

Art. 4º Dentro da função Legislativa serão desenvolvidas atividades e atribuições determi-
nadas pela Lei Orgânica do Município.
§ 1º - Os recursos do Poder Legislativo Municipal, serão os provenientes de suprimentos 
definidos em Lei e repassados até o vigéssimo dia de cada mês;
§ 2º - Os repasses serão os constantes na Emenda Constitucional nº 25 que corresponda a 
8% da Receita Corrente Liquida, apurada sobre o mês anterior imediatamente anterior ao 
repasse.
§ 3º - A proposta orçamentária do Legislativo Municipal tomara como base o montante 
arrecadado nos doze meses anteriores ao encaminhamento da proposta.

Art. 5º Ficara o Chefe do Poder Legislativo Municipal, desenvolver as metas e atividades 
concernentes àquele Poder, compreendendo-se:
I - Manutenção das atividades legislativas de conformidade com a Lei Complementar nº 101, 
de 04 de maio de 2.000, c/com a Emenda Constitucional nº 025 de 14 de fevereiro de 2.000, 
que vigorará a partir de 01 de janeiro de 2.001;
II - Modernização e informação visando o aperfeiçoamento dos serviços do Poder Legislativo 
Municipal;
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III - Viabilizar cursos de aperfeiçoamento para vereadores e funcionários da Câmara Muni-
cipal, Podendo para tanto pagar diárias de viagens e/ou contratar profissionais qualificados 
para ministrar cursos;
IV - Contratar pareceres técnicos independentes sobre Projetos de Leis e demais atos le-
gais;
V - Contratar serviços de encadernação de documentos, Regimento Interno, Lei Orgânica do 
Município, bem como, todos os documentos legais, cuja guarda compete a Câmara de Vereado-
res, alem da aquisição de livros periódicos destinados a orientação técnica.
II - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Art. 6º Dentro da função Administração e Planejamento, serão desenvolvidos as seguintes 
prioridades, metas e atividades:
I - Executar as atividades referentes a política de pessoal, mantendo o plano de cargos e 
salários adequados a Lei Complementar nº 101/00, de 04 de maio de 2.000;
II - Promover Concurso Publico para preenchimento de Cargos de provimento efetivo deficitá-
rio;
III - Promover e dar condições de treinamento e controle funcional de todos os serviços do 
Município;
IV - Executar os serviços de planejamento, execução e organização e controle interno das 
atividades relativas a administração publica;
V - Efetuar a manutenção das instalações municipais e ao erário publico;
VI - Serão prioridades, o pagamento da divida, as despesas com pessoal e encargos sociais e 
a manutenção gera das respectivas atividades funcionais;
V - Modernizar e informar as ações de governo desenvolvimento ações para um melhor aperfei-
çoamento dos diversos sistemas, como, planejamento, controle interno, administração de pes-
soais, serviços gerais, serviços jurídicos, comunicação social, e informática e automação;
VI - Revisão e atualização dos cadastros fiscais com atualização das alíquotas fixadas para 
cada espécie tributaria.
III - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Art. 7º As metas e prioridades na Função Agricultura e Meio Ambiente, serão desenvolvidas, 
dentre outras, as prioridades abaixo:
I - Promove programas educativos e de extensão rural através do Conselho Municipal de Agri-
cultura, criado e formado pôr representantes da classe rural;
II - Firmar convênio com o governo Federal, Estadual e/ou outros órgãos, visando o desen-
volvimento rural;
III - Desenvolver política em parceria para fixação do homem no campo, desenvolvendo ações 
para melhoramento da qualidade de vida do meio rural;
IV - Desenvolver mecanismo que viabilizem o financiamento de cultura, correção de solo e 
equipamentos agrícolas;
V - Manter, ampliar e implantar melhoramento nas estradas vicinais que viabilizem o escoa-
mento da produção agrícola;
VI - Desenvolver iniciativa que incentivem a formação de entidades tipo cooperativa e/
ou outras que venham unir agricultores e pecuaristas objetivando a comercialização de seus 
produtos;
VII - Dispor de recursos humanos, materiais e apoio financeiro para desenvolver os programas 
de produção vegetal, mineral, abastecimento, promoção e extensão rural;
VIII - Controlar e minimizar os problemas de poluição através de ações que visem a preser-
vado dos recursos naturais existentes, recuperação de áreas degradadas, implantação e ins-
talação de proteção de fonte de água nas propriedades de água nas propriedades rurais;
IX - Manter o horto florestal para produção de mudas para reflorestamento, inclusive nativas 
e ornamentais;
X - Construir Parque de Exposições Municipal;
XI - viabilizar a capacitação de técnicos e produtores rurais;
XII - Incentivar a exploração dos recursos naturais para fins turísticos;
XII - Firmar convênio com União/Estado, para realização de programa de proteção ambiental;
XIII - Promover Festa Municipal do Colono, já instituída, objetivando ao incentivo produti-
vo e turístico, divulgando os produtos agrícolas e agro-industriais do Município;
IX - Viabilizar o Fundo de Desenvolvimento Agropecuário do Município.
IV - DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Art. 8º Na Função de Desenvolvimento Regional serão desenvolvidos metas que se destinam:
I - Contribuição a Associação dos Municípios da Região Carbonifera-AMREC, para o desenvol-
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vimento da microrregião;
II - Participar das ações desenvolvidas a nível microregional, para o desenvolvimento e me-
lhoramento do nível de vida na região.
IV - EDUCAÇÃO E CULTURA

Art. 9º Na função Educação e Cultura, serão desenvolvidas as seguintes propriedades e me-
tas:
I - Cumprir e fazer cumprir o disposto no Artigo 212 da CF, Emenda Constitucional nº 014/96 
e Lei. N 9.424/96, através de repasse do FUNDEF;
II - Promover concurso publico para suprir vagas do quadro de pesoal permanente do ensino 
fundamental;
III - Desenvolver programas de assistência, como material, uniforme, alimentação e trans-
porte de estudantes e professores envolvidos na manutenção do ensino fundamental;
IV - Desenvolver e promover programas de erradicação do analfabetismo, introduzindo progra-
mas nos Clube de Mães e nos diversos Conselhos existentes, entidades de caráter religioso e 
outros;
V - Atender crianças de 06 a 06anos em creches e pré-escolas;
VI - Atender menores carentes em programas de formação profissional;
VII - Manter, ampliar e construir unidades escolares da rede municipal, a fim de atender me-
lhor demanda de alunos;
VIII - Desenvolver programas de ações especiais nos termos em que a lei determina, bem como 
manter os deficientes em instituições conveniadas;
IX - Viabilizar o transporte de alunos e professores e funcionários, utilizando para isso 
veículos do Municípios, e/ou veículos locados ou cedidos temporariamente;
X - Manutenção de biblioteca publica do Município;
XI - Adquirir equipamentos e materiais para melhorar as condições das condições das escolas 
no município;
XII - Conceder apoio administrativo técnico e financeiro as entidades culturais e tradicio-
nais do município;
XIII - Conceder apoio financeiro e material as organizações desportivas de âmbito municipal;
XIV - Implementar programas de capacitação profissional e aperfeiçoamento aos membros do ma-
gistério local, através, de seminários, cursos, encontros, palestras e treinamento em ge-
ral;
XV - Executar a contrapartida de convênios, termos de cooperação, contratos, etc, objeti-
vando atender o ensino no Município;
XVI - Desenvolver ações de preservação do patrimônio histórico e cultural;
XVII - Ampliar as unidades escolares nucleadas, com objetivo de atender melhor a demanda de 
alunos do ensino fundamental;
XVII - Dar assistência a AFABESS e Grupo de Idosos.
VI - HABITAÇÃO E URBANISMO

Art. 10 Na função Habitação e Urbanismo, serão desenvolvidas:
I - Programas em parceria com o governo estadual e federal de programas de habitação popu-
lar;
II - Programas de ações de planejamento urbano que visem disciplinar e organizar o cresci-
mento ordenado do período urbano, extensivo as localidades rurais;
III - desenvolver ações para destinação do lixo urbano e toxico do Município, adquirindo 
para tanto: áreas próprias, equipamentos, materiais, bem como, contratar serviços de estudo 
do impacto ambiental;
IV - Promover limpeza publica;
V - Manter e ampliar a rede de ilustração publica na sede, bairros e localidades do inte-
rior;
VI - manter, construir e pavimentar praças, jardins parques e logradouros públicos;
VII - Arborizar ruas, parques, jardins e logradouros públicos;
VIII - Incentivar a construção de passeios públicos, através de auxilio com materiais de 
construção (areia, brita, seixo rolado, etc.), bem como incentivo com a iniciativa privada 
da manutenção de praças e parques.
VII - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

Art. 11 Na função Industrial, Comercio e Serviços, terão como prioridades:
I - Incentivo a implantação de novas empresas no ramo de industria, comercio e prestação de 
serviços, que venham gerar empregos;
II - Incentivo através de doação de terrenos, terraplanagem, e/ou aquisição de imóveis para 
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tal finalidade;
III - Promover encontros, palestras e cursos objetivando o desenvolvimento da industria e 
comercio local;
IV - Ampliar a área industrial par industrial;
V - Promover a abertura de acessos a locais turísticos que promovam as belezas naturais do 
município;
VI - Incentivar o comercio local através de Associação e CDL.
VIII - SAUDE E SANEAMENTO

Art. 12 Na função Saúde e Saneamento, serão desenvolvidas as prioridades e metas assim es-
pecificadas:
I - Proporcionar assistência medica e sanitária a população em geral, através de atendimen-
tos no Hospital e Unidades de Saúde, com recursos humanos, materiais clínicos e hospitala-
res;
II - Desenvolver ações de promoção, proteção e recuperação dos agravos da saúde da popula-
ção, implementando a proposta do SUS, fundamental pela Lei nº 8.080 e Lei. 8.142.
III - Proporcionar assistência dentaria a rede escolar de ensino e atendimento emergencial 
a população;
IV - Participar das campanhas de erradicação de doenças através do SUS;
V - Assistência em geral a pessoas carentes através de fornecimento de medicamentos nas 
Unidades de Saúde do Município, mediante cadastro elaborado pelo setor de assistência so-
cial;
VI - Implantação de Conselho Comunitários, nos diversos vilas e bairros, para um melhor 
desenvolvimento de ações básicas de saúde publica, integrando as respectivas regiões, se 
necessário através de convênio com o Município;
VII - firmar convênios com empresas laboratoriais e/ou radiológicas, para garantir os exames 
complementares de diagnostico medico a população em geral;
VIII - Fiscalizar e inspecionar as condições sanitárias de estabelecimentos comerciais, in-
dustriais e residenciais;
IX - Firmar convênios com o governo Estadual e Federal para desenvolver ações sanitárias 
mais adequadas a população;
X - Implantar programas do leite a crianças carentes, através de convênios com a União, Es-
tado e/ou outras instituições governamentais e não governamentais;
XI - Manter, construir e ampliar unidade de saúde do município.
XII - Desenvolver ações de saneamento básico que reflitam no melhoramento do sistema de 
abastecimento d`água, saneamento em geral e sistema de esgotos;
XIII - Incrementar programas de proteção do meio ambiente no que s refere a erosão, contro-
le da poluição, recuperação de terras degradadas pela mineração, reflorestamento, recupera-
ção e manutenção de cursos de água;.
XIV - Atender os idosos carentes com medicamentos em geral, exames e assistência medica-o-
dontologica, mediante estudo sócio econômico;
XV - Acompanhamento a saúde materno infantil e a gestante;
XVI - Implantar serviços de saúde moveis nas diversas localidades do Município;
XVII - Desenvolver ações que melhorem o sistema de controle através da informação da rede 
de saúde publica.
IX - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA

Art. 13 Nesta função Assistência e Previdência, serão desenvolvidas prioridades que cita-
mos:
I - Desenvolver ações de integralização ao Fundo de Municipal de Assistência a Criança e 
Adolescente;
II - Assistir a velhice através de apoio financeiro e material aos clubes de idosos;
III - Contribuir a Previdência geral para atendimento aos servidor publico municipal e seus 
dependentes.
X - TRANSPORTES

Art. 14 Na Função Transportes, serão desenvolvidas metas e prioridades a seguir especifica-
das:
I - Construção, recuperação e manutenção de estradas vicinais;
II - Ampliar, equipar e/ou reformar a frota municipal de maquinas e equipamentos;
III - Dar manutenção a frota municipal;
IV - Manter a equipe volante de manutenção de vias publicas, dando-lhe estrutura adminis-
trativa e funcional;
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V - Equipar a Secretaria de Obras e Serviços Municipais, com veículos, equipamentos e/ou-
tros mobiliários em geral;
VI - Construir e manter agrigos de passageiros nas estradas municipais vicinais;
VII - Manter e equipar o terminal rodoviário;
VIII - Construir, reconstruir, ampliar, manter pontes e pontilhões nas estradas municipais;
XI - FUNDOS E FUNÇÕES MUNICIPAIS

Art. 15 Os Fundos Municipais e Fundação, terão como prioridades e metas:
I - Fundo Municipal da Criança e Adolescente:
a) manter em atividade a FIA e Conselho Tutelar;b) Assistir ai Menor e ao adolescente, nos 
termos da legislação pertinente;
II - Fundo Municipal de Saúde:
a) manutenção do Fundo Municipal de Saúde, com o objetivo de atender toda a população do 
Município de Siderópolis, na área de saúde em geral;b) Instituir e manter Farmácia do Mu-
nicípio, destinadas a distribuição de medicamentos a pessoas carentes do Município, devi-
damente cadastradas;c) Dispor de atendimento medico e odontológico a toda a população;d) 
firmar convênio e aplicar recursos de acordo com normas SUS.
II - Fundo Municipal de Assistência Social:
a) manutenção do Fundo Municipal de Saúde, com o objetivo de atender toda a população do 
Município de Siderópolis, na área de saúde em geral;b) Instituir e manter Farmácia do Mu-
nicípio, destinadas a distribuição de medicamentos a pessoas carentes do Município, devi-
damente cadastradas;c) Dispor de atendimento medico e odontológico a toda a população;d) 
Firmar convênio e aplicar recursos de acordo com normas do SUS.
III - Fundo Municipal de Assistência Social:
a) dar manutenção ao FMAS/CMASb) prestar serviços de assistência social aos clube de mães, 
clube de idosos, pessoas carentes, manutenção de creches, entidades filantrópicas sem fins 
lucrativos, APAE e desenvolver programas de enfrentamento a pobreza.c) executar juntamente 
com a Secretaria de Saúde, ações de Assistência Social geral a todos os munícipes.
IV - Fundação Municipal de Cultura:
a) Desenvolver atividades inerentes a arte e cultura no Município;b) Recuperar e preservar 
o Patrimônio Histórico do Município;c) Implantar o Museu Histórico do Município;d) firmar 
convênio com Estado, União e/ou outras entidades governamentais e não governamentais, com o 
fim de desenvolver programas de incentivo a arte e cultura no Município.
V - Fundo Rotativo Habitacional:
a) firmar convênio com o governo estadual, federal ou outras entidades governamentais e não 
governamentais, com o objetivo de construir moradias populares destinadas a população de 
baixa renda;b) Desenvolver programas para a formação de associações para estudo das áreas 
para implantação de loteamento popular, com a participação da comunidade.

Capítulo  II
DA ESTRUTURA E ORGANIZADO DOS ORÇAMENTOS

Art. 16 Para efeito desta Lei entende-se pôr:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização 
dos objetivos pretendidos, de acordo com o PPA;
II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, en-
volvendo um conjunto de operações que se realizam continuo e permanente, dos quais resulta 
um produto necessário a manutenção dos programas de governo;
III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, en-
volvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo e;
IV - Operação especial, são as despesas que não contribuem para manutenção das ações de go-
verno, das quais resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob forma de bens e 
serviços;
F 1º - Cada programa identificara as ações necessárias para atingir seus objetivos, sob a 
forma de atividades, projetos e operações especiais, especificamente os respectivo valores, 
bem como, as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
F 2º - as atividades, projetos e operações especiais serão desdobradas em subtítulos exclu-
sivamente para especificar a localização, física integral ou parcial das respectivas ativi-
dades, projetos e operações especiais, não podendo haver alteração da finalidades das ativi-
dades, projetos e operações especiais e da determinação das metas estabelecidas.
F 3º - cada atividade, projeto e operação especial identificara a função e subfunção as 
quais se vincularem.
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F 4º - as categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de 
lei orçamentária pôr programas, atividades, projetos e operações especiais, e respectivos 
subtítulos com indicação de suas metas físicas.

Art. 17 O orçamento discriminara a despesa pôr unidade orçamentária, detalhada pôr catego-
ria de programação em seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando a esfera 
orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos, o identificados de uso e os 
grupos de despesas, conforme discriminação abaixo:
1 - pessoal e encargos sociais;
2 - juros e encargos da divida;
3 - outras despesas correntes;
4 - investimentos;
5 - inversões financeiras, incluídas despesas referentes a constituição ou aumento de capi-
tal de empresas; e
6 - amortização da divida.

Art. 18 As metas físicas serão indicadas em nível de subtítulo e agregadas aos projetos e 
atividades.

Art. 19 O orçamento compreenderá a programação do Poder Legislativo, Poder Executivo, Fun-
dos e Fundação.

Art. 20 A lei orçamentária discriminara em categorias de programação especificas as dotações 
destinadas:
I - aos fundos municipais e entidades sem fins lucrativos e de utilidade publica;
II - ao atendimento das ações de alimentação escolar;
III - ao pagamento de benefícios da previdência social, para cada categoria de beneficio;
IV - as despesas com o ensino fundamental;
V - concessão de subvenções econômicas e subsídios;
VI - despesas com terceirização autorizada pôr Lei.

Art. 21 O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhara a Câmara de Verea-
dores e a respectiva Lei, serão constituídos de:
I - texto da lei;
II - quadros orçamentários consolidados, conforme Lei nº 4.320/64, alem de;
III - A despesa fixada não poderá ser superior a receita estimada.
IV - Na previsão das receitas considerar-se-a:
a) A projeção da receita realizada nos últimos três exercícios e o comportamento da arreca-
dação durante o exercício de 2.000, ate o mês anterior da elaboração da proposta orçamentá-
ria;b) Os efeitos das modificações na legislação tributaria e/ou financeira;c) Os programas 
de trabalhos a serem estabelecidos com recursos oriundos de convênios, auxílios e/ou con-
tribuições dos Estados e União;d) Em consonância com as Lei ns. 9.424/96 e 5.172/66, será 
levado em conta as transferências do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Va-
lorização do Magistério, consignados em dotações próprias no orçamento de 2.001, o aplica-
ra esses recursos dentro das normas estabelecidas pela legislação e sempre, no mínimo den-
tro dos percentuais pôr ela atribuídos;e) A previsão dos recursos do Fundo será sempre, de 
acordo com a legislação, levando-se em consideração o numero de alunos da rede municipal de 
ensino multiplicado pelo valor "per capita" estabelecido pelo Estado de Santa Catarina.f) A 
receita estimada para o exercício de 2.001 terá como parâmetro e metas fiscais estabelecidas 
pelo anexo que integra a presente Lei, em valores correntes anuais e constantes, sempre em 
consonância com alterações tributarias e fiscais que ocorrerão durante a execução da presen-
te proposta orçamentária;g) O Executivo Municipal através de ato próprio estabelecera uma 
programa financeiro e um cronograma de desembolso mensal, dentro de um equilíbrio do compor-
tamento da receita/despesa.h) Se durante a realização da execução orçamentária no período, 
a receita não comportamental as metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, parte inte-
grante desta Lei, o executivo Municipal, pôr ato próprio e nos montantes necessários, nos 
trinta dias subseqüentes, limitara a emissão de empenhos e a movimentação financeira, ate a 
sua adequação dentro dos parâmetros de equilíbrio entre a receita e despesa, excetuando-
-se as despesas com obrigações constitucionais e aquelas destinadas ao pagamento do serviço 
da divida, dentro das normas estabelecidas pela Lei nº 101, de 04 de Maio de 2.000,i) Fará 
parte da presente Lei, o Anexo de Riscos Fiscais que conterão todos os passivos contingen-
tes, que demonstram a real situação das obrigações do Município, incluindo-se a utilização 
da Reserva de Contingência, para suplementação de dotação insuficientes que afetem as contas 
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publicas na realização das metas estabelecidas durante o exercício de 2.001;j) Fica vedada 
a realização de consignação na Lei Orçamentária dotação para investimentos com duração a um 
exercício financeiro que não esteja previsto no Plano Plurianual, excetuando-se as determi-
nadas em Lei especifica que autorize sua inclusão,k) Deverá conter dotação especifica para 
Reserva de Contingência, que com base na receita corrente liquida, destinar-se-á:
1.1. - Atendimento de passivos e outros riscos fiscais imprevistos,
1.2. - Despesas relativas a Divida Publica, mobiliaria ou contratual, cuja atualização do 
principal não poderá ultrapassar a variação do índice estipulado pelo Governo Federal,
1.3. - Suplementação de dotações que se tornarem insuficientes, durante a execução orçamen-
tária no decorrer de 2.001, regulamentada na Lei Orçamentária Anual, e/ou como recursos 
para abertura de créditos especiais de conformidade com a Lei nº 4320/64,

Art. 21 A despesa será orçada segundo os programas de trabalho, dentro dos projetos e ati-
vidades segundo as Categorias Econômicos, com seus custos e projetos ate o final do exercí-
cio de 2.001.

Art. 22 As despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas da administração direta e 
indireta dos Poderes Executivo, Legislativo, Fundos e Fundações ficam definidos de acordo com 
as normas estabelecidas no art. 18, § 1º E § 2º Da Lei Complementar nº 101/00 de 04/05/2000 
e limitadas nos percentuais constantes nos artigos 19, em seus parágrafos e incisos e, ini-
ciso III do Art. 20º. Da referida Lei.
Parágrafo Único - A concessão de qualquer vantagens, aumento e/ou gratificação, admissão de 
pessoal a qualquer titulo, pelos órgãos da administração direta ou indireta só poderão se-
rem feitas, se houver previa dotação orçamentária, suficientes para atender essas projeções, 
obedecendo os limites fixados no caput deste artigo, sendo que hora extra será contratada em 
casos prioritários que caracterizarem interesse publico e necessidade publica devidamente 
justificada, sempre em observância com as normas estabelecidas pela CLT.

Art. 23 O Município compete atender a toda a sistemática que determina a aplicação dos 
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério, estabelecidos na emenda constitucional nº 14/96, de 12.06.96, Lei nº 9.394 de 
20.12.96, que estabelece as diretrizes e base da Educação e Lei nº 9.424, que dispõe sobre 
o referido Fundo.
§ 1º - Os gastos do Município a serem custeados com recursos do Fundo serão aplicados em 
dotações próprias relativas ao Ensino Fundamental, contendo no orçamento atividade de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério com os 
percentuais mínimos atribuídos pela legislação vigente.
§ 2º - Os recursos relativos a programas sociais, citados anteriormente será conferida 
prioridade as áreas de menor índice de desenvolvimento humano.

Art. 24 O orçamento fixara dotações suficientes para atender despesas com programas de traba-
lho através de auxilio e/ou contribuições a entidades e convênios devidamente autorizados 
pôr Lei especifica para cada caso.

Art. 25 O orçamento destinara destinara recursos da Reserva de Contingência não superior a 
10% (dez por cento) e nem inferior a 05% (cinco pôr cento) da Receita Corrente Liquida-RCL

Art. 26 A sistemática da elaboração do orçamento obedecera as normas da legislação e dentro 
da estrutura administrativa dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, dos Fundos e 
Fundações criados pôr Lei, que movimentam recurso do tesouro Municipal.

Capítulo  III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL E SUAS ALTERAÇÕES DAS DIRETRIZES GE-
RAIS

Art. 27 A elaboração do projeto, aprovação e execução da lei orçamentária para 2001 devera 
ser realizada de modo a evidenciar a transparência fiscal, observando-se o princípio da pu-
blicidade e total acesso a sociedade de todos as informações de cada etapa.

Art. 28 A elaboração dos créditos orçamentários será feita diretamente a unidade orçamentá-
ria responsável pela execução das ações correspondentes, ficando proibida a consignação de 
recursos a titulo de transferência para unidade integrantes dos orçamentos fiscal.
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Art. 29 Observado as vedações constantes no art. 167, inciso VI, da CF, fica facultada a 
descentralização de créditos orçamentos para execução de ações de responsabilidade da uni-
dade descentralizadora.

Art. 30 Na programação da despesa não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que seja definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente 
instituídas as unidades executoras;
II - inclusão de projetos com a mesma finalidade em mais de uma unidade orçamentária;
III - incluir despesas de acordo com o art. 176, § 3º da CF.

Art. 31 E vedada a inclusão na lei orçamentária e em créditos adicionais, de dotações a ti-
tulo de subvenções sociais, ressalvadas aquelas destinadas a entidades privadas sem fins lu-
crativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:
I - sejam de atendimento direto ao publico, de forma gratuita, nas áreas de assistência so-
cial, saúde ou educação, cujas condições de funcionamento forem satisfatórias pelos órgãos 
oficiais;
II - reconhecida de utilidade publica pelo Município;

Capítulo  III
DA ARRECADAÇÃO

Art. 32 Constituem Receitas do Município:
I - tributos de sua competência
II - de atividades econômicas que pôr conveniente possam a vir a executar;
III - transferências pôr forca de mandamento constitucional, governamentais e privados, na-
cionais ou internacionais;
IV - empréstimos e/ou financeiro com prazo superior a 12 meses, autorizados por lei especifi-
ca, vinculados a obras, bens ou serviços;
V - empréstimos pôr antecipação da receita, conforme legislação.
Parágrafo Único - os empréstimos e/ou financeiros citados no item IV e V estão condicionados 
o que determina a Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000.

Art. 33 O município fica obrigado a arrecadar todos os tributos de sua competência, bem 
como, de não medir esforços no sentido de diminuir o volume da divida ativa inscrita de na-
tureza tributaria e não tributaria.

Art. 34 O município fica obrigado a efetuar o lançamento de tributos com cadastros revisados 
e atualizados para o exercício de 2.001.

Art. 35 O município concedera incentivo de natureza tributaria da qual decorra de renuncia 
da receita tributaria mediante o acompanhamento do impacto orçamentário, conforme art. 14 
da Lei Complementar nº 101/00.
Parágrafo Único - a renuncia da receita constante neste artigo compreende: anistia, conces-
são de isenção em caráter geral, conforme o CTM.
DO PESSOAL E ENCARGOS GERAIS

Art. 36 O Poder Legislativo e Poder Executivo, deverão limitar-se nos percentuais de acordo 
com o Art. 22º, parágrafo único este instrumento.

Art. 37 No exercício de2.001, será observado o disposto no artigo 169 da CF, somente pode-
rão ser admitidos, mediante concurso publico, servidores se:
I - existirem cargos vagos a preecher;
II - houver previa dotação orçamentária suficiente para atendimento da despesa e;
III - for obedecido o limite previsto no artigo anterior e artigo nº 22º, Parágrafo Único.

Capítulo  V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 38 De acordo com o artigo 21, inciso IV, letra h, deste Projeto de Lei, a limitação de 
empenhos e financeira dar-se-a de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para 
o atendimento de outras despesas correntes, investimentos e inversão financeira de cada po-
der, para atingir a mestas determinadas na Lei.
§ 1º - Na hipótese da ocorrência do disposto no artigo anterior, o Poder Executivo, 
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comunicara o Poder Legislativo o montante que caberá a cada um, para tornar indisponível 
para empenho e movimentação financeira;
§ 2º - O chefe de cada Poder, com base nesta comunicação publicara ato estabelecendo os 
montantes de cada órgão do respectivo Poder terá como limite para movimentação e empenho;
§ O Poder Executivo encaminhara a Câmara de Vereadores, juntamente com os balancetes e 
balanço anual, relatório de avaliaçãodo cumprimento das metas do exercício, bem como as 
devidas justificativas em caso de eventuais desvios, com indicação das medidas corretivas.

Art. 39 O Poder Executivo devera elaborar e publicar 30 dias após a publicação da Lei Orça-
mentária de 2.001, cronograma anual de desembolso mensal, de acordo com o Art. 21, inciso 
IV, letra g desta Lei, pôr órgão do Poder Executivo, observado as despesas correntes e sua 
abrangências dentro das metas fiscais.
Parágrafo Único - O desembolso de recursos financeiros, correspondentes aos créditos orça-
mentários e adicionais consignados ao Poder Legislativo, será feito ate o dia 20 de cada 
mês, conforme Emenda Constitucional nº 25 de 14 de fevereiro de 2.000.

Art. 40 A exceção do pagamento de eventuais reajustes gerais concedidos aos servidores pú-
blicos municipais, despesas decorrentes de convocação extraordinária da Câmara Municipal, 
ou de vantagens autorizadas pôr lei, a execução de despesas não previstas nos limites esta-
belecidos no artigo 45 desta Lei, somente poderá ocorrer após a abertura de crédito adicio-
nais para fazer face a tais despesas.

Art. 41 São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a 
execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo Único - A contabilidade registrara os atos e fatos relativos a gestão orçamentá-
ria/ financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidade de dotação orça-
mentária.

Art. 42 As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer titulo submeter-
-se-á a fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas 
e objetivos para as quais recebem os recursos.

Art. 43 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em con-
trario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 12 de Dezembro de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 12 de Dezembro 
de 2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1319/00, de 12 de dezembro de 2000.

Publicação Nº 1880143

LEI Nº 1319/00, de 12 de dezembro de 2000.

CRIA O CENTRO DE EDUCAÇÃO PEQUENO PRÍNCIPE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Centro de Educação Pequeno Príncipe, localizado no Bairro Rio Fiori-
ta, neste Município de Siderópolis.

Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei, correrão por conta de dotações especifi-
cas do orçamento vigente.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a regulamentar por Decreto a 
presente Lei, no prazo de 30 (trinta) dias.
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 12 de Dezembro de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 12 de Dezembro 
de 2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento

LEI Nº 132

Publicação Nº 1878956

LEI Nº 132
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$9.861.985,00 (NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E 
UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 29 de março de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
JOSÉ RODRIGUES
Secretário

LEI Nº 1320/00, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2000.

Publicação Nº 1880144

LEI Nº 1320/00, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2000.
INSTITUI O CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA SÃO JOÃO - COHAB NESTE MUNICÍPIO E DA OUTRAS 
PROVIDENCIAS.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o "Centro de Educação Infantil Vila São João" - COHAB neste Municí-
pio.

Art. 2º O referido Centro citado no Artigo 1º, será em substituição ao pré-escolar Vila São 
João, o qual foi regularizado pela Lei nº 1.082/95 de 28 de junho de 1995.

Art. 3º O Centro de Educação Infantil atenderá crianças de Educação Infantil e pré-escolar.

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a regulamentar por Decreto a 
presente Lei, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 12 de Dezembro de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de Dezembro 
de 2000.
EDSON ZELINDO TRENTO
Secretário de Administração e Planejamento



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 399

LEI Nº 1321/2000, de 19 de dezembro de 2000.

Publicação Nº 1880145

LEI Nº 1321/2000, de 19 de dezembro de 2000.

"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE 
SAÚDE, DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ROTATIVO HABITACIONAL E FUN-
DAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDERÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2.001 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS".

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1322/00, de 29 de Dezembro de 2000.

Publicação Nº 1880146

LEI Nº 1322/00, de 29 de Dezembro de 2000.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA DE TERRA A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SIDERÓPOLIS E DA OUTRAS PROVIDEN-
CIAS.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe Poder Executivo autorizado a doar duas áreas de terra do Patrimônio 
Público Municipal, localizado no Bairro Rio Fiorita, adquiridos da C.S.N por este Municí-
pio, cujas escrituras encontram-se em andamento, cuja áreas e confrontações são descritas a 
seguir:
Primeira Área:
Estádio MOZART VIEIRA (Campo do Itaun
a)
Área: 27.670,00 m² - Registro: 12.095 e 12.307
NORTE: 85m mais 85,50m com terrenos da C.S.N
SUL: 218,90m com Estrada Rio Fiorita/Treviso
LESTE: 51,04m mais 74,35m com Recreio do Trabalhador
OESTE: 198,32m com terras da C.S.N
Segunda Área:
RECREIO DO TRABALHADOR
ÁREA: 9.532,00 m² - Registro 12.095
NORTE: 136,22m com lote 46
SUL: 136,97m com Estrada Ferro D.T.C
LESTE: 74,335m com lote 46
OESTE: 74,35m com o lote 118

Art. 2º A Doação especificada no artigo anterior, destina-se a uma área de lazer para os ha-
bitantes do Município.

Art. 3º Caso haja dissolução da Associação, ou for dado outro destino a referida área, ou 
não sendo inicializada a reforma prevista no projeto no prazo de 24 meses a mesma retornará 
ao Patrimônio Público.

Art. 4º Toda promoção onde a Prefeitura solicitar as instalações da referida área a mesma 
deverá ser cedida de forma gratuita.

Art. 5º As despesas decorrentes da escrituração da presente doação correrão por conta da 
Associação Amigos de Siderópolis.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 29 de Dezembro de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de Dezembro 
de 2000.

LEI Nº 1323/00, de 29 de Dezembro de 2000.

Publicação Nº 1880147

LEI Nº 1323/00, de 29 de Dezembro de 2000.

DECLARA ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA.

DILNEI ROSSA, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, no âmbito municipal, a "Sociedade Amigos de 
Siderópolis".

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 29 de Dezembro de 2000.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de Dezembro 
de 2000.

LEI Nº 1324/01, de 20 de Fevereiro de 2001.

Publicação Nº 1880148

LEI Nº 1324/01, de 20 de Fevereiro de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A FIXAR NOVOS VALORES DAS DIÁRIAS PARA PRE-
FEITO, VICE E/OU SERVIDORES MUNICIPAIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os agentes políticos, Prefeitos e Vice-Prefeito Municipal, e/ou servidores públicos 
do Município que se deslocarem temporariamente da respectiva sede, a serviço da municipali-
dade, conceder-se-á o transporte e o pagamento antecipado de diárias ou em forma de atendi-
mento, a título de indenização das despesas de alimentação, estadia e deslocamento, obser-
vando o disposto neste Projeto.

Art. 2º A autorização de viagem e o pagamento das diárias ficam condicionadas à formalização 
de proposta, através de roteiro de viagem, preenchido de forma clara e objetiva, de modo a 
possibilitar que a autoridade competente conheça a natureza e a finalidade da missão.

Art. 3º As diárias e/ou adiantamentos destinam-se à indenização das despesas extraordiná-
rias com alimentação e estadia, sendo concedidas por dias de afastamento da sede do Municí-
pio, quando se ausentarem por um período mínimo de 6 (seis) horas.
§ 1º - As diárias serão calculadas por período de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da 
partida do servidor ou do agente político.
§ 2º - A fração de período será contada como meia diária quando inferior a 12 (doze) horas 
e superior a 6 (seis) horas.

Art. 4º Os gastos provenientes de adiantamento de despesas deverá ser comprovado através de 
prestação de contas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da concessão.
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Art. 5º As diárias estimadas para o deslocamento de servidores e/ou agentes políticos serão 
pagas com um mínimo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do dia da viagem, deven-
do este apresentar relatório por escrito, comprobatório do deslocamento, até o máximo de 
3(três) dias do seu retorno.

Art. 6º Quando, por qualquer circunstancia não for realizado a viagem do afastamento, o 
servidor municipal e/ou agente político, restituirá as diárias em sua totalidade e no mesmo 
prazo estabelecido no artigo anterior, a contar da data em que deveria ter viajado.

Art. 7º Para efeito desta Lei, excluem-se do beneficio da Diária, quando o Prefeito, Vice e/
ou Servidores, estiverem a serviços do Município na Micro Região da AMREC ou em Município 
limítrofes a Siderópolis.

Art. 8º Compete ao Secretário de Administração e/ou de finanças, solucionar as dúvidas de-
correntes da aplicação deste Decreto.

Art. 9º O Município pagará aos seus servidores e/ou agentes políticos, os seguintes valores 
a título de diárias e atendimentos:
 _______________________________________________________________
|      GRUPOS         |Dentro do Estado|Cidade fora|  Brasília  |
|                     |E Florianópolis | do Estado |            |
|=====================|================|===========|============|
|Prefeito             |       R$ 200,00|  R$ 300,00|   R$ 400,00|
|Vice Prefeito        |                |           |            |
|---------------------|----------------|-----------|------------|
|Secretários          |       R$ 150,00|  R$ 200,00|   R$ 300,00|
|Chefe de Gabinete    |                |           |            |
|---------------------|----------------|-----------|------------|
|Assessores           |       R$ 150,00|  R$ 200,00|   R$ 300,00|
|---------------------|----------------|-----------|------------|
|Chefe de Div.        |       R$ 150,00|  R$ 200,00|   R$ 300,00|
|---------------------|----------------|-----------|------------|
|Demais Servidores    |       R$ 100,00|  R$ 150,00|   R$ 200,00|
|_____________________|________________|___________|____________|
 * tabela formatada por sistema

Parágrafo Único - As diárias para o exterior terão seus valores dobrados com relação aos 
valores das diárias de Brasília.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei nº 764 de 30 de 
Junho de 1989.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 20 de Fevereiro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 20 de Fevereiro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1325/01, de 20 de Fevereiro de 2001.

Publicação Nº 1880149

LEI Nº 1325/01, de 20 de Fevereiro de 2001.
INSTITUI O PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO DOS SERVIDORES CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Desligamento Voluntário - PDV - dos servidores civis 
da administração pública municipal que se rege por esta Lei.
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Art. 2º O PDV aceitará adesões a partir da vigência desta Lei até o final do mês de dezembro 
de 2001 e ao servidor que a ele aderir, serão concedidos os seguintes incentivos financei-
ros:
I - Para o servidor que contar, na data da exoneração, com até dez anos - inclusive - inde-
nização de uma remuneração mensal por um ano efetivo exercícios;
II - Para o servidor que contar, na data da exoneração, com mais de dez anos e até vinte 
anos, inclusive:
a) Indenização de uma remuneração mensal por meio de efetivo exercício até o décimo ano;b) 
Indenização de uma remuneração e um quarto mensal por ano de efetivo exercício, a partir do 
décimo até o vigésimo ano;
III - para o servidor que contar, na data da exoneração, com vinte anos ou mais:
a) Indenização de uma remuneração mensal por ano de efetivo exercício até o décimo ano.b) 
Indenização de uma remuneração e um quarto mensal por ano de efetivo exercício a partir do 
décimo até o vigésimo ano;c) Indenização de uma remuneração e meia mensal, por ano de efe-
tivo exercício a partir do vigésimo ano.
§ 1º Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo de concessão da indenização, 
considerar-se-á, como ano integral, a fração igual ou superior a 6 meses.
§ 2º ainda integrará o cálculo do tempo de efetivo exercício, para os efetivos deste 
artigo, o período em que o servidor esteve em disponibilidade.

Art. 3º O "Pedido de Adesão" é representado por um requerimento, disposição dos servidores 
em todas repartições do Município, que será protocolado no Departamento de Recursos Huma-
nos, da Secretaria de Administração e Finanças qual o instituirá com certidões comprobató-
rias do tempo de serviço, em processo administrativo regular.

Art. 4º No levantamento dos componentes da remuneração mensal, para fins de base de calculo 
da indenização, de verá ser respeitado o teto máximo, correspondente aos valores percebi-
dos, em espécie, a qualquer título, pelo Prefeito Municipal.

Art. 5º Excluem-se do cálculo de indenização e dos incentivos de que trata esta Lei, os se-
guintes acréscimos ou vantagens:
I - diárias;
II - ajuda de custo ou indenização de transporte;
III - gratificação natalina;
IV - auxílio-natalidade;
V - adicional de férias.

Art. 6º Os pedidos de cancelamento de adesão ao PDV não serão aceitos após a publicação do 
ato de exoneração.

Art. 7º O Chefe do Poder Executivo firmará de comum acordo com o servidor a data para paga-
mento das verbas rescisórias.
Parágrafo Único - dos incentivos financeiros de que trata este artigo, serão descontados os 
valores referentes a pensão alimentícia, nos termos da decisão judicial que a determinou.

Art. 8º O saldo de remuneração mensal, assim como as férias e a gratificação natalina pro-
porcionais, serão pagos em folha de pagamento, em até 30 dias da data de publicação do ato 
de exoneração, do servidor que aderir ao PDV.

Art. 9º O Chefe do Poder Executivo, em caráter indelegável, poderá recusar pedidos de ade-
são de servidores ao PDV, desde que, individualmente e por decisão justificada, no estrito 
interesse do serviço público.

Art. 10 - As despesas inerentes à execução desta Lei correm às expensas de dotações pró-
prias do orçamento do Município.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 20 de Fevereiro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
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Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 20 de Fevereiro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1326/01, de 20 de Fevereiro de 2001.

Publicação Nº 1880150

LEI Nº 1326/01, de 20 de Fevereiro de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO FEMININA 
DE ASSISTÊNCIA E DE BEM ESTAR SOCIAL DE SIDERÓPOLIS - AFABESS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros no va-
lor de até 60.000,00 (sessenta mil reais), para a Associação Feminina de Assistência e de 
Bem Estar Social de Siderópolis - AFABESS, para atender as despesas do Programa de Assis-
tência social e especialmente dentro dos objetivos do estatuto da entidade;
Parágrafo Único - Os recursos serão repassados parceladamente, atendendo-se as necessidades 
dos programas de trabalho e de conformidade com as solicitações da entidade;

Art. 2º fica também o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a entida-
de mencionada no artigo anterior, se assim entenderam as partes objetivado a delegação dos 
encargos de contrapartida;

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação: 06.03.2.023-
3230/115 do Orçamento Vigente;

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 20 de Fevereiro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 20 de Fevereiro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1327/01, de 20 de Fevereiro de 2001.

Publicação Nº 1880151

LEI Nº 1327/01, de 20 de Fevereiro de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS PARA O GRÊMIO RECREA-
TIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERATRIZ BELUNENSE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros para as 
Entidades do Município, a seguir especificadas:
01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
01-01 ADM. DIRETA DESCENTRALIZADA
01.01.2.003/9 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES CARNAVALESCAS:
3230- Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Belunense...............R$ 15.000,00 
(quinze mil reais)
TOTAL......................................................................R$ 15.000,00 
(quinze mil reais)
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Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da seguinte dotação or-
çamentária vigente da fundação Municipal de Cultura: 01.01.2.003-3230/9 - Transferências a 
Entidades Privadas;

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 20 de Fevereiro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 20 de Fevereiro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1328/01, de 20 de Fevereiro de 2001.

Publicação Nº 1880152

LEI Nº 1328/01, de 20 de Fevereiro de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A CAMPANHA NACIONAL 
DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a Cam-
panha Nacional das Escolas da Comunidade - CNEC, no valor de até 90.000,00 (noventa mil 
reais), os quais serão repassados parceladamente.

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 05.01.2.034-3230/86 - Constituições a Entidades Educacionais.

Art. 3º Fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar convênio 
com a Entidade acima especificada, mediante homologação do Legislativo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 20 de Fevereiro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 20 de Fevereiro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1329/01, de 20 de Fevereiro de 2001.

Publicação Nº 1880153

LEI Nº 1329/01, de 20 de Fevereiro de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECIFICAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e, artigo 152, parágrafo 152, parágrafo 6º Da Lei Orgânica do Municí-
pio, autorizado a contratar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogá-
veis por mais seis (06), segundo as necessidades temporárias.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
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atividades ligadas as áreas de Educação, Saúde, Obras, Administração e Finanças, para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;
§ 2º - O regime jurídico dos Servidores contratados, será o regime pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados, ficarão lotados, respectivamente na Secretaria Municipal 
abaixo relacionada, como a seguinte remuneração, conforme Anexo I:
01 - SECRET/EDUC/CULT/ESPORTE E LAZER
13 Professores de Educação Infantil
16 Professores de 1ª a 4ª séries
16 Professores de 5ª a 8ª séries
02 Psicólogas
01 Fonoaudiólogo
02 Orientadoras
02 - SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
01 Médico Ginecologista
01 Médico Pediatra
01 Fisioterapeuta
08 Médicos clínicos gerais
02 Dentistas
03 Auxiliares de enfermagem
03 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAL
01 Encanador
02 Pedreiros
05 Operadores de máquinas
05 Gari
15 Braçal
06 Guardas
01 Técnico Agrícola
01 Chapeador
01 Ferramenteiro
01 Topógrafo
01 Auxiliar de Almoxarife
02 Zeladores
01 Assistente Técnico de Oficina
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
05 - Assistente Técnico Contábil
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
05 - Assistente Técnico Administrativo
05 - Agente Administrativo

Art. 3º As contratações de que trata está Lei, serão sempre, procedidas de exposição de mo-
tivos da Secretaria a qual esta vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder Execu-
tivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 01 de Fevereiro de 2001.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 20 de Fevereiro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 20 de Fevereiro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)
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LEI Nº 133

Publicação Nº 1878957

LEI Nº 133

FIXA NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTOS

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 29 de março de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
JOSÉ RODRIGUES
Secretário

LEI Nº 1330/01, de 20 de Fevereiro de 2001.

Publicação Nº 1880154

LEI Nº 1330/01, de 20 de Fevereiro de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SIDERÓPOLIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Siderópolis - APAE, no valor de até 20.000,00 
(vinte mil reais), os quais serão repassados parceladamente.

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 05.01.2.016-3230/79 - Transferências a Instituições Privadas.

Art. 3º Fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar convênio 
com a Entidade acima especificada, mediante homologação do Legislativo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 20 de Fevereiro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 20 de Fevereiro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1331/01, de 20 de Fevereiro de 2001.

Publicação Nº 1880155

LEI Nº 1331/01, de 20 de Fevereiro de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BELUNESI 
NEL MONDO - FAMÍLIA DE SIDERÓPOLIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a As-
sociação Belunesi Nel Mondo- Família de Siderópolis, no valor de até 2.600,00(dois mil e 
seiscentos reais), os quais serão repassados parceladamente.
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Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 05.01.2.035-3230/87 - Trasferencias a Instituições Privadas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 20 de Fevereiro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 20 de Fevereiro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1332/01, de 06 de março de 2001.

Publicação Nº 1880156

LEI Nº 1332/01, de 06 de março de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REEMPENHAR A DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO PODER 
LEGISLATIVO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2.000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a reempenhar as despesas or-
çamentárias do Poder Legislativo do exercício anterior, anuladas através do Decreto nº 
2.298/08, de dezembro de 2.000;

Art. 2º O reempenho e seu pagamento será distribuído da seguinte ordem de credores abaixo 
relacionadas:
Credor............................................................................Valor
André L. Somariva e outros....................................................R$ 900,00
THS Contabilidade e Assessoria..............................................R$ 1.220,00
Giovanni Brogni e Outros........................................................R$ 9,58
Giovanni Brogni e Outros........................................................R$ 9,58
Giovanni Brogni e Outros.......................................................R$ 19,16
Ademir J. Donadel e Outros.................................................R$ 15.390,00
Ademir J. Donadel e Outros.................................................R$ 15.390,00
Inst. Nacional de Segur. Social................................................R$ 36,00
Giovanni Brogni e Outros....................................................R$ 1.620,00
Rosane da Silva...............................................................R$ 150,00
João Batista Reus Vieira...................................................R$ 15.390,00
Betha Asse. E Des. Em Inf. Ltda...............................................R$ 337,00
João Batista Reus Vieira...................................................R$ 17.010,00
Giovanni Brogni e Outros....................................................R$ 3.240,00
Betha Asse. E Des. Em Inf. Ltda...............................................R$ 337,00
Darci Possoli.................................................................R$ 118,27
Emp. Bras. De Telecomunicações.................................................R$ 18,85
João Batista Reus Vieira....................................................R$ 1.600,00
Giovanni Brogni e Outros....................................................R$ 4.860,00
João Batista Reus Vieira...................................................R$ 15.390,00
João Batista Reus Vieira....................................................R$ 3.847,50
TOTAL......................................................................R$ 96.892,94

Art. 3º As despesas para a execução desta Lei, correrão por conta da seguinte dotação orça-
mentárias: 01.01.2001.3190.00.00.00.0080.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 06 de Março de 2001.
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JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 06 de Março de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1333/2001, de 06 de Março de 2001.

Publicação Nº 1880157

LEI Nº 1333/2001, de 06 de Março de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A COMPLEMENTAR O SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ITA-
LINA NADIR PEREGO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a dar Isonomia Salarial, com-
plementação de salário, a nível de Departamento a funcionária Italina Nadir Perego;

Art. 2º Fica nivelado a salário da funcionária acima referida, no valor de R$ 1.156,00 (um 
mil cento e cinqüenta e seis reais) do salário a nível de departamento sobre R$ 590,14 
(quinhentos e noventa reais e quatorze centavos) do ganho mensal como cargo de agente ati-
vidades de saúde II, totalizando a complementação de R$ 565,86 (quinhento e sessenta e cin-
co reais e oitenta e seis centavos);

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 06 de março de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 06 de Março de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1334/2001, de 06 de Março de 2001.

Publicação Nº 1880158

LEI Nº 1334/2001, de 06 de Março de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO 
PARA DESEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECIFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e, artigo 152, parágrafo 6º Da Lei Orgânica do Município, autorizado 
a contratar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis 
(06), segundo as necessidades temporárias.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligadas as áreas de Educação, Agricultura, Obras e administração, para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público;
§ 2º - O regime jurídico dos Servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados, ficarão lotados, respectivamente na Secretaria Municipal 
abaixo relacionada, com a seguinte remuneração, conforme Anexo I:
01 - SECRET/EDUC/CULT/ESPORTE E LAZER
05 Professores de Educação Infantil
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10 Auxiliar de Serviços Gerais
05 Merendeira
01 Nutricionista
04 Conselheiros tutelares
04 Assistente Cultural
10 Professores de 1ª a 4ª
05 Professores de 5ª a 8ª
02 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 Médico Veterinário
03 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
01 Soldador
03 Servente de Pedreiro
01 Eletricista
02 Carpinteiros
04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
01 - Técnico de Processamento de Dados
03 - Auxiliar de Processamento de Dados
05 - Auxiliar de Serviços Gerais Administrativos

Art. 3º As contratações de que trata está Lei, serão sempre, procedidas de exposição de mo-
tivos da Secretaria a qual esta vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder Execu-
tivo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 01 de Março de 2001.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 06 de Março de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 06 de Março de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1335, de 27 de Março de 2001.

Publicação Nº 1880159

LEI Nº 1335, de 27 de Março de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE AMI-
GOS DO BAIRRO ESTRADA DE FERRO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a Asso-
ciação de Amigos do Bairro Estrada de Ferro, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 06.03.2.0223230/111

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 27 de março de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 27 de Março de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1336, de 27 de Março de 2001.

Publicação Nº 1880160

LEI Nº 1336, de 27 de Março de 2001.
INSTITUI COMO VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO O MURAL PÚBLICO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros ao 
Instituto Nossa Senhora de Lourdes, no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais 
serão repassados parceladamente;

Art. 2º Os recursos financeiros acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação 
do orçamento vigente: 05.01.2.0343230/86;

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 27 de março de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 27 de Março de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1337, de 27 de Março de 2001.

Publicação Nº 1880161

LEI Nº 1337, de 27 de Março de 2001.
INSTITUI COMO VEÍCULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO O MURAL PÚBLICO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído como veículo oficial de divulgação dos atos oficiais do Município, o 
MURAL PÚBLICO MUNICIPAL;

Art. 2º A instituição de tal veículo cumpre exigência da Lei Federal nº 8.666/93, art. 6º, 
XIII.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 27 de março de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 27 de Março de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1338, de 27 de Março de 2001.

Publicação Nº 1880162

LEI Nº 1338, de 27 de Março de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A CRECHE DO LIONS 
CLUBE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros para a 
Creche do LIONS CLUBE, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), os quais serão repassa-
dos parceladamente.

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 05.01.2009.3230/53 - Manutenção de Creche.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 27 de Março de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 27 de Março de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1339, de 03 de abril de 2001.

Publicação Nº 1880163

LEI Nº 1339, de 03 de abril de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AO GRUPO DE ESCOTEI-
ROS DOM LUIZ ORIONE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros para o 
GRUPO DE ESCOTEIROS DOM LUIZ ORIONE, no valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 05.01.2.0353230/87 - Transferências a Instituições Privadas.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 03 de abril de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de abril de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento
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LEI Nº 134

Publicação Nº 1878958

LEI Nº 134
DISPÕE SOBRE A ANULAÇÃO DA LEI Nº 64/61

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica sem efeito de todos os poderes a Lei nº 64/61, que fixa dias de trabalho e 8 
horas, aos proprietários de terrenos rurais.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 29 de março de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
OLY PEDRAS CALDAS
Secretário

LEI Nº 1340, de 03 de abril de 2001.

Publicação Nº 1880164

LEI Nº 1340, de 03 de abril de 2001.

DECLARA ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública, no âmbito municipal, a ASSOCIAÇÃO DOS UNIVER-
SITÁRIOS DE SIDERÓPOLIS.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 03 de abril de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de abril de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)

LEI Nº 1341/01, de 03 de abril de 2001.

Publicação Nº 1880165

LEI Nº 1341/01, de 03 de abril de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS 
DE SIDERÓPOLIS - AUS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar Convênio com a ASSOCIAÇÃO DOS 
UNIVERSITÁRIOS DE SIDERÓPOLIS - AUS objetivando transferência recursos financeiros para o a 
mesma no valor de até R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) mensais repassados para o custeio de 
matrículas e mensalidades as Instituição de Ensino Superior e Técnico.
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Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 05.01.2.0153230/74 - Transferências a Instituições Privadas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 03 de abril de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de abril de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1342, DE 18 DE ABRIL DE 2001.

Publicação Nº 1880166

LEI Nº 1342, DE 18 DE ABRIL DE 2001.

REVOGA A LEI Nº  1322, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2.000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogada a Lei nº 1.322 de 29/12/2.000., que havia doado duas áreas de terra 
do Patrimônio Público Municipal, localizadas no bairro Rio Fiorita;

Art. 2º As áreas especificadas compreendem 1ª: Estádio Mozart Vieira (Campo do Itaún
a); 2ª Recreio do Trabalhador;

Art. 3º A revogação das doações mencionadas no artigo anterior, é feita por interesse pú-
blico relevante;

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário, em especial a Lei nº 1.322/00 de 29 de dezembro de 2.001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 18 de abril de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 18 de abril de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1343, DE 18 DE ABRIL DE 2001.

Publicação Nº 1880167

LEI Nº 1343, DE 18 DE ABRIL DE 2001.

DENOMINA BAIRRO, NESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se de "Bairro Renascer", o atual Loteamento Popular, situado en-
tre a Avenida Porfírio e o Cemitério Municipal, nesta Município;

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal;
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 18 de Abril de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 18 de Abril de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1344, de 18 de Abril de 2001.

Publicação Nº 1880168

LEI Nº 1344, de 18 de Abril de 2001.

DESOBRIGA AOS DEFICIENTES FÍSICOS E VISUAIS DE PAGAREM PASSAGEM PELO TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Para fins de utilização das linhas municipais de ônibus, ficam obrigados de pagarem 
passagem os deficientes físicos e visuais.

Art. 2º Ao beneficiário desta Lei, para comprovação da deficiência física visual, é necessá-
rio portar declaração medica e/ou declaração firmada pela Associação de Deficiente visual do 
Sul - ADVISUL.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta orçamentária vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 18 de Abril de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 18 de Abril de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1345/01, de 24 de Abril de 2001.

Publicação Nº 1880169

LEI Nº 1345/01, de 24 de Abril de 2001.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, ME-
DIANTE LICITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Locação de Máquinas e 
Equipamentos, mediante licitação junto a terceiros, podendo para tanto ajustar alugueis até 
o valor equivalente a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), pelo prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) meses.

Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a outorgar Procuração á firma Locadora, por 
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instrumento Público, para que ela receba as parcelas mensais das quotas de retorno de Im-
posto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ou tributo que o substitua, neces-
sário para o pagamento dos alugueis autorizados.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 4º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 24 de Abril de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 24 de Abril de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1346, DE 24 DE ABRIL DE 2001.

Publicação Nº 1880170

LEI Nº 1346, DE 24 DE ABRIL DE 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA 
GRAFATEX LAVANDERIA INDÚSTRIAL LTDA.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comoda-
to, com a Empresa GRAFATEX LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA ME, localizada a Estrada Geral Vila 
São Jorge, s/n Cep: 88.860-000, CNPJ nº 04.360.993/0001-34, Siderópolis SC, a fim de que a 
Lavanderia e tinturaria supracitada possa adquirir a título de empréstimo (Comodato), as 
seguintes máquinas, de propriedade Municipal:
a) Centrífuga: serie 1433; ano de fabricação 1990; capacidade de 30 Kg; fabricante Lavex - 
Indústria e Comércio de Máquina Ltda;b) Secadora: serie 1466; ano de fabricação 1990; ca-
pacidade de 18 Kg; fabricante Lavex - Indústria e Comércio de Máquinas Ltda;c) Lavadora: 
serie 1468; ano de fabricação 1990; capacidade de 36 Kg; fabricante Lavex - Indústria e 
Comércio de Máquinas Ltda.

Art. 2º Os referidos equipamentos acima serão utilizados na implantação da mesma e tal con-
trato de Comodato terá prazo de validade de 10 (dez) anos;

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 24 de Abril de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 24 de Abril de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1347, de 08 de Maio de 2001.

Publicação Nº 1880171

LEI Nº 1347, de 08 de Maio de 2001.

DENOMINA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica denominada de Rua LINO DE ARAÚJO NETO a rua projeta, situada entre a Rua São 
João e fundos da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, na Vila Esperança.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 08 de maio de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 08 de Maio de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1348, de 08 de Maio de 2001.

Publicação Nº 1880172

LEI Nº 1348, de 08 de Maio de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS AO INSTITUTO SÃO PIO X E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros ao Ins-
tituto São Pio X, situado a Av. Dom Luiz Orione, 258, Siderópolis, no valor de até R$ 
10.000,00 (dez mil reais) que serão repassados parceladamente;

Art. 2º Os recursos financeiros acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação 
do orçamento vigente: 05.01.2.0353230/87 - Transferências a Instituições Privadas;

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 08 de maio de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 08 de Maio de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1349/01, de 15 de maio de 2001.

Publicação Nº 1880173

LEI Nº 1349/01, de 15 de maio de 2001.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ - 10.000,00.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS EM 15 DE MAIO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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LEI Nº 135

Publicação Nº 1878959

LEI Nº 135
DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Imposto Territorial não incidirá sobre imóveis da área não excedente a vinte hec-
tares (200.00 metros quadrados), quando os cultivos, só ou com sua família, o proprietário 
que não possua outro imóvel (art. 19, parág. 1º, da Constituição Federal.

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de trin-
ta dias, a constar de sua vigência.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 29 de março de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
OLY PEDRAS DE CALDAS
Secretário

LEI Nº 1350/01, de 29 de Maio de 2001.

Publicação Nº 1880174

LEI Nº 1350/01, de 29 de Maio de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR PARCELAMENTO DE DÉBITO COM AS CEN-
TRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S.A - CELESC E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe Poder Executivo Municipal, autorizado em nome do Município de Sideró-
polis, efetuar parcelamento de debito com as Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - 
CELESC, relativo a dívida que há junto a CELESC no período de 11 e 12/98, 01/99 a 12/2000 
e 01/2001, até o limite de R$ - 9.000,00 (nove mil reais), o qual será parcelado em até 12 
(doze) meses.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal para garantia da avença, fica autorizado a vincular a 
utilizar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, durante todo o prazo 
de vigência do ajuste.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal durante o Prazo do acordo de parcelamento, consignará 
nos orçamentos anuais e plurianuais, dotações suficientes ao atendimento das prestações men-
sais oriundas do ajuste.

Art. 4º As despesas oriundas da presente lei, correrão por conta do orçamento vigente nas 
seguintes dotações: 04.01.2008-3260/41 - Encargos da Dívida Interna, 04.01.2008-4350/42 - 
Amortização da Dívida Interna.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 29 de Maio de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de Maio de 
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2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1351/01, de 29 de Maio de 2001.

Publicação Nº 1880175

LEI Nº 1351/01, de 29 de Maio de 2001.
INSTITUI O PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MÍNIMA ASSOCIADA A AÇÕES SÓCIO-EDUCATIVAS, E DE-
TERMINA OUTRAS PROVIDENCIAS - "BOLSA-ESCOLA".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito deste Município, o Programa de Garantia de Renda Mínima 
associado a ações sócio-educativas;
§ 1º São beneficiárias do programa instituídos por esta Lei as famílias com renda familiar 
per capita até noventa reais mensais, que possuam sob sua responsabilidade crianças com 
idade entre seis e quinze anos, matriculados em estabelecimentos de ensino fundamental 
regular, com freqüência escolar igual ou superior a oitenta por cento;
§ 2º Para fins do parágrafo anterior, considera-se:
I - Família a unidade nuclear, eventualmente ampliada por outros indivíduos que com ela 
possuam laços de parentesco, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e man-
tendo sua economia pela contribuição de seus membros;
II - Para enquadramento na faixa etária, a idade da criança, em número de anos completados 
até o primeiro dia do ano no qual dará a participação financeira da União; e
III - Para determinação da renda familiar per capita, a soma dos rendimentos brutos auferi-
dos pela totalidade dos membros da família dividida pelo número de seus membros;
§ 3º O Poder Executivo poderá reajustar o limite de renda per capita fixado no § 1º, desde 
que atendidas todas as famílias compreendidas na faixa original;

Art. 2º O Programa instituído por esta Lei tem como objetivo incentivar a permanência das 
crianças beneficiárias na rede escolar de ensino fundamental, por meio de ações sócio-educa-
tivas de apoio aos trabalhos escolares, de alimentação e de praticas desportivas e cultu-
rais em horário complementar ao das aulas;
§ 1º O Poder Executivo definirá as ações especificas a serem desenvolvidas ou patrocinadas 
pela municipalidade para atingimento dos objetivos do programa;
§ 2º As despesas decorrentes do disposto no parágrafo anterior correrão por conta dos 
orçamentos dos órgãos encarregados de sua implementação.

Art. 3º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a formação a adesão ao Programa Nacio-
nal de Renda Mínima vinculado à Educação - "Bolsa Escolar", instituído pelo Governo Fede-
ral;
§ 1º Fica o Poder Executivo Municipal igualmente autorizado a assumir, perante a União, as 
responsabilidades administrativas e financeiras decorrentes da adesão ao referido programa;
§ 2º Compete à Secretaria Municipal de Educação, desempenhar as funções de responsabilidade 
do Município da adesão ao Programa Nacional de Renda Mínima vinculado á Educação - "Bolsa 
Escola"

Art. 4º Fica instituído o conselho de Acompanhamento e Controle Social do Programa de Ga-
rantia de Renda Mínima com as seguintes competências:
I - Acompanhar e avaliar execução das ações definidas no forma do § 1º do art. 2º;
II - Aprovar a relação de famílias cadastradas pelo Poder Executivo Municipal como benefi-
ciárias do programa;
III - Aprovar os relatórios trimestrais de freqüência escolar das crianças beneficiárias;
IV - Estimular a participação comunitária no controle da execução do Programa no âmbito Mu-
nicipal;
V - Desempenhar as funções reservadas no Regulamento do Programa Nacional de Renda Mínima - 
"Bolsa Escola";
VI - Elaborar, aprovar e modificar o seu regimento interno; e
VII - Exercer outras atribuições estabelecidas em normas complementares;
§ 1º O conselho instituído nos termos deste artigo terá 09 membros, nomeados pelo Chefe do 
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Poder Executivo, por indicação das seguintes Entidades:
I - 01 - Representante da Associação Feminina de Bem Estar Social de Siderópolis - AFABESS;
II - 01 - Representante do Conselho Comunitário de Siderópolis;
III - 03 - Representantes das Escolas Estaduais (Escola de Educação Básica José do Patrocí-
nio, Escola de Ensino Fundamental Deputado Silvio Ferraro e Escola de Educação Básica Tullo 
Cavallazzi);
IV - 02 - Representantes das Escolas Municipais (Escola de Educação Básica Municipal Jorge 
Bif e Escola de Educação Básica Municipal Miguel Lazzarin);
V - 01 - Representante da Secretaria Municipal da Educação;
VI - 01 - Representante da Secretaria Municipal da Saúde;
§ 1º O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Programa de Garantia de Renda 
Mínima, instituído por esta Lei, exercerá as competências referidas no caput, sem prejuízos 
das originais.
§ 2º A participação no Conselho instituído nos termos deste artigo não será remunerada, 
ressalvada, o ressarcimento das despesas necessárias à participação nas reuniões;
§ 3º É assegurado ao Conselho de que trata este artigo o acesso a toda a documentação 
necessária ao exercício de suas competências;
§ 4º A Presidência do conselho instituída nos termos deste artigo será presidida pelo 
Secretário Municipal de Educação.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 29 de Maio de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de Maio de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1352/01, de 29 de Maio de 2001.

Publicação Nº 1880176

LEI Nº 1352/01, de 29 de Maio de 2001.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ASSOCIAR O MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS À CREDISOL - INSTITUIÇÃO 
DE CRÉDITO SOLIDÁRIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a associar o Município à Credisol - Instituição 
de Crédito Solidário com finalidade precípua de criar mecanismos facilitadores do acesso ao 
crédito, aos pequenos e microempreendedores instalados no âmbito do território da microrre-
gião de Amurel, Amesc e Amrec.

Art. 2º A Instituição de Crédito Solidário de que trata o Art. 1º, deverá ter em seu Esta-
tuto a previsão de um Conselho de Administração de cuja composição o Município participe, 
obrigatoriamente, e do qual façam parte representantes de entidades da sociedade civil de 
interesse público, municipal e/ou regional.
Parágrafo Único - O Estatuto da entidade deverá prever, também, sua auto sustentação finan-
ceira, bem como, em caso de extinção, que o patrimônio liquido será transferido a outra 
pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal Nº 9.790, de 23/03/99, preferencial-
mente que tenha o mesmo objeto social.

Art. 3º O Estatuto da Instituição de Crédito Solidário deverá observar, obrigatoriamente, 
os seguintes princípios e disposições:
I - Da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência;
II - A adoção de prática de gestão administrativa, necessária e suficiente para cobrir a ob-
tenção,de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência 
da participação no respectivo processo decisório;
III - A constituição do conselho fiscal ou órgão equivalente dotado de competência para opi-
nar sobre os relatório de desempenho financeiro e contábil, e sobre as operações patrimo-
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niais realizadas, emitindo pareceres para organismos superiores da entidade;
IV - A possibilidade de instituir remuneração para os dirigentes da entidade que atuem efe-
tivamente na gestão executiva e para aqueles que ela prestam serviços específicos, respeita-
dos, em ambos os casos, os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua 
área de atuação;
V - As normas de prestação de contas a serem observadas pela entidade:
a) Aos princípios fundamentais da contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade;b) 
Que se dê publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do rela-
tório de atividades e das demonstrações financeiras de entidade, incluindo-se as certidões 
negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para exame de qual-
quer cidadão;c) A realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, 
se for o caso, da aplicação dos recursos objeto do termo de parceria conforme previsto em 
regulamento próprio;d) A prestação de contas de todos os recursos e bens de origem pública 
recebidos pela Instituição de Crédito solidário será feita conforme determina o parágrafo 
único do Art. 70 da constituição Federal;
VI - Os recursos que comporão o fundo financeiro, através do qual serão concedidos os crédi-
tos, virão da contribuição de sócios da associação, de doações e de empréstimos de agencias 
de financiamentos;
VII - Operar em condições compatíveis a uma remuneração justa do capital em relação às ati-
vidades produtivas inerentes a pequenos e microempreendedores;
VIII - Ser financeiramente independente do Município e de qualquer outras instituição públi-
cas ou privada, ou seja, deverá operar de forma profissional e buscar a auto-suficiência;
IX - Operar exclusivamente na microrregião de Amesc, Amurel e Amrec.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de até R$ - 
10.000,00 (dez mil reais), por conta da dotação: (17)
03.01.2046-3230.00.00.00.0080, a título de auxílio financeiro, a ser repassado à ONG nas 
condições estabelecidas nesta Lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 29 de Maio de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de Maio de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1353/01, de 29 de Maio de 2001.

Publicação Nº 1880177

LEI Nº 1353/01, de 29 de Maio de 2001.
AUTORIZA O CHEFE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR DESPESAS COM O EVENTO DO G.P DE 
KART CIDADE DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesas até no va-
lor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o evento esportivo que será realizado em nosso Muni-
cípio, nos dias 02 e 03 de junho - GP DE KART CIDADE DE SIDERÓPOLIS;

Art. 2º As despesas mencionadas acima correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
vigente: 05.02.2.020.3120/95.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 02 de maio do corrente ano.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 29 de Maio de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 29 de Maio de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1354/01, de 06 de junho de 2001.

Publicação Nº 1880178

LEI Nº 1354/01, de 06 de junho de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A COM-
PANHIA CATARINENSE DE ÁGUA E SANEAMENTO - CASAN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado em nome do Município de Si-
derópolis, efetuar parcelamento de débito com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamen-
to - CASAN, relativo a dívida que com a CASAN no período de 12/1999 a 02/2001, referente ao 
Ginásio Municipal de Esporte 19 de Dezembro e o Ginásio Municipal de Esportes João Cascaes, 
até no limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a qual será parcelada em até 12 (doze) me-
ses;

Art. 2º O Poder Executivo Municipal para garantia da avenca, fica autorizado a vincular e 
utilizar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, durante todo o prazo 
de vigência do ajuste;

Art. 3º O Poder Executivo Municipal durante o prazo de acordo de parcelamento, consignará 
nos orçamentos anuais e plurianuais, dotações suficientes ao atendimento das prestações men-
sais oriundas do ajuste;

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 06 de junho de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 06 de junho de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1355/2001, de 06 de junho de 2001.

Publicação Nº 1880179

LEI Nº 1355/2001, de 06 de junho de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADERIR AO PROGRAMA OPERACIONAL DO FUNDO DE 
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PRO-FDM E TOMAR EMPRÉSTIMO JUNTO AO 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao Programa Operacional do Fundo do Fun-
do de Desenvolvimento Municipal do Estado de Santa Catarina - PRO - FDM, mediante assina-
tura de Convênio com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente e 
com interveniência do BADESC - AGÊNCIA CATARINENSE DE FOMENTO S.A.
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Art. 2º A adesão ao PRO-FDM propiciará o aporte de recursos ao Município para financiamento 
de obras de infra-estrutura econômica e social, serviços públicos, máquinas e equipamentos, 
para adequação institucional da Administração Municipal na forma do seu Regulamento.

Art. 3º Para atendimento das necessidades financeiras do programa de investimento em obras, 
serviços, máquinas e equipamentos, e projetos de desenvolvimento institucional, fica o Po-
der Executivo autorizado a tomar empréstimo junto ao BADESC - AGÊNCIA CATARINENSE DE FO-
MENTO S/A, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Municipal - FDM, at`-e o montante de 
600.000,00 (seiscentos mil reais);
Parágrafo Único - Em garantia aos empréstimos estabelecidos neste artigo, fica o Poder Exe-
cutivo autorizado a oferecer a vinculação de quotas partes do ICMS e/ou FPM, até o limite 
do valor do financiamento.

Art. 4º Para dar continuidade ao PRO-FDM, o Poder Executivo consignará nos Projetos de Lei 
orçamentários dos anos subseqüentes, as dotações necessárias a formação do Programa, bem 
como, para cumprimento dos compromissos com encargos dos empréstimos tomados;

Art. 5º Por conta dos financiamentos estabelecidos no Artigo 3º, desta Lei, o Município pa-
gará encargos máximos de 6,5% (seis e meio por cento) ao ano, acrescido da taxa de juros de 
longo prazo - TJLP, ou no caso de sua extinção, o indexador que a substituir;

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 06 de junho de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 06 de junho de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1356/01, DE 13 DE JUNHO DE 2001.

Publicação Nº 1880180

LEI Nº 1356/01, DE 13 DE JUNHO DE 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA 
VANILDE MAXIMIANO ME E DE OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comodato, 
com a Empresa Vanilde Maximiano ME, nome fantasia: Sarah Vanni, Panificadora e Confeitaria 
Ltda, situada a Rod. SC 446 - Km 10 esquina com Pedro Candiotto, 010 sala 01 Vila Nova, 
Cocal do Sul, CNPJ nº 03.787.300/0001-50 e Inscrição Estadual nº 254.054.420; a fim de que 
esta possa utilizar o imóvel de prioridade do Município, estando na posse da área - lote de 
terra em Rio Fiorita, Rua 04, lote 13, quadra X esquina com a Rua 4 e Rua 9, para instala-
ções da referida empresa, cuja a construção é de aproximadamente 90m2 a 120m2.

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação de uma panificadora e confeitaria, 
que será utilizada pelo prazo de 10 (dez) anos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se ás disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 13 de junho de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 13 de junho de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1357/01, DE 13 DE JUNHO DE 2001.

Publicação Nº 1880181

LEI Nº 1357/01, DE 13 DE JUNHO DE 2001.

"DENOMINA RUAS NESTE MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As Ruas do Bairro Renascer, neste município, passarão a ter as seguintes denomina-
ções, conforme abaixo descritos:
a) Passa a denominar-se de Rua "OLI MANOEL RODRIGUES", a antiga Rua "E", que tem seu início 
na COHAB e também no Bairro Renascer, neste município.b) Passa a denominar-se de Rua "BER-
NARDINO NETO", a antiga Rua "G", que tem seu início e seu término no Bairro Renascer, nes-
te município.c) Passa a denominar-se de Rua "LUTENAI HAROLDO DA COSTA", a antiga Rua "J", 
que tem seu início na Avenida Porfírio Feltrin e seu término no Bairro Renascer.d) Passa 
a denominar-se de Rua "JOSÉ FLORENTINO", a antiga Rua "L", que tem seu início na Avenida 
Porfírio Feltrin e seu término no Bairro Renascer.e) Passa a denominar-se de Rua "DR. LUIZ 
FERNANDO DA FONSECA GIRÃO", a antiga Rua "O", que tem seu início e seu término no Bairro 
Renascer.f) Passa a denominar-se de Rua "TÚLIO RODRIGUES LOPES", a antiga Rua "P", que tem 
seu início e seu término no Bairro Renascer.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente 
da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 13 de junho de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 13 de junho de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1358, De 13 DE JUNHO DE 2001.

Publicação Nº 1880182

LEI Nº 1358, De 13 DE JUNHO DE 2001.

"DENOMINA BAIRRO, NESTE MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se de "Bairro Tereza Cristina", o atual Bairro Estrada de Ferro, 
situado entre a Rua José Frassetto, fundos do Complexo Administrativo Municipal margens da 
Ferrovia Tereza Cristina e encosta do morro, situado na zona Leste deste Município.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente 
da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 13 de junho de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 13 de junho de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1359, de 20 de Junho de 2001.

Publicação Nº 1880183

LEI Nº 1359, de 20 de Junho de 2001.

REVOGA A LEI Nº 832/90. REVERTE IMÓVEL PARA O PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogada a Lei nº  832, de 14 de dezembro de 1990, que havia doado o Imóvel 
para o Movimento de Irmãos de Siderópolis;

Art. 2º Fica declarada a Reversão automática para o Patrimônio do Município, dos Lotes nºs 
02, 03 e 04, localizados em frente ao Conjunto Habitacional da COHAB, de Siderópolis, me-
dindo 1.014,00 m², devidamente matriculados no Cartório de Registro de imóveis da Comarca 
sob o nº 11.447, com as seguintes confrontações:
NORTE: 39,00 metros com terras de Buogo & Ghisi Ltda;
SUL: 39,00 metros com a Rua "D"
LESTE: 26,00 metros com o Lote nº 01;
OESTE: 26,00 metros com a Rua "E".

Art. 3º A revogação da Lei mencionada é em função de que a mesma, não cumpriu o destino 
para o qual foi doada;

Art. 4º Fica autorizada a Imissão na Posse do Imóvel pelo Município;

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário, em especial a Lei nº 832/90.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 20 de junho de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 20 de junho de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 136.

Publicação Nº 1878960

LEI Nº 136.

"AUMENTA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS, ALTERA O PADRÃO DE VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 29 de março de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 425

LEI Nº 1360/01, de 27 de junho de 2001.

Publicação Nº 1880184

LEI Nº 1360/01, de 27 de junho de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 229.000,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇA-
MENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 27 DE JUNHO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1361, de 27 de Junho de 2001.

Publicação Nº 1880185

LEI Nº 1361, de 27 de Junho de 2001.

ESTABELECE A PERIODICIDADE PARA APURAÇÃO DE LIMITES E PUBLICAÇÃO DE RELATÓRIOS EXIGIDOS 
PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A apuração dos limites das despesas com pessoal e montante da divida consolidada, 
exigidas no art.22 e parágrafo 4º do artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal, respecti-
vamente, será efetuado ao final de cada semestre;

Art. 2º A divulgação do Relatório de Gestão Fiscal e dos demonstrativos de que trata o ar-
tigo 53 da Lei de Responsabilidade Fiscal, será efetuado até trinta dias após o encerramen-
to de cada semestre;

Art. 3º O anexo de Política Fiscal do plano plurianual, o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo 
de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e o anexo de que trata o inciso I do 
Artigo 5º da Lei Responsabilidade Fiscal serão elaborados antes do quinto exercício se-
guinte ao da publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que o Município possa ir se 
adequando a nova ordem que se instala na Administração Pública Brasileira;

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação;

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 27 de junho de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 27 de junho de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1362, de 27 de Junho de 2001.

Publicação Nº 1880186

LEI Nº 1362, de 27 de Junho de 2001.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR LOTES DE TERRA, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, OCUPADAS POR 
POSSEIROS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar, sem encargos, os lo-
tes de nº 01 a 18, localizados no Bairro Vila Esperança, próximo a SC 447, neste Município, 
inscrito dentro de uma gleba de 60.842,92 m² (sessenta mil oitocentos e quarenta e dois e 
noventa e dois metros quadrados), matriculado no Cartório de Registro de Imóveis desta Co-
marca sob nº 16.780, com as confrontações individualizadas de cada lote, que apresenta no 
mapa em anexo;

Art. 2º As dotações serão feitas, diretamente ao posseiro, ocupante do respectivo Lote, 
conforme mapa da situação da área e relação dos donatários em anexo, que também faz parte 
integrante da presente Lei;
§ 1º Os Lotes já estão ocupados por posseiros na referida área, e serão doados a pessoas 
comprovadamente carentes para a construção da devida moradia;
§ 2º Os Lotes ocupados e doados a pessoas carentes, serão destinados exclusivamente a 
construção de casas do donatário beneficiado, sob pena de reversão ao Patrimônio Público;

Art. 3º A Escritura Pública de cada Lote doado, será outorgado pela Prefeitura Municipal ao 
donatário beneficiado, cujas despesas correrão por conta do beneficiado;

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo Municipal, fica autorizado a tomar todas as providências 
necessárias para outorga das escrituras definitivas aos donatários;

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 27 de junho de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 27 de junho de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)

LEI Nº 1363, de 04 de Julho de 2001.

Publicação Nº 1880187

LEI Nº 1363, de 04 de Julho de 2001.
AUTORIZA O CHEFE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR POR COMPRA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE 
DE ALBERTINO DE LORENZI CANCELLIER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir por compra o imó-
vel de propriedade de ALBERTINO DE LORENZI CANCELLIER, com área de 1.436,50 m² (um mil, 
quatrocentos e trinta e seis metros e cinqüenta centímetros quadrados), localizado na Rua 
Urussanga, esquina com a Avenida General Osvaldo Pinto da Veiga, lotes nºs 01 e 02, com as 
seguintes confrontações: NORTE: 26,70 ml com lote nº 03; SUL: 9,55 ml, com a Rua Urussan-
ga; LESTE: 78,80 ml, com terras da Rede Ferroviária Federal e OESTE: 81,00ml, com a Avenida 
General Osvaldo Pinto da Veiga. E sobre o imóvel um pavilhão industrial com 450,00m², devi-
damente inscrito no Registro de Imóveis sob nº 7.172, livro 02, no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Criciúma;

Art. 2º Conforme avaliação feita pela Comissão Municipal, Decreto de nomeação nº  2.357, de 
22.02.2001, o valor autorizado da compra é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

Art. 3º Fica o Município autorizado a comprar o imóvel acima descrito.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação;

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 04 de julho de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 04 de julho de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)

LEI Nº 1364/01, de 04 de julho de 2001.

Publicação Nº 1880188

LEI Nº 1364/01, de 04 de julho de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 64.000,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇA-
MENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 04 DE JULHO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1365, de 11 de Julho de 2001.

Publicação Nº 1880189

LEI Nº 1365, de 11 de Julho de 2001.
AUTORIZA O CHEFE O PODER EXECUTIVO A REALIZAR DESPESAS COM O EVENTO SEGUNDO MOTO BELLUNO - 
ENCONTRO BRASILEIRO DE MOTOCICLISTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesas até no va-
lor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com o evento que será realizado em nosso 
Município, nos dias 21 e 22 de julho - SEGUNDO MOTO BELLUNO - ENCONTRO BRASILEIRO DE MOTO-
CICLISTAS;

Art. 2º As despesas mencionadas acima correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
vigente: 05.02.2.0203120/95;

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 11 de julho de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 11 de julho de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento
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LEI Nº 1366/2001, de 24 de Julho de 2001.

Publicação Nº 1880190

LEI Nº 1366/2001, de 24 de Julho de 2001.
AUTORIZA O CHEFE O PODER EXECUTIVO A REALIZAR DESPESAS COM A XIII FESTA DO COLONO DE SI-
DERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesas até no 
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com os festejos que serão realizados na praça da 
Matriz em nosso Município, nos dias 03, 04 e 05 de agosto do corrente ano - XIII FESTA DO 
COLONO DE SIDERÓPOLIS E 110 ANOS DE COLONIZAÇÂO ITALIANA;

Art. 2º As despesas mencionadas acima correrão por conta da seguinte dotação orçamentária 
vigente: 05.01.2.008-4310/49.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 24 de julho de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 24 de julho de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1367/01, de 24 de julho de 2001.

Publicação Nº 1880191

LEI Nº 1367/01, de 24 de julho de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 25.000,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇA-
MENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 24 DE JULHO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1368, de 31 de julho de 2001.

Publicação Nº 1880192

LEI Nº 1368, de 31 de julho de 2001.

ALTERA OS DISPOSITIVOS DA LEI Nº  1021, DE 07 DE NOVEMBRO DE 1994, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍ-
TICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito de Siderópolis, no uso de suas atribuições faz saber a todos 
os habitantes deste Município que à Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, a seguinte lei:

Art. 1º Ficam alterados os arts. 10º; 22º; 25º § 1º; 29º "caput" e § 1º e 3º, da Lei nº 
1.021/94, passando a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10º A função de membro do Conselho é considerada de interesse Público relevante e 
será remunerada".
"Art. 22. São requisitos para candidatar-se...
I - Reconhecida idoneidade moral;
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II - Idade superior a 21 anos;
III - Residir no Município de Siderópolis e;
IV - ser portador de diploma de nível superior (na área afim) e/ou reconhecida experiência 
de no mínimo dois (02) anos no trato com a defesa ou atendimento dos direitos da criança e 
adolescente; e/ou ser portador de diploma de nível escolar médico com reconhecida experiên-
cia de no mínimo dois (02) anos no trato com a defesa ou atendimento dos direitos da crian-
ça e do adolescente."
"Art. 25. O exercício efetivo....
§ 1º Os Conselheiros Tutelares exercerão suas atividades em regime de revezamento e 
plantão, de forma a manterem atendimento ininterrupto, durante 24 horas por dia, inclusive 
nos finais de semana";
"Art. 29. Pelo efetivo exercício de suas funções, os Conselheiros Tutelares receberão, do 
erário público municipal, a remuneração mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), a 
título de representação, sem caracterizar vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal 
de Sideropolis";
"§ 1º A cumulação do exercício de Conselho Tutelar com outras funções somente será permiti-
da quando não houver sobreposição de horários".
"§ 3º Elegendo-se algum funcionário público Municipal, considerar-se-ão justificadas as au-
sências de suas funções efetivas sempre que estiver a serviço do Conselho Tutelar, ficando-
-lhe facultado optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo efetivo,vedada, em qualquer 
hipótese a acumulação da remuneração das suas funções."

Art. 2º Fica revogado o parágrafo 2º do art. 25 da Lei nº 1.021/94;

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 4º Ficam revogadas todas disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 31 de julho de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 31 de julho de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração e Planejamento

LEI Nº 1369/01, de 31 de julho de 2001.

Publicação Nº 1880193

LEI Nº 1369/01, de 31 de julho de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 874.000,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇA-
MENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 31 DE JULHO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 137

Publicação Nº 1878961

LEI Nº 137

ESTABELECE REGISTRO DE AUTOMÓVEIS DE ALUGUEL NESTA SEDE, E PONTO DE ESTACIONAMENTO

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, na sede do Município, um ponto de estacionamento de veículos de alu-
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guel.

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 dias, a con-
tar da data de sua vigência.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 29 de março de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1370, de 31 de julho de 2001.

Publicação Nº 1880194

LEI Nº 1370, de 31 de julho de 2001.
INSTITUI COMO VEICULO OFICIAL DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, O 
MURAL PÚBLICO MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste 
município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º fica instituído como veículo oficial de divulgação dos atos oficiais do Legislativo 
Municipal, o MURAL PÚBLICO MUNICIPAL.

Art. 2º A instituição de tal veículo cumpre exigência da Lei Federal nº 8.666/93, art. 6º, 
XIII.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 
de março de 2001.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 31 de julho de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 31 de julho de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1371/01, de 07 de agosto de 2001.

Publicação Nº 1880195

LEI Nº 1371/01, de 07 de agosto de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 60.000,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇA-
MENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 07 DE AGOSTO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1372/01, de 22 de Agosto de 2001.

Publicação Nº 1880196

LEI Nº 1372/01, de 22 de Agosto de 2001.
INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste 
município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Educação (CME) de Siderópolis.

Art. 2º O CME - Conselho Municipal de Educação de Siderópolis - SC, órgão consultivo, deli-
berativo e normativo, terá além das atribuições que lhe forem delegadas pelo Conselho Esta-
dual Educação (CEE):
I - Zelar pelo cumprimento da Legislação aplicável á educação e ao ensino;
II - Propor diretrizes educacional;
III - Assessor o Governo Municipal na formulação de políticas e planos educacionais;
IV - Propor escala de prioridades na elaboração da proposta orçamentária da Secretaria Mu-
nicipal de Educação;
V - Fixar normas e emitir pareceres sobre questão de natureza educacional no âmbito da rede 
Municipal de Escolas e para as demais redes, com base na legislação vigente;
VI - Manifestar-se sobre:
a) Plano Municipal de Educação e Projeto Político-Pedagógico;b) Ampliação e Aplicação de 
recursos destinados à educação no Municipais;c) Calendário e Currículo comum às escolas Mu-
nicípais;d) Criação, ampliação, desativação e localização de escolas Municipais;e) Assuntos 
e questões de natureza pedagógicas, que lhe forem submetidos, ligados à educação de âmbito 
Municipal;f) Relatório de atividades da Secretaria Municipal de Educação.
VII - Acompanhar o levantamento anual da população em idade escolar e propor alternativas 
para seu atendimento;
VIII - Estudar e sugerir medidas que visem a expansão qualitativa do ensino Municipal;
IX - Fixar normas para o credenciamento, autorização para o funcionamento, supervisão e 
reconhecimento das instituições de ensino da rede pública e particular de ensino da rede 
pública e particular de ensino, instaladas no Município;
X - Autorizar o funcionamento de instituição de ensino da rede pública, Municipal e Priva-
da;
XI - Escrever outras atribuições, previstas na Lei, decorrentes da natureza de suas fun-
ções.

Art. 3º O Conselho Municipal de Educação compõe-se de:
I - O Secretario Municipal de Educação que presidirá o Conselho;
II - 1 (um) representante dos professores da rede Municipal de Ensino Fundamental;
III - 1 (um) representante dos professores de Educação Infantil;
IV - 1 (um) representante dos professores da Educação Especial, instalada no Município;
V - 1 (um) representante dos professores do Estado, domiciliado no Município;
VI - 1 (um) representante dos professores das Escolas Particulares instaladas dentro do Mu-
nicípio;
VII - 1 (um) representante das Associações de Pais e Professores (APPs) do Município;
VIII - 1 (um) representante das Entidades Filantrópicas;
IX - 1 (um) representante das Academias;
§ 1º Os Conselheiros serão nomeados pelo Prefeito Municipal, através de Decreto, a partir 
da indicação das entidades e categorias.
§ 2º - Cada titular terá um suplente nomeado da mesma forma daquele.
§ 3º - No caso de ocorrência de vaga, o suplente nomeado deverá completar o mandato de 
titular;
§ 4º - O mandato dos Conselheiros será de 3 (três) anos, podendo ser renovado.
§ 5º - O Presidente do Conselho, permanecerá como tal, enquanto durar sua função como 
Secretário da Educação e Cultura.

Art. 4º A estrutura e o funcionamento do Conselho serão estabelecidas em Regimento próprio, 
aprovado por no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros e homologado pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal.

Art. 5º As decisões do Conselho Municipal de Educação estão sujeitas à homologação do Pre-
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feito Municipal.

Art. 6º O exercício da função de Conselheiro será gratuito, constituindo-se de Serviço Pú-
blico relevante.

Art. 7º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário em especial à Lei nº 1.123/96.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 22 de Agosto de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 22 de Agosto de 
2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1373/01, DE 05 DE SETEMBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880197

LEI Nº 1373/01, DE 05 DE SETEMBRO DE 2001.
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O QUADRIÊNIO 2.002/2005 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal Siderópolis, faço saber a todos os habitantes que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Siderópolis para o qua-
driênio 2.002/2005, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para 
as relativas aos programas de duração continuada e está expresso nos Anexos I a XV desta 
lei.

Art. 2º As planilhas que compõem o Plano Plurianual, representadas nos Anexos referidos 
no Art. 1º desta lei, serão estruturadas em programa, diagnóstico, diretrizes, objetivos, 
ações, produto, unidade de medida, meta, valor e fonte de recursos.
Parágrafo Único - Para fins desta lei, considera-se:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização 
dos objetivos pretendidos;
II - Diagnóstico, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a caracteriza-
ção e a mensuração dos problemas e necessidades;
III - Diretrizes, conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e orientar 
a atuação governamental;
IV - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governa-
mentais;
V - Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do 
programa;
VI - Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do pro-
grama;
VII - Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Art. 3º Os valores constantes das planilhas estão orçados a preços de Agosto de 2.001 e po-
derão ser atualizados em cada exercício de vigência do Plano Plurianual, no mês de feverei-
ro, por ato do Chefe do Poder Executivo, com base na variação acumulada do INPC de janeiro 
a dezembro do exercício imediatamente anterior.

Art. 4º As alterações na programação somente poderão ser promovidas mediante lei específica 
votada na Câmara.

Art. 5º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compa-
tibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar o 
equilíbrio das contas públicas.
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Art. 6º As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos anexos desta lei.

Art. 7º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser ini-
ciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autoriza sua inclusão.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

Siderópolis, 05 de setembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 05 de Setembro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)

LEI Nº 1374/01, DE 05 DE SETEMBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880198

LEI Nº 1374/01, DE 05 DE SETEMBRO DE 2001.
DISPÕE SOBRE AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PREVISTAS NOS ARTIGO 9º,§ 4º E 48, PARÁGRAFO 
ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal Siderópolis, no uso de suas atribuições faz saber 
a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º As Audiências Públicas, como instrumento de transferência da gestão fiscal no Muni-
cípio, serão realizadas para:
I - Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei Diretrizes Or-
çamentárias - LDO e na Lei Orçamentária Anual - LOA, conforme disposto no artigo 4º, § 1º e 
2º da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF;
II - Discutir a elaboração do Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 
e Lei Orçamentária Anual - LOA;

Art. 2º As Audiências Públicas serão realizadas nas seguintes datas:
I - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro para demonstrar e avaliar as metas 
fiscais de cada quadrimestre;
II - Até 15 (quinze) de julho para discutir a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
- LDO e Plano Plurianual - PPA, quando for o caso;
III - Até 31 (trinta e um) de agosto para discutir a elaboração da Lei Orçamentária Anual - 
LOA;
Parágrafo Único - Poderão ser realizadas Audiências Públicas descentralizadas no território 
Municipal, antes das datas estabelecidas neste artigo.

Art. 3º As Audiências Públicas serão coordenadas pelos Secretários Municipais de Adminis-
tração e Finanças.

Art. 4º As Audiências Públicas terão por objetivo:
I - Possibilitar a participação popular na definição dos planos e investimentos públicos mu-
nicipais;
II - Informar a população sobre o planejamento municipal e a execução dos programas; e
III - Assegurar a participação popular na definição dos investimentos através de votação;
IV - Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO e LOA.

Art. 5º Nas Audiências Públicas o Poder Executivo apresentará dados relativos a situação 
econômico e financeira do Município, a estimativa de receita, os custos de manutenção da 
Administração Pública Municipais, os valores disponíveis para investimentos e/ou expansão 
das despesas obrigatórias de caráter continuado e as metas estabelecidas, comparadas com as 
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executadas;
§ 1º Serão objeto de discussões e votações nas Audiências Públicas, em relação ao PPA, LDO 
e LOA, os valores para investimentos e/ou expansão das despesas obrigatórias de caráter 
continuado;
§ 2º Os valores deverão ser alocadas na LOA de acordo com as prioridades e metas 
estabelecidas na LDO e PPa;

Art. 6º Poderão participar das Audiências Públicas e apresentar propostas os cidadãos com 
domicílio eleitoral no território do Município;

Art. 7º As propostas apresentadas serão votadas e definidas em ordem de prioridades por re-
presentantes da sociedade civil organizada, assim representada:
I - 1 (um) Representantes das Associações dos Clubes de Mães e/ou das Associações dos Gru-
pos da Melhor Idade de Siderópolis;
II - 1 (um) Representante do Lions Clube de Siderópolis;
III - 1 (um) Representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Siderópolis;
IV - 1 (um) Representante do Clube de Dirigentes Lojistas de Siderópolis;
V - 1 (um) Representante das Associações de Bairro de Siderópolis;
VI - 1 (um) Representante da Associação Comercial e Industrial;

Art. 8º Cada Entidade Civil indicará seu Representante para as Audiências Públicas e infor-
mará o Prefeito Municipal até 05 (cinco) dias antes da data fixada para realização;
Parágrafo Único - Caso a Entidade Civil não indicar seu Representante no prazo fixado no 
caput, caberá o Chefe do Poder executivo nomear 1 (um) Representante da Entidade Civil;

Art. 9º Os vereadores serão parte integrante das Audiências Publicas;

Art. 10 As Audiências Públicas serão registradas em ata, com lista de presença e Relatório 
das propostas aprovadas;

Art. 11 Esta Lei poderá ser regulamentada no que couber por ato próprio do Chefe do Poder 
Executivo;

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.

Siderópolis, 05 de setembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 05 de Setembro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1375/01, de 05 de setembro de 2001.

Publicação Nº 1880199

LEI Nº 1375/01, de 05 de setembro de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 72.000,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇA-
MENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 05 DE SETEMBRO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1376, de 12 de Setembro de 2001.

Publicação Nº 1880200

LEI Nº 1376, de 12 de Setembro de 2001.
DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste 
Município que à Câmara Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES INTRODUTÓRIAS

Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos so-
ciais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
I - Esta Lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio do 
ensino em instituições próprias;
II - A educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho, à política e à prática social;

Art. 2º A educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e in-
centivada com a participação da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E FINS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanecia na escola;
II - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;
III - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
IV - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e 
o saber;
V - valorização do profissional da educação escolar;
VI - gestão democrática do ensino público;
VII - garantia de qualidade técnica e política;
VIII - garantia de uma educação pluralista nas escolas públicas;
IX - valorização da experiência extra-escolar;
X - respeito à liberdade e apreço à tolerância;
XI - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
XII - defesa dos princípios da justiça, da ética e da solidariedade;

Art. 4º A educação, instrumento da sociedade para a promoção do exercício da cidadania, 
fundamental nos ideais da igualdade, liberdade, democracia, justiça social e felicidade hu-
mana, no trabalho como fonte de riqueza, dignidade e bem estar coletivo, tem por fim:
I - o pleno desenvolvimento do ser humano e seu aperfeiçoamento;
II - a formação de cidadãos capazes de compreender criticamente a realidade social e cons-
ciente de seus direitos e responsabilidades, desenvolvendo-lhes os valores éticos e o 
aprendizado da participação;
III - o preparo do cidadão para o exercício da cidadania, a compreensão e o exercício do 
trabalho, mediante o acesso à cultura, ao conhecimento humanístico, científico, tecnológico, 
e artístico e ao desporto;
IV - a produção e a socialização do saber e do conhecimento;
V - a valorização e a promoção da vida;
VI - a preparação do cidadão para a efetiva participação política.

TÍTULO III
DO DIREITO À EDUCAÇÃO E AO DEVER DE EDUCAR

Art. 5º O dever do município com a educação escolar pública será efetivado mediante a ga-
rantia de:
I - Universalização da educação básica, em todos os níveis e modalidade, através de:
a) Atendimento em creche e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade;b) Ofer-
ta de ensino fundamental e médio, inclusive para os que a eles não tiveram acesso na idade 
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própria.
II - Cumprimento da obrigatoriedade do ensino fundamental, criando o poder público, sempre 
que necessário formas alternativas de acesso aos demais níveis de ensino, independentemente 
de escolarização anterior;
III - Cumprimento do princípio da educação escolar gratuita, vedada a cobrança, a qualquer 
título, de taxas ou contribuições dos alunos;
IV - Atendimento educacional especializado aos educandos com necessidades especiais, prefe-
rencialmente, na rede regular de ensino;
V - Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VI - Oferta de ensino regular para jovens e adultos, assegurando aos trabalhadores condi-
ções de acesso e permanência na escola;
VII - Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e a quantidade mí-
nima por aluno, de insumo indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino - apren-
dizagem, sua qualificação para o trabalho e posicionamento crítico frente à realidade;
VIII - Número suficiente de escolas, nas áreas rural e urbana;
IX - Membros do quadro de pessoal do magistério, técnico-administrativo e de serviços em 
número suficiente e permanente qualificados para atender a demanda escolar;
X - Atendimento ao educando, na educação infantil e no ensino fundamental público, por meio 
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assis-
tência à saúde.

Art. 6º O acesso ao ensino fundamental é direito público e subjetivo, podendo qualquer ci-
dadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, partido político, 
entidade de classe ou outra legalmente constituídos e o Ministério Público exigi-lo do Po-
der Público na forma da legislação pertinente.

Art. 7º É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores no Ensino Funda-
mental.

Art. 8º Para dar cumprimento ao disposto no artigo 5º o Poder Público Municipal, promoverá, 
em cooperação como Estado, levantamento das crianças em idade escolar e dos jovens e adul-
tos que não tiveram acesso ao ensino fundamental em idade própria organizando o Plano de 
Matricula e viabilizando a oferta suficiente de vagas.

TÍTULO IV
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA

Art. 9º Integram o Sistema Municipal de Ensino:
I - as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder 
Público Municipal;
II - as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada;
III - a Secretaria Municipal de Educação;
IV - o Conselho Municipal de Educação.

Art. 10 - O Conselho Municipal de Educação é o órgão Consultivo, Informativo, Fiscalizador 
e deliberativo acerca dos temas que forem de sua competência conferida pela legislação.

Art. 11 - É da competência do Município:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições públicas do sistema municipal 
de ensino;
II - exercer ação distributiva em relação às suas escolas, considerando os seus projetos 
pedagógicos;
III - elaborar normas complementares para o Sistema Municipal de Ensino;
IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do Sistema Municipal de En-
sino;
V - atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil;
VI - elaborar o Plano Municipal de Educação.

Art. 12 - Á Secretaria Municipal de Educação incumbe organizar, executar, manter, adminis-
trar, orientar, coordenar e controlar as atividades do Poder Público ligadas à educação, 
velando pela observância da legislação respectiva e pelo cumprimento das decisões do Conse-
lho Municipal de Educação, nas instituições que integram o Sistema Municipal de Ensino.
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Art. 13 - São atribuições do Conselho Municipal de Educação:
I - fixar normas, nos termos da Lei, para:
a) a educação infantil e o ensino fundamental;b) o funcionamento e o credenciamento das 
instituições de ensino;c) a organização para a educação infantil e para o ensino funda-
mental destinados a educando portadores de necessidades especiais;d) a organização para o 
ensino fundamental destinada a jovens e adultos que a ele não tiveram acesso na idade pró-
pria;e) o currículo dos estabelecimentos de ensino;f) a capacitação de professores para le-
cionar em caráter suplementar;g) a criação de estabelecimentos de ensino público de modo a 
evitar a aplicação inadequada de recursos;h) a elaboração de regimento dos estabelecimentos 
de ensino;i) produção, controle e avaliação de programas de educação à distância, exceto a 
primeira do ensino fundamental, independentemente de escolarização anterior;j) a progressão 
parcial, nos termos do Art. 24, III, da LDB;l) a progressão continuada, nos termos do Art. 
32, parágrafo 2º, da LDB.
II - Pronunciar-se, previamente, sobre a criação de estabelecimentos municipais de ensino;
III - Aprovar:
a) o Plano Municipal de Educação, de duração plurianual, em conformidade com os planos na-
cional e estadual de educação, garantida a participação das entidades representativas da 
comunidade escolar na sua elaboração;b) previamente os convênios ou que impliquem em trans-
ferências de bens, recursos, serviços a serem firmados na área da educação, entre o municí-
pio e demais poderes públicos ou com iniciativa privada;c) o regimento das instituições de 
ensino do Sistema Municipal de Ensino;
IV - Autorizar o funcionamento de instituições de ensino da rede pública e privada;
V - Credenciar, quando couber, as instituições do Sistema Municipal de Ensino;
VI - Exercer competência recursal em relação às decisões das entidades e instituições do 
sistema Municipal de Ensino, esgotadas as respectivas instancias;
VII - Representar as autoridades competentes e, se for o caso, requisitar sindicâncias, em 
institucionais, tendo em vista o fiel cumprimento da lei e das normas do conselho Municipal 
de Educação;
VIII - Estabelecer medidas que visem a expansão, consolidação e aperfeiçoamento do Sistema 
Municipal de Ensino;
IX - acompanhar e avaliar a execução dos planos educacionais do Município;
X - Analisar os relatórios da execução financeira das despesas em educação;
XI - Manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza pedagógica, que lhe forem subme-
tidas pelo Prefeito ou Secretário da Educação e de entidades de âmbito municipal ligadas à 
educação;
XII - Estabelecer critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, 
especializados e com atuação exclusiva em educação especial no âmbito de atuação do Sistema 
Municipal de Ensino, para fins de apoio técnico e financeiro do Poder Público;
XIII - Manter intercâmbio com Conselhos de Educação;
XIV - Exercer outras atribuições, previstas em Lei, ou decorrentes da natureza de suas fun-
ções.

Art. 14 - O Conselho Municipal de Educação contará com um corpo técnico, jurídico, de comu-
nicação social e administrativo de apoio necessário ao atendimento de seus serviços;

Art. 15 - O orçamento do Município consignará, anualmente, dotação própria para o funciona-
mento e manutenção do Conselho Municipal de educação.

TÍTULO V
DOS NÍVEIS E DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

Capítulo  I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 16 - A educação escolar compreende a educação básica.
I - A educação básica é formada pela:
a) EDUCAÇÃO INFANTIL;b) ENSINO FUNDAMENTAL;c) ENSINO MÉDIO.

Art. 17 - A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a for-
mação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe os meios e condições inte-
lectuais para progredir no trabalho e em estudo posteriores.

Art. 18 - A educação básica poderá ser organizada em séries anuais, períodos semestrais, 
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ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não- seriados, com base na ida-
de, na competência ou outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 
interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.
Parágrafo Único - A escola poderá reclassificar os educandos, inclusive quando se tratar de 
transferência entre estabelecimentos situados no País ou no Exterior, tendo como base as 
normas curriculares gerais.

Art. 19 - A educação básica, nos níveis fundamentais e médio, será organizada de acordo com 
os regras comuns:
I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas, distribuídas, por um mínimo de 
duzentos dias de efeito trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, 
quando houver;
II - a duração da hora aula por disciplina definida de acordo com o projeto político-peda-
gógico da escola, garantida ao docente hora-atividade incluída na jornada de trabalho de 
todos os professores e com igual duração à hora-aula assim entendido o reservado a estudos, 
planejamento, preparação de aula e avaliação;
III - a classificação do educando em qualquer série ou etapa pode ser feita por promoção, 
por transferência ou mediante avaliação feita pela escola que defina seu grau de desenvolvi-
mento e experiência;
IV - as escolas de educação básica devem proporcionar estudos de recuperação, de preferên-
cia paralelos ao período letivo, dos educandos que demonstrem aproveitamento insuficiente no 
decorrer do ano escolar, a serem disciplinados em seus regimentos;
V - o controle de freqüência dos educandos á responsabilidade da escola, observado o dis-
pensado em seu regimento, sendo exigida a freqüência mínima de setenta e cinco por cento do 
total de horas letivas para aprovação;
VI - as escolas de educação básica poderão considerar a possibilidade de aceleração de es-
tudos para educando com atraso escolar;
VII - o número de educandos por sala de aula, definido de acordo com critérios técnicos e 
pedagógicos, deve ser tal que possibilite adequada comunicação do aluno com o professor e 
aproveitamento eficiente e suficiente;
VIII - inclusão nos currículos de conteúdo sobre educação para o trânsito, educação sexual, 
preservação do meio ambiente, prevenção ao uso indevido de entorpecentes e drogas afins e 
defesa dos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados;

Capítulo  II
DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Art. 20 - A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o de-
senvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicoló-
gico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 21 - A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças até três anos de idade;
II - pré-escolas, para crianças de quatro a seis anos de idade.

Art. 22 - Na educação infantil, o ensino da arte e a educação física são componentes curri-
culares obrigatórios, ajustando-se as faixas etárias e as condições das crianças.

Art. 23 - Na educação infantil, a avaliação se fará mediante o acompanhamento e registro de 
desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fun-
damental.

Capítulo  III
DO ENSINO FUNDAMENTAL

Art. 24 - O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, tem por objetivo a forma-
ção básica do cidadão, mediante:
I - o desenvolvimento da capacidade de aprender e de socializar o que aprendeu, tendo como 
meios básicos o domínio da leitura, da escrita e do calculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, dos sistemas políticos e da auto determi-
nação dos povos, dos valores em que se fundamenta a sociedade, da tecnologia e das artes;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhe-
cimento e habilidades e a formação de atitudes e valores.
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IV - a formação da consciência critica e a aquisição de capacidade de organização para 
transformação social;
V - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tole-
rância recíproca em que se assenta a vida social.

Art. 25 - A matrícula no ensino fundamental é obrigatória a partir dos sete anos de idade e 
facultativo a partir dos seis anos.

Art. 26 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários 
normais das escolas de ensino fundamental.
§ 1º - Na oferta de ensino religioso é assegurado o respeito à diversidade cultural 
brasileira e da comunidade atendida, vendada quaisquer forma de proselitismo.
§ 2º - O Sistema Municipal regulamentará os procedimentos para a definição do ensino 
religioso, ouvindo entidade civil constituída pelas diferentes denominação religiosas.

Art. 27 - A jornada escolar no ensino fundamental garantirá aos alunos, no mínimo quatro 
horas de trabalho efetivo em sala de aula ou em ambientes equivalentes envolvendo a par-
ticipação de docentes, devendo ser progressivamente ampliado o período de permanência na 
escola.

Capítulo  IV
DO ENSINO MÉDIO

Art. 28 - O ensino médio com duração mínima de três anos, terá como finalidade:
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 
possibilitando o prosseguimento de estudos;
II - o aprimoramento do educando como humana, incluindo a formação política, moral e ética, 
o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, promovendo a socializa-
ção do saber e do poder;
III - a compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos dos processos produtivos, re-
lacionado a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

Art. 29 - No ensino médio não haverá dissociação entre formação geral e preparação básica 
para o trabalho, nem esta se confundirá com a formação profissional.

Art. 30 - O currículo do ensino médio destacará a educação tecnológica básica, a compreen-
são do significado da ciência, das letras e das artes, das ciências humanas, do processo 
histórico das transformações sociais e culturais, das conquistas da humanidade, da histó-
ria brasileira anterior e posterior a chegada dos colonizadores e da língua portuguesa como 
instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania.
Parágrafo Único - A filosofia e a sociologia constituirão conteúdos obrigatórios do currículo 
do ensino médio.

Art. 31 - O ensino médio, atendida a formação geral e incluída a preparação para o traba-
lho, poderá qualificar para o exercício de profissões técnicas, mediante articulação com edu-
cação profissional mantida independência entre os cursos, permitida a cooperação com insti-
tuições especializadas e exigido currículo a prestação de estágio supervisionado.

TÍTULO VI
ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO

Art. 32 - Os currículos do ensino fundamental e médio devem atender a diversidade cultural, 
explicitando o trabalhando as diferenças, garantindo a todos o seu lugar e valorizando as 
suas especificidades.
Parágrafo Único - Os currículos a que se refere caput deste artigo devem buscar uma propos-
ta que propicie uma ação pedagógica e efetive a construção do conhecimento, através da in-
terdisciplinaridade, e forma dinâmica, criativa, contextualizada, investigativa, prazerosa, 
desafiadora e lúcida.

Art. 33 - A carga horária de trabalho escolar prevista nesta lei fica assim distribuída:
I - no período diurno cinco aulas de 48 (quarenta e oito) minutos, a partir da 5ª série ou 
ciclos finais de ensino fundamental e médio;
II - no período noturno cinco aulas de 40 (quarenta) minutos a partir da 5ª serie ou ciclos 
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finais do ensino fundamental e médio;
III - na educação infantil e até a 4ª série do ensino fundamental 4 (quatro) horas de per-
manência do aluno escola, podendo ser progressivamente ampliadas.

Art. 34 - Os currículos do ensino fundamental e médio serão aprovados pela Secretaria Muni-
cipal de Educação, observarão a base nacional comum, complementada pelo Sistema Municipal e 
pela escola, adaptando-se às características locais da comunidade, da cultura e da econo-
mia, observando o seguinte:
I - devem abranger o estudo da Língua Portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo 
físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil;
II - O ensino da arte constitui disciplina obrigatória nos diversos níveis, integrando ar-
tistas grupos e movimentos culturais, de forma a promover os diferentes valores culturais 
dos alunos;
III - a educação física é disciplina obrigatória, ajustando-se às faixas etárias e as con-
dições da população escolar, sendo facultativa para os alunos nos cursos noturnos;
IV - o ensino da história dará ênfase a história do Município, Santa Catarina e do Brasil e 
levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias na construção da história 
municipal, estadual e brasileira;
V - na parte diversificada, será incluído o estudo de uma língua estrangeira, cujo escolha 
ficará a cargo da comunidade escolar.

Art. 35 - a Avaliação deve ser uma reflexão constante de todos os segmentos que constituem o 
processo ensino-aprendizagem como forma de superar as dificuldades, retornando, retornando, 
reorganizando e reeducando os sujeitos envolvidos, devendo:
I - ser um processo continuo, permanente, que respeite as características individuais e as 
etapas educativas e sócio-culturais;
II - ser investigativa, diagnostica emancipatória e participativa, concebendo o conhecimen-
to como a construção histórica singular e coletiva dos sujeitos;
III - incluir conselho de classe participativos, envolvendo todos os sujeitos do processo 
ou comissões específicos, cabendo-lhes definir encaminhamentos alternativos;

Art. 36 - as instituições dos deferentes níveis devem construir, coletivamente os regimen-
tos escolares.

TÍTULO V
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO

Art. 37 - a gestão democrática do Ensino Público Municipal dar-se-à conforme os seguintes 
princípios:
I - participarão da comunidade nas decisões e encaminhamentos, fortalecendo a vivência da 
cidadania garantindo-se:
a) Eleição direta para APP (Associação de Pais e Professores) conforme as determinações da 
lei;b) Eleição direta para escolha dos membros do Conselho Municipal de Educação, com a 
participação de todos os seguimentos, conforme determinação da Lei Municipal;c) Autonomia 
da comunidade Escolar para definir seu Projeto Politico-Pedagógico;d) Gestão colegiada das 
Unidades Escolares.

Art. 38 - As escolas gozarão de gestão financeira garantindo através de repasses de verbas, 
mediante plano de aplicação de recursos, devidamente aprovado pelos conselhos.

TÍTULO VIII
DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Art. 39 - O município promoverá a valorização dos profissionais da educação assegurando-
-lhes:
I - Ingresso exclusivamente por Concurso Público;
II - Acesso a aperfeiçoamento profissional e a educação continuada em parceria com institui-
ção de Educação Superior nos Termos do Estatuto e Plano de Carreira;
III - Período reservado, aos estudos, planejamento e avaliado, incluídos na Jornada de Tra-
balho;
IV - Valorização e progressão funcional, baseada na habilitação, na titulação e na avalia-
ção de desempenho;
V - Condições adequadas de Trabalho;
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VI - Estatuto e Plano de Carreira Único, no âmbito do Magistério definidos em Lei Própria;
VII - As escolas da Rede Pública Municipal terão quadro próprio de pessoal e a experiência 
docente é pré-requisito para o exercício profissional de quaisquer outra função do Magisté-
rio;

Art. 40 - A formação de docentes para atuar na Educação Básica, se fará nível superior em 
cursos de licenciatura de Graduação Plena;
Parágrafo Único - Na Educação Infantil e nos 4 (quatro) primeiras séries do Ensino Funda-
mental e admitida, excepcionalmente, como formação mínima, a obtida em nível médio, com 
habilitação de magistério e/ou normal;

Art. 41 - A formação de profissionais de Educação para Administração, Supervisão e Orienta-
ção Educacional para o Ensino de Educação Básica será feita em cursos de graduação em peda-
gogia ou em nível de pós-graduação, garantida a base nacional comum.

TÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 42 - A Secretaria Municipal de Educação, responsável pela Educação, organizará servi-
ços onde inscreverá para registro e acompanhamento, todas as instituições de Educação Bási-
ca de sua rede e as Instituições Particulares de Ensino de Educação Infantil, vinculados ao 
Sistema Municipal de Educação;

Art. 43 - A falta de material ou uniforme escolar, quando este for exigido, não constituirá 
impedimento para que o aluno possa participar das atividades escolares nas Escolas Munici-
pais, observadas as normas dos respectivos regimentos;

Art. 44 - As Instituições de Educação promoverão a adaptação de seus registros ao disposto 
nesta Lei;

Art. 45 - Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação, revogam-se as disposições em 
contrário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Siderópolis, 12 de Setembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 12 de Setembro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1377/01, de 12 de setembro de 2001.

Publicação Nº 1880201

LEI Nº 1377/01, de 12 de setembro de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 541.400,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇA-
MENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 12 DE SETEMBRO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1378/01, de 12 de setembro de 2001.

Publicação Nº 1880202

LEI Nº 1378/01, de 12 de setembro de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 29.224,02 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇA-
MENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 12 DE SETEMBRO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1379, de 19 de Setembro de 2001.

Publicação Nº 1880203

LEI Nº 1379, de 19 de Setembro de 2001.

DENOMINA RUA NESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de RUA "MARIA ANTÔNIA FABRIS NÓRDIO" a Rua projetada que dá acesso 
aos familiares da mesma, localizada no Bairro Santa Luzia;
Parágrafo Único - A Rua MARIA ANTÔNIA FABRIS NÓRDIO, tem seu início na Estrada de Santa 
Luzia, lado esquerdo após a Igreja de Santa Luzia e seu término na residência da família 
Nórdio, do referido bairro;

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal de Siderópolis;

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 19 de setembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 19 de Setembro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 138

Publicação Nº 1878962

LEI Nº 138
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR A VENDA DE UM TRATOR MAZZUR

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a vender, por concorrência pública, o trator Ma-
zzur, equipado com lâmina hidráulica "Kalbi".

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 29 de março de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1380, de 26 de Setembro de 2001.

Publicação Nº 1880204

LEI Nº 1380, de 26 de Setembro de 2001.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2002 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste 
Município à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O orçamento do Município de Siderópolis, para o exercício de 2002, será elaborado e 
executado de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta lei, compreendendo:
I - as prioridades e metas da administração municipal, extraídas do Plano Plurianual 
2002/2005;
II - a estrutura dos orçamentos;
III - as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município;
IV - as disposições sobre dívida pública municipal;
V - as disposições sobre despesas com pessoal;
VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária; e
VII - as disposições gerais.
I - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 2º As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 
2002, são aquelas definidas no Anexo I desta lei. (ART, 4º § 1º da LRF).
§ 1º - Os recursos estimados na lei orçamentária para 2002 serão destinados, 
preferencialmente, para as prioridades estabelecidas no Anexo I desta lei, não se 
constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2002, o Poder Executivo poderá aumentar 
ou diminuir as metas estabelecidas nesta lei a fim de compatibilizar a despesa orçada com a 
receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.
§ 3º - O anexo de prioridades e metas conterá, no que couber, o disposto no § 2º do Art. 4º 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 4º, § 1º DA LRF)
II - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º O orçamento para o exercício financeiro de 2002 abrangerá os Poderes Legislativo, 
Executivo, seus Fundos.

Art. 4º A Lei de Orçamento evidenciará a Receita por rubrica em cada unidade gestora e a 
Despesa de cada Unidade Gestora, por programa, função, sub-função, projeto ou atividade, 
elemento e/ou sub-elemento, na forma dos seguintes Adendos:
I - Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Adendo II da Por-
taria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
II - Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas (Adendo III da Portaria 
SOF/SEPLAN Nº 8/85);
III - Resumo Geral da Despesa (Adendo IV da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
IV - Programa de Trabalho (Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
V - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub-funções e por Projetos 
e Atividades (Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VI - Demonstrativo da Despesa pro Funções, e Sub-funções conforme o vínculo com os Recursos 
(Adendo VII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VII - Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções (Adendo VIII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 
08/85);
VIII - Demonstrativo da Despesa por elemento e/ou sub-elemento, segundo cada unidade orça-
mentária (Adendo IV da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
IX - Planilha da Despesa por categoria de programação, com identificação da classificação 
institucional, funcional programática, categoria econômica, caracterização das metas, obje-
tivos e fontes de recursos;
X - Demonstrativo da Evolução da Receita realizada por fontes dos últimos três exercícios, 
da estimada para o exercício corrente e da projeção para dois exercícios seguintes, confor-
me disposto no Artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
XI - Demonstrativo da Evolução da Despesa realizada por Elemento e/ou sub elemento dos dois 
últimos exercícios, da fixada para o exercício corrente e para os dois seguintes;
XII - Demonstrativo do orçamento fiscal e da seguridade social.
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Art. 5º A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá:
I - Quadro demonstrativo da evolução da Receita dos exercícios de 1998, 1999 e 2000, previ-
são para 2001, 2002, 2003 e 2004, com justificativa da estimativa para 2002, acompanhado de 
metodologia e memória de cálculo; (ART. 12, LRF)
II - Quadro demonstrativo da evolução da Despesa a nível de função, de elemento e/ou sub-
-elemento, dos exercícios de 1998, 1999 e 2000, fixada para 2001 e 2002 e projetada para 
2003 e 2004, com justificativa para os valores fixados para 2002;
III - Quadro demonstrativo da dívida fundada por contrato, com identificação do credor, sal-
do em 31/12/00, desembolso do principal e acessórios nos exercícios de 2001, 2002, 2003 e 
2004;
IV - Quadro demonstrativo da dívida flutuante, com identificação das contas e saldos no últi-
mo dia do mês imediatamente anterior ao da remessa da Proposta orçamentária à Câmara Muni-
cipal;
V - Quadro demonstrativo da composição do Ativo Financeiro no último dia mês imediatamente 
anterior a remessa da Proposta Orçamentária à Câmara Municipal;
VI - Quadro demonstrativo dos tributos lançados e não arrecadados nos exercícios de 1996 a 
2000, com relato das providências tomadas para sua cobrança;
VII - Justificativa sobre as estimativas de renúncia de receita para o exercício de 2002;
VIII - Quadro demonstrativo das Receitas Correntes Líquidas de 1999, 2000, 2001 e 2002, 
despesas com pessoal por Poder para o mesmo período e percentual de comprometimento;
IX - Quadro demonstrativo da despesa com Serviços de Terceiros em 1999, 2001 e 2002 e o seu 
percentual de comprometimento das Receitas Correntes Líquidas;
X - Quadro demonstrativo dos contratos de terceirização de Mão-de-obra referente a subor-
dinação de servidores sujeitos a contabilização em "outras despesas com pessoal", conforme 
definição nesta lei;
XI - Quadro demonstrativo da despesa por Unidade Orçamentária e sua evolução nos exercícios 
de 1999, 2000, 2001 e 2002;
XII - Quadro demonstrativo dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino 
e programação de aplicação;
XIII - Quadro demonstrativo dos recursos destinados à saúde e a programação de aplicação;
XIV - Demonstrativo da compatibilização da programação dos orçamentos com a LDO;
XV - Demonstrativo das medidas de compensação de renúncia de receita e/ou aumento de despe-
sas obrigatórias de caráter continuado.
XVI - Demonstrativo da aplicação das receitas de alienações e de operações de credito, se 
for o caso.
III - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 6º O orçamento para o exercício de 2002 obedecerá ao princípio da transparência e do 
equilíbrio das contas públicas, abrangendo os Poderes Legislativo, Executivo e seus Fundos.
(ART. 1º, § 1º e ART. 4º, I, "a" da LRF).

Art. 7º Os estudos para definição do Orçamento da Receita para 2002 deverá observar as al-
terações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o 
crescimento econômico, a valorização imobiliária e a evolução da receita nos últimos três 
exercícios.
§ 1º - - As transferências constitucionais, base de cálculo para contribuição ao FUNDEF, 
constarão do Orçamento da Receita pelos seus valores brutos.
§ 2º - - Em atendimento ao disposto no Parágrafo Terceiro do Artigo Segundo da LFR, o menor 
valor do FUNDEF, entre o recebimento e pago, será excluído na apuração da Receita Corrente 
Líquida.

Art. 8º Se a receita estimada para 2002, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo 
anterior, o Legislativo, quando da análise da Proposta Orçamentária, poderá reestimá-la, ou 
solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a conseqüência adequação do orçamento da 
despesa.

Art. 9º Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita poderá afetar o 
cumprimento das metas estabelecidas, os Poderes Legislativo e Executivo, de forma propor-
cional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos no montante necessá-
rio, para as seguintes despesas abaixo: (ART. 9º da LRF)
I - eliminação de possíveis vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação de despesas com horas extras;
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III - redução de 20% dos gastos com combustíveis para a frota de veículos dos setores de 
transportes, obras, serviços públicos e agricultura; e
IV - redução dos investimentos programados.

Art. 10 - A expansão das despesas obrigatórias, de caráter continuado, não excederão, no 
exercício de 2002, a 5% da RCL apurada no exercício de 2001. (ART. 4º, § 2º da LRF)

Art. 11 - Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do 
Município, aquele constantes do ANEXO II desta Lei. (ART. 4º, § 3º da LRF)
§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de 
Contingência, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2001.
§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de 
Lei à Câmara, propondo a anulação de recursos alocados para investimentos, desde que não 
vinculados ou já comprometidos.

Art. 12 - O orçamento para o exercício de 2002, de cada uma das unidades gestoras contem-
plará recursos para a Reserva de Contingência, limitados a 15% da Receita Corrente Líqui-
da prevista, destinada a atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos, conforme ANEXO II desta lei. (ART. 5º, III "d" da LRF)
Parágrafo Único - Para efeito desta lei, entende-se como eventos fiscais imprevistos, as 
despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos servidores da Adminis-
tração Pública Municipal não orçadas a menor.

Art. 13 - Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orça-
mentária Anual se contemplados no Plano Plurianual. (Art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 14 - O Executivo Municipal deverá elaborar até 30 dias após a publicação da Lei Orça-
mentária Anual, o cronograma anual de desembolso mensal para suas unidades gestoras. (ART. 
8º da LRF)

Art. 15 - Os projetos e atividades com dotações vinculadas a recursos de convênios, ope-
rações de crédito e outros, só serão executados e utilizados se ocorrer o seu ingresso no 
fluxo de caixa. (ART. 8º, Parágrafo Único da LRF)
§ 1º - Os recursos vinculados, oriundos de convênios e operações de crédito, não serão 
considerados na apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos 
adicionais suplementares ou especiais.
§ 2º - Os recursos de convênios não previstos nos orçamentos da receita, ou o seu excesso 
de arrecadação, poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura de credito 
suplementar ou especial.

Art. 16 - As renúncias de receita, estimadas para o exercício financeiro de 2002, são as 
constantes do Anexo I desta lei e serão consideradas para efeito de cálculo do orçamento da 
receita. (ART. 4º, § 2º, V e ART. 14, I da LRF)

Art. 17 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades, Beneficiará somente 
aqueles de caráter educativo, assistencial recreativo, esportivo e de cooperação técnica.
(ART. 4º, "f" da LRF)
Parágrafo Único - Não se aplica o disposto neste artigo, as contribuições estatutárias de-
vidas as entidades municipalistas, em que o Município for associado.

Art. 18 - Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são 
consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes de ação governamental nova, cujo 
impacto orçamentário-financeiro num exercício não excedam o valor para dispensa de licitação 
fixado no item I do Art. 24 da Lei 8.666/93, devidamente atualizado. (ART. 16, § 3º)

Art. 19 - Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento, sem antes ter assegurado 
recursos suficientes para obras ou etapa de obras em andamento e para conservação do patri-
mônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. 
(ART. 45 da LRF)
Parágrafo Único - As obras em andamento e os custos programados para conservação do patri-
mônio público estão demonstrados no Anexo III desta lei.

Art. 20 - Despesas de custeio de competência de outros entes da Federação só serão assumi-
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das pela Administração Municipal quando firmados por convênios, acordo ou ajustes e previs-
tos recursos na lei orçamentária (ART. 62 da LRF)

Art. 21 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2002 a preços 
correntes.

Art. 22 - A lei orçamentária para 2002 poderá autorizar o Executivo Municipal a remanejar, 
dentro de cada projeto ou atividade, o saldo das dotações dos elementos ou sub-elemento de 
despesa que o compõem.

Art. 23 - Durante a execução orçamentária de 2002, o Executivo Municipal, autorizado por 
lei, poderá incluir novos projetos ou atividades no orçamento das unidades gestoras, na 
forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício, constan-
tes do Anexo I desta lei e alterações posteriores.
IV - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 24 - Obedecidos os limites estabelecidos em Lei Complementar Federal, o Município po-
derá realizar operações de crédito ao longo do exercício de 2002, destinado a financiar des-
pesas de capital previstas no orçamento.

Art. 25 - As operações de créditos deverão constar da Proposta Orçamentária e autorizadas 
por lei específica.

Art. 26 - A verificação dos limites da dívida pública serão feitas na forma e nos prazos es-
tabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Parágrafo Único - O montante da dívida pública no exercício de 2002 não excederá os limites 
estabelecidos no anexo de metas fiscais que integra esta lei.
V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 27 - O Executivo Municipal, mediante lei autorizativa, poderá criar cargos e funções, 
alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servidores, conce-
der vantagens e, por ato administrativo, admitir pessoal aprovado em concurso público ou em 
caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal. (ART. 169, § 1º, II da CF)
Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar pre-
vistos no orçamento.

Art. 28 - A despesa total com pessoal dos Poderes Executivos e Legislativo não excederá em 
percentual da receita Corrente Líquida, conforme (ART. 71 da LRF).

Art. 29 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamen-
te justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a rea-
lização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederem a 95% do 
limite estabelecido no Art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 22, Parágrafo 
Único, V da LRF)

Art. 30 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com 
pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
(ART. 19 e 20 da LRF)
I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas extras.
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 31 - Os contratos de terceirização de mão-de-obra que se referirem a substituição de 
servidores e empregados públicos, serão contabilizados como "outras despesas de pessoal", 
sub-elemento de despesa 3390.36 - Serviços de Terceiros e Encargos e computadas como despe-
sas de pessoal na apuração do seu limite estabelecido no Artigo 20 da LRF.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto neste artigo, entende-se como terceirização de 
mão-de-obra, a contratação de pessoal para o exercício exclusivo de atividades ou funções 
constantes do Plano de Cargos da Administração Municipal de Siderópolis, ou ainda ativi-
dades próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja 
utilização de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.
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Art. 32 - A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas na forma estabele-
cida da Lei de Responsabilidade Fiscal.
VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 33 - O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder benefícios fiscais aos 
contribuintes, devendo, nestes casos, serem considerados nos cálculos do orçamento da re-
ceita, apresentando estudos do seu impacto e atender no Art. 14 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (ART. 14 da LRF)

Art. 34 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos 
para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante au-
torização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no 
art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. (ART. 14, § 3º da LRF)

Art. 35 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou beneficio de natureza tributá-
ria, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, se for o caso.
VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 36 - Ocorrendo assistência pela União prevista no Art. 64, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o Município deverá se estruturar para:
I - até o exercício de 2005, obrigatoriamente, encaminhar junto com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, o Anexo de Metas Fiscais para o Triênio seguinte e o Anexo de Riscos Fiscais 
na forma prevista na lei de Responsabilidade Fiscal - LRF;
II - até o exercício de 2005, obrigatoriamente, elaborar os Demonstrativos do Relatório de 
Gestão Fiscal, conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal;
III - até o exercício de 2005, obrigatoriamente, implantar sistema de controle de custos e 
avaliação de resultados;(ART. 4º, I, "e" da LRF)
IV - até o exercício de 2006, elaborar o Relatório da Avaliação das Metas Fiscais, na forma 
prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 37 - O Executivo Municipal enviará até o dia 15/11/01, a proposta orçamentária à Câ-
mara Municipal, que a apreciará e a devolverá para sanção até o dia 15/12/01.(Observar o 
disposto na LOM)
§ 1º - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "Caput" 
deste artigo.
§ 2º - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início do 
exercício financeiro de 2002, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta 
orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
§ 3º - Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência, do disposto no Parágrafo 
anterior serão ajustados após a sanção da lei orçamentária anual, mediante a abertura 
de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder executivo, usando 
como fontes de recursos o Superávit Financeiro de 2001, o Excesso ou provável excesso 
de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a Reserva de 
Contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais 
previstos.

Art. 38 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no 
pagamento de compromissos decorrentes de insuficiência de disponibilidade de caixa.

Art. 39 - A Administração Municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura ade-
quada, deverá apropriar as despesas de forma a demonstrar o custo de cada ação.

Art. 40 - Os créditos especiais e extraordinários, aberto nos últimos quatro meses do exer-
cício, poderão ser reabertos no exercício subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 41 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o Governo Federal 
e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para realização de 
obras ou serviços de competência do Município ou não.

Art. 42 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação

Art. 43 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Siderópolis, 26 de Setembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de Setembro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)

LEI Nº 1381/01, DE 26 DE SETEMBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880205

LEI Nº 1381/01, DE 26 DE SETEMBRO DE 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CA-
TARINA E SUAS SECRETARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste 
Município à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado à firmar Convênio com o Governo 
do Estado de Santa Catarina e suas Secretarias mediante o que dispõe os requisitos especifi-
cados na Lei Federal nº 8.666/93;

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 26 de setembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de Setembro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1382/2001

Publicação Nº 1880206

LEI Nº 1382/2001

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA).)

LEI Nº 1383, de 10 de outubro de 2001.

Publicação Nº 1880207

LEI Nº 1383, de 10 de outubro de 2001.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO, PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal Siderópolis, faz saber a todos os habitantes deste 
Município à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do art. 37, inciso IX da Cons-
tituição Federal e, art. 152 da Lei Orgânica do Município, autorizado a contratar servido-
res públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis (06) meses, segundo 
as necessidades temporárias;
§ 1º A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligadas as áreas de Educação, Saúde e Obras para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público.
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§ 2º O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT, exceto os conselheiros tutelares.

Art. 2º Os servidores contratados, ficarão lotados respectivamente nas Secretarias Munici-
pais abaixo relacionadas, com as seguintes remunerações, conforme Anexo I:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/CULTURA/ESPORTE/LAZER
05 Conselheiros Tutelares;
01 Farmacêutico;
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02 Operadores de Retroescavadeira;
02 Operadores de Escavadeira Hidráulica;
05 Motoristas.

Art. 3º As contratações de que trata esta Lei terão o ciente do Chefe do Poder Executivo 
Municipal e celebração de contrato;

Art. 4º Fica revogada a Lei nº  1.334, de 06 de março de 2001, no que tange especificamente 
ao cargo de Conselheiro Tutelar, ao número de vagas e principalmente com relação a remune-
ração;

Art. 5º A remuneração do artigo anterior ficou alterada em virtude do advento da Lei nº  
1.368, de 31 de julho de 2001, que concedeu aumento ao cargo;

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 03 de setembro de 2001.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 10 de outubro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 10 de Outubro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)

LEI Nº 1384/01, de 17 de outubro de 2001.

Publicação Nº 1880208

LEI Nº 1384/01, de 17 de outubro de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 112.021,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇA-
MENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 17 DE OUTUBRO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1385/01, de 17 de outubro de 2001.

Publicação Nº 1880209

LEI Nº 1385/01, de 17 de outubro de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 103.000,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇA-
MENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 17 DE OUTUBRO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1386/01, DE 17 DE OUTUBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880210

LEI Nº 1386/01, DE 17 DE OUTUBRO DE 2001.

"DENOMINA RUA, NESTE MUNICIPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste 
Município à Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "RUA ÂNGELO LUIZ SALVARO", a rua projetada localizada no Bairro 
Vila São Jorge, neste município.
§ 1º A Rua Ângelo Luiz Salvaro, tem seu início na Rodovia SC-445 e seu término no antigo 
picadão.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente 
da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 17 de Outubro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 17 de Outubro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1387/01, DE 17 DE OUTUBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880211

LEI Nº 1387/01, DE 17 DE OUTUBRO DE 2001.

"DENOMINA RUA, NESTE MUNICIPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal Siderópolis, faz saber a todos os habitantes deste 
Município à Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "RUA PROFESSORA ROSALINDACOMIN TEIXEIRA", a rua projetada loca-
lizada no Bairro Vila São Jorge, neste município.
§ 1º A Rua Professor Rosalinda Comin Teixeira, tem seu início na Rua Pedro Boaventura 
Gonçalves e seu término no cruzamento da Rua Pietro ferro.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente 
da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 17 de Outubro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 17 de Outubro 
de 2001.
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NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1388/01, DE 17 DE OUTUBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880212

LEI Nº 1388/01, DE 17 DE OUTUBRO DE 2001.

"DENOMINA RUA, NESTE MUNICIPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal Siderópolis, faz saber a todos os habitantes deste 
Município à Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "RUA PEDRO BOAVENTURA GONÇALVES", a rua projetada localizada no 
Bairro Vila São Jorge, neste município.
§ 1º A Rua Pedro Boaventura Gonçalves, tem seu início na Rodovia SC-445, proximidades da 
MACOBEL e seu término no antigo picadão.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente 
da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 17 de Outubro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 17 de Outubro 
de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1389, de 07 de novembro de 2001.

Publicação Nº 1880213

LEI Nº 1389, de 07 de novembro de 2001.
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, EXTINGUE, 
CRIA CARGOS ESTABELECENDO VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal Siderópolis, faz saber a todos os habitantes deste 
Município à Câmara Legislativa Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo  I
DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DO PODER EXECUTIVO

Art. 1º A Prefeitura Municipal de Siderópolis, para a execução de obras e serviços de res-
ponsabilidade do Município, é constituída dos seguintes órgãos diretamente subordinados ao 
Executivo Municipal:
I - DOS CONSELHOS
I - Conselho Municipal de Educação;
II - Conselho Municipal de Meio Ambiente;
III - Conselho Municipal de Indústria e Comércio;
IV - Conselho Municipal de Saúde;
V - Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico;
VI - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;
VII - Conselho Municipal de Alimentação Escolar;
VIII - Conselho Municipal de Assistência e Bem Estar Social;
IX - Conselho Municipal de Trabalho e Renda.
II - DAS COMISSÕES
I - Comissão Municipal de Defesa do Consumidor;
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II - Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC;
III - Comissão Municipal de Turismo.
III  - DAS FUNÇÔES
I - Fundação Municipal de Cultura;
II - Fundação Municipal de Esportes.
IV  - DE ASSESSORAMENTO
I - Gabinete do Prefeito;
II - Gabinete do Vice-Prefeito;
III - Procuradoria Geral do Município;
IV - Assessoria Especiais.
V - DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA
I - Secretaria Municipal da Administração;
II - Secretaria Municipal de Obras;
III - Secretaria Municipal de Agricultura;
IV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico;
V - Secretaria Municipal de Educação;
VI - Secretaria Municipal da Família;
VII - Secretaria Municipal de Finanças;
VIII - Secretaria Municipal de Saúde.
VI - DE DESCONCENTRAÇÃO TERRITORIAL
I - Escritório Regional de Rio Fiorita;
II - Escritório Regional da Vila São Jorge;
III - Escritório Regional do Rio Jordão.
VII - DE COLABORAÇÃO COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO
I - Da Junta de Alistamento Militar;
II - Da Unidade de Representação do Incra;
III - Dos Órgãos do Governo Estadual;
IV - Entidades Organizadas do Município.

Capítulo  II
DA COMPETÊNCIA E COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS

SEÇÃO I
DOS CONSELHOS
I - DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 2º O Conselho Municipal de Educação é o consultivo e deliberativo da Municipalidade, 
que tem por fim colaborar com a Secretaria Municipal de Educação na organização e direção do 
ensino, bem como sugerir as medidas que julgar necessárias a melhor solução dos problemas 
educacionais do Município.
II - DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Art. 3º O Conselho Municipal de Meio Ambiente é o órgão consultivo e de assessoramento da 
Prefeitura Municipal de Siderópolis de Siderópolis, diretamente subordinado ao Prefeito, em 
questões referentes ao equilíbrio ecológico e a proteção da qualidade ambiental, na área do 
Município.
III - DO CONSELHO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Art. 4º O Conselho Municipal de Indústria e Comércio é o órgão consultivo e de assessora-
mento do Chefe do Poder Executivo Municipal, ao qual incumbe com a aprovação do Chefe do 
Executivo, deferir requerimento de alteração de atividade dos empreendimentos beneficiados, 
bem como Processos de Transação e Sucessão para terceiros.
IV - DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 5º O Conselho Municipal de Saúde é o órgão consultivo e ele assessoramento compondo 
a estrutura básica da Secretaria Municipal de Saúde em caráter permanente e deliberativo, 
cuja finalidade é de atuar na formulação das estratégias e no controle da execução da Polí-
tica Municipal de Saúde.
V - DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Art. 6º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico é o órgão ao qual compete sugerir 
medidas que resultem no desenvolvimento físico-espacial do Município, especialmente na área 
de expansão do seu parque industrial, da sua estrutura comercial e de serviços.
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VI - DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Art. 7º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural é o órgão ao qual compete sugerir 
medidas que resultem no desenvolvimento dos mecanismos voltados ao incentivo da agricultura 
em nosso Município.
VII - CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Art. 8º O Conselho Municipal de Alimentação Escolar é o órgão deliberativo deste Município, 
com a finalidade de fiscalizar e assessorar o Governo Municipal na execução do programa de 
assistência e educação alimentar junto aos estabelecidos de educação infantil e de ensino 
fundamental mantidos pelo Município.
VIII - DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E BEM ESTAR SOCIAL

Art. 9º O Conselho Municipal de Assistência e Bem Estar Social é o órgão com caráter deli-
berativo e com finalidade de assegurar a participação da comunidade na elaboração e imple-
mentação de programas da área social.
IX - DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

Art. 10 O Conselho Municipal de Trabalho e Renda é o órgão deliberativo e de assessoramento 
com a finalidade de acompanhar a Política Municipal de Trabalho propondo medidas necessárias 
ao pleno desenvolvimento e garantia mínima de trabalho e renda.

SEÇÃO II
DAS COMISSÕES
I - DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Art. 11 A Comissão Municipal de Defesa do Consumidor é o órgão destinado a promover e im-
plementar as ações direcionadas a formulação da política Municipal de Defesa, Orientação e 
Educação do Consumidor.
II - COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-COMDEC

Art. 12 A Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC é o órgão diretamente subordinado ao 
Prefeito com a finalidade de coordenar a nível municipal, os meios para atendimento a situa-
ções de emergências ou calamidade pública.
III - COMISSÃO MUNICIPAL DE TURISMO

Art. 13 A Comissão Municipal de Turismo é o órgão municipal consultivo e deliberativo ao 
qual são desenvolvidas as ações de assessoramento, acompanhamento e manutenção junto à Ad-
ministração Pública na implantação da política municipal de Turismo.

SEÇÃO III
DAS FUNDAÇÕES
I - DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 14 A Fundação Municipal de Cultura é uma entidade de caráter artístico-cultural, com 
finalidade de executar, elaborar, coordenar e apoiar os eventos culturais, bem como preser-
var o patrimônio histórico, artístico e cultural do Município.
§ 1º Subordina-se a Fundação municipal de Cultura, o Departamento de Cultura.
§ 2º A fundação Municipal de Cultura, compreende as seguintes Divisões:
a) Divisão de Cultura;b) Divisão de Museu;c) Divisão de Pesquisa Histórica;d) Divisão de 
Teatro.
II - DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE

Art. 15 A Fundação Municipal de Esporte é o órgão consultivo do Executivo Municipal, que 
organiza as competições esportivas amadoras.
Parágrafo Único - Subordina-se a Fundação Municipal de Esporte os seguintes Departamentos:
a) Departamento de Esporte;b) Departamento d e Esporte e Lazer.

Capítulo  III
SEÇÃO I
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO
I - DO GABINETE DO PREFEITO
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Art. 16 O Gabinete do Prefeito é o órgão que assiste ao Prefeito Municipal nas funções po-
líticas, atendimento aos munícipes e ligação com os demais Poderes e autoridades, bem como 
lhe dá sustentação administrativa;
§ 1º O Gabinete do Prefeito compreende os seguintes Departamentos:
a) Departamento de Serviços Burocráticos;b) Departamento do Chefe de Gabinete;c) Departa-
mento de Esporte;d) Departamento de Cultura.
§ 2º Compreende ao Gabinete do Prefeito as Divisões:
a) Divisão de Atendimento a População;b) Divisão de Cadastro dos Serviços Burocráticos;c) 
Divisão de Controle do Gabinete;d) Divisão de Esporte Amador;e) Divisão de Esporte de Qua-
dra.
II - DO GABINETE DO VICE - PREFEITO

Art. 17 O Gabinete do Vice-Prefeito é o órgão que presta assessoria ao Prefeito por convo-
cação deste.
Parágrafo Único - Ao Gabinete do Vice-Prefeito compreende as seguintes Divisões:
a) Divisão de Controle do Gabinete;b) Divisão de Cadastro dos Serviços Burocráticos.c) Di-
visão de Assessoria de Cadastro dos Atendimentos.
III - DA PROCURADORIA GERAL

Art. 18 A procuradoria Geral do Município é o órgão de Defesa do Município em juízo e fora 
dele, competindo-lhe o assessoramento a todos os órgãos da municipais sob a ótica jurídi-
co-institucional e redação de projetos de lei e a sustentação de vetos que o Prefeito lhe 
solicitar e outras atividades inerentes à área do direito.
§ 1º A Procuradoria Geral do Município compreende o seguinte Departamento:
a) Departamento de Acompanhamento na justiça.
§ 2º Ao Departamento de Acompanhamento subordina-se as seguintes Divisões:
a) Divisão de Cadastro Jurídico;b) Divisão de Acompanhamento Processual;c) Divisão de Acom-
panhamento Jurídico a Pessoas Necessitadas.
IV - DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 19 A Assessoria de Comunicação Social é o órgão pelo qual compete desenvolver a polí-
tica de Comunicação social do Poder Executivo e os demais órgãos da Administração.
§ 1º A Assessoria de Comunicação Social, compreende o seguinte Departamento:
a) Departamento de Comunicação social;
§ 2º Ao Departamento de Comunicação Social, subordina-se a Divisão:
a) Divisão de Informação Social.
IV - DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 20 As Assessorias Especiais compete assistir ao Chefe do Poder Executivo nas suas re-
lações com entidades, órgãos e autoridades Federais,Estaduais e Municipais, com níveis de 
Secretários Municipais.
Parágrafo Único - Ao Executivo Municipal compete somente as seguintes Assessorias Espe-
ciais:
a) Assessoria Parlamentar;b) Assessoria de Gabinete;c) Assessoria de Desenvolvimento Econô-
mico Social.

Capítulo  IV
DOS ÓRGÃOS DE ATIVIDADES MEIOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E ESPECÍFICA

SEÇÃO I
I - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 21 A Secretaria de Administração é o órgão encarregado das atividades-meio da Pre-
feitura, relativas aos assuntos diretamente ligados à administração geral da Prefeitura, 
recursos humanos, material e patrimônio, expediente, arquivo, zeladoria, guarda e outros 
inerentes à sua área na esfera da Administração Pública;
§ 1º A Secretaria de Administração compreende os seguintes Departamentos:
a) Departamento de Administração;b) Departamento de Recursos Humanos;c) Departamento de 
Previdência Social;d) Departamento de Compras.
§ 2º A Secretaria de Administração compreende as seguintes Divisões:
a) Divisão de Pessoal;b) Divisão de Recursos Humanos;c) Divisão de Previdência Social;d) 
Divisão de Arquivos Históricos;e) Divisão de Administração do Paço Municipal;f) Divisão de 
Publicidade.
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SEÇÃO II
II - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Art. 22 A Secretaria Municipal de Obras é o órgão responsável pela execução das atividades 
de abertura, pavimentação e conservação das vias públicas municipais; guarda manutenção e 
conservação dos veículos automotores, maquinaria e equipamentos; prestação ou contratação 
de serviços de limpeza e iluminação pública; conservação e administração da Estação Rodo-
viária e dos Terminais e abrigos de passageiros e demais obras que se fizerem necessárias 
bem como outras atividades inerentes à área.
§ 1º A Secretaria do Obras compõe-se dos seguintes Departamentos:
a) Departamento de Manutenção de Equipamentos;b) Departamento de Manutenção de Estradas Mu-
nicipais;c) Departamento de Obras Civis;d) Departamento de Serviços Municipais.e) Departa-
mento de Planejamento Urbano.
§ 2º A Secretaria Municipal de Obras compreende as seguintes Divisões:
a) Divisão de Manutenção Mecânica;b) Divisão de Estradas Municipais e Vias Rurais;c) Divi-
são de Construção Civil;d) Divisão de Limpeza e Urbanização;f) Divisão de Oficina, Carpinta-
ria e afins;g) Divisão de Acompanhamento da Manutenção e Equipamento;h) Divisão de Constru-
ção.

SEÇÃO II
III - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Art. 23 A Secretaria de Agricultura é o órgão responsável pela execução das atividades 
agropecuárias e de abastecimento do Município, bem como das atividades de recuperação e fis-
calização do Meio Ambiente.
§ 1º A Secretaria de Agricultura compõe-se dos seguintes Departamentos:
a) Departamento de Agricultura, Pecuária e Veterinária;b) Departamento de Meio Ambiente;c) 
Departamento de Medicina Veterinária;d) Departamento de Patrulha Mecanizada;d) Departamento 
de Manejo Florestal.
§ 2º A Secretaria Municipal de Agricultura compreende as seguintes Divisões:
a) Divisão de Educação Ambiental;b) Divisão de Equipamentos Agrícolas;c) Divisão de Fomen-
to a Agricultura e Pecuária;d) Divisão de Infra-Estrutura;e) Divisão de Reflorestamento;f) 
Divisão da Fiscalização da Produção Animal e Vegetal;g) Divisão de Prestação de serviços 
Agropecuários;h) Divisão de Saneamento Rural;i) Divisão de fiscalização de Produtos de ori-
gem Animal e Vegetal;j) Divisão de Extensão Rural.

SEÇÃO IV
IV - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Art. 24 A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é o órgão responsável pelas atividades 
que resultem na expansão do parque Industrial e Comercial do Município e outras atividades 
inerentes à área, bem como a execução de atividades ligadas à área de Turismo.
§ 1º A Secretaria de Desenvolvimento Econômico compõe-se dos seguintes Departamentos:
a) Departamento de Comércio;b) Departamento de Indústria;c) Departamento de Turismo.
§ 2º A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico compreende as seguintes Divisões:
a) Divisão de Incentivo as Atividades Comerciais;b) Divisão de Incentivo as Atividades In-
dustriais;c) Divisão de Congressos/Seminário/Festas;d) Divisão de Melhorias da Infraestru-
tura Turística;e) Divisão de Incentivo ao Turismo Ecológico.

SEÇÃO V
V - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Art. 25 A Secretaria de Educação é o órgão encarregado das atividades relativas à educação 
e ao ensino em geral, à cultura no seu todo inclusive museus, bibliotecas e teatros, ao es-
porte e ao lazer nas escolas.
§ 1º A Secretaria de Educação, compõe-se dos seguintes Departamentos:
a) Departamento de Orientação Escolar;b) Departamento de Ensino Fundamental;c) Departamento 
de Ensino Supletivo;d) Departamento de Ensino de 2º Grau;e) Departamento de Ensino Supe-
rior;f) Departamento de Currículo Escolar;g) Departamento de Direção de Escola no número de 
03 (três);
§ 2º A Secretaria Municipal de Educação compreende as seguintes Divisões:
a) Divisão de Ensino Sistemático, Assistemático ao Educando;b) Divisão de Ensino Pré Esco-
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lar;c) Divisão de Ensino Fundamental;d) Divisão de Ensino Supletivo;e) Divisão de Ensino de 
2º Grau;f) Divisão de Ensino Superior;g) Divisão de Transporte Escolar;h) Divisão de Dire-
toria Adjunto no número de 04 (quatro);i) Divisão de Auxiliar de Direção no Número de 04 
(quarto);j) Divisão de Bolsa Escolar de 2º e 3º graus.

SEÇÃO VI
VI - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA

Art. 26 A Secretaria Municipal da Família é o órgão responsável pela execução das ativida-
des de supervisão dos serviços na área social, visando a promoção nas áreas de assistência 
social, desenvolvimento comunitário, recuperação social e habitacional.
§ 1º A Secretaria da Família compõe-se dos seguintes Departamentos:
a) Departamento de Promoção Social;b) Departamento de habitação;c) Departamento de Controle 
Promocional;d) Departamento da Família, Criança e Adolescente.
§ 2º A Secretaria Municipal da Família compreende as seguintes Divisões:
a) Divisão de Ação Social;b) Divisão de Habitação Popular;c) Divisão da Organização das 
Mães;d) Divisão da Organização da Melhor Idade;e) Divisão de Acompanhamento dos Jovens In-
defesos;f) Divisão de Apoio ao Idoso e a Minoria.g) Divisão de Alimentação Materno Infan-
til.

SEÇÃO VII
VII - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Art. 27 A Secretaria Municipal de Finanças é órgão encarregado das atividades-meio referen-
tes aos assuntos de execução da política financeira, econômica e fiscal do Município, além 
das relacionadas com o lançamento de tributos e arrecadação de rendas municipais, recebi-
mento, guarda e movimentação de valores da contabilidade, tombamento patrimonial e do as-
sessoramento ao Prefeito Municipal nos assuntos de sua competência.
§ 1º A Secretaria Municipal de Finanças compõe-se dos seguintes Departamentos:
a) Departamento de Contabilidade;b) Departamento de Receita;c) Departamento de Orçamento 
Participativo;d) Departamento de Movimento Econômico;e) Departamento de Controle Interno.
§ 2º A Secretaria Municipal de Finanças compreende as seguintes Divisões:
a) Divisão de Controle e Fundos Especiais;b) Divisão de Fiscalização;c) Divisão de Tributa-
ção;d) Divisão de Cobrança da Dívida Ativa;e) Divisão de Cadastro Imobiliário;f) Divisão de 
Movimento Econômico;g) Divisão de Prestação de Contas;h) Divisão de Normas Urbanísticas;j) 
Divisão de arrecadação;l) Divisão do Código de Posturas;m) Divisão de Receitas.n) Divisão 
de Tesouraria

SEÇÃO VIII
VII - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 28 A Secretaria Municipal de Saúde é o órgão responsável pela execução das atividades 
de supervisão dos serviços de saúde pública e outras atividades inerentes à área.
§ 1º A Secretaria Municipal de Saúde compõe-se dos seguintes Departamentos:
a) Departamento de saúde Pública e Medicina Preventina;b) Departamento de Controle e Ava-
liação;c) Departamento de Vigência Sanitária e Epidemiológicad) Departamento de Administra-
ção da Rede de Assistência Ambulatorial;e) Departamento do Programa de Saúde da Família - 
P.S.F;f) Departamento do Setor de Compras.
§ 2º A Secretaria Municipal de Saúde subordina-se as seguintes Divisões:
a) Divisão de Vigilância Sanitária e Epidemiológica;b) Divisão de Ambulância;c) Divisão de 
Auditoria Interna;d) Divisão de Odontologia;e) Divisão de Saúde da Família;f) Divisão de 
Agentes Comunitários de Saúde;g) Divisão de Imunização;h) Divisão de Almoxarifado.

Capítulo  IV
DO ÓRGÃO DE DESCANCENTRAÇÃO TERRITORIAL

SEÇÃO I
I - DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Art. 29 Os Escritórios Regionais, compete executar sob a coordenação do Gabinete do Prefei-
to e nos limites de sus respectivas jurisdições e a prestação de serviços municipais.
Parágrafo Único - Os Escritórios Regionais do Rio Fiorita, Vila São Jorge e Rio Jordão, 
cantarão com um setor administrativo, diretamente subordinado ao respectivo coordenador, 
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cujas atribuições serão definidas em Lei especificas.

SEÇÃO II
DOS ÓRGÃOS DE COLABORAÇÃO COM OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO
I - DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Art. 30 A Junta de Alistamento Militar é o órgão de representação do serviço militar no Mu-
nicípio, prestando atendimento nos munícipes na regularização de documentação militar.
Parágrafo Único - Presidida pelo Prefeito Municipal, a Junta de Alistamento Militar rege-se 
pelo Regulamento da Lei do Serviço Militar.
II - DA UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DO INCRA

Art. 31 A Unidade de Representação do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrári
a) é o órgão encarregado de dar instruções aos propriedades rurais do município, fazendo 
executar os convênios firmados pela municipalidade com este objetivo.
Parágrafo Único - Dirige esta Unidade no município, o Prefeito Municipal que poderá todavia 
delegar competência a qualquer órgão da municipalidade.
III - DAS REPRESENTAÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL

Art. 32 Parte integrante que goza de certa autonomia, desempenhado juntamente com a Admi-
nistração Municipal, atividades conveniadas relacionadas a mesma no âmbito de efetivação 
ajustes políticos, econômicos e sociais.
IV - DAS ENTIDADES ORGANIZADAS DO MUNICÍPIO

Art. 33 As entidades organizadas são aquelas que constituem juntamente com o Executivo Mu-
nicipal, a essência da Política Administrativa, no que concerne as suas organizações, pla-
nejamento, condições de funcionamento, promovendo um intercâmbio de ações.

SEÇÃO III
DOS ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO

Art. 34 Os Órgãos de Aconselhamento constantes da estrutura administrativa estabelecida 
nesta Lei, reger-se-ão por normas específicas e regulamentos próprios.

SEÇÃO IV
DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA

Art. 35 A Estrutura Administrativa preconizada na presente Lei, entrará em vigor na medida 
que os Órgãos que a compõem forem sendo implantados, segundo as conveniências da Adminis-
tração e as disponibilidades de Recursos.

Art. 36 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a baixar Decretos necessários 
que irão disciplinar através de Regimento Interno, o funcionamento dos Órgãos arrolados 
nesta Lei.

Art. 37 Os cargos que já foram ocupados anteriormente à presente Lei, ficam automaticamente 
adequados para os fins desta Lei, especialmente quanto a nomenclatura do Cargo.

Art. 38 Ficam criados os cargos dos Anexos desta Lei, para preenchimento pelas Secretarias, 
Departamentos, Divisões e Assessorias.

Art. 39 Os Anexos desta Lei atualizam os valores dos Anexos I,II, III e IV da Lei nº 991- A 
de 31 de maio de 1994.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas às disposições 
em contrário, em especial a Lei nº 755 de 10 de abril de 1989 e a Lei nº 991-A de 31 de 
maio de 1994.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 07 de novembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em Exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 07 de novembro 
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de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)

LEI Nº 139

Publicação Nº 1878963

LEI Nº 139
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR A VENDA DE UM CAMINHÃO INTERNACIONAL

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a venda por concorrência pública, de um 
caminhão Internacional ano 1946, motor BLD 250-11-171.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 29 de março de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
Secretaria Municipal, 23 de setembro de 1963.
OLY PEDRAS DE CALDAS
Secretário.

LEI Nº 1390/01, de 07 de novembro de 2001.

Publicação Nº 1880214

LEI Nº 1390/01, de 07 de novembro de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 53.000,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL D DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 07 DE NOVEMBRO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1391, de 14 de novembro de 2001.

Publicação Nº 1880215

LEI Nº 1391, de 14 de novembro de 2001.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO E SOCIAL-BRINDES, ATRAVÉS DO BANCO DO BRASIL S.A, NA QUALIDADE DE MANDATÁ-
RIO, A OFERECER GARANTIAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS CORRELATAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento 
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, através do Banco do 
Brasil S.A, na qualidade de Mandatário, até o valor de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e 
cinco mil reais), observadas as disposições legais em vigor para contratação de operações 
de créditos, as normas do BNDES e as condições especificas aprovadas pelo BNDES para a ope-
ração.
Parágrafo Único - Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão 
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obrigatoriamente aplicados na execução de projeto integrante do PMAT-Programa de Moderniza-
ção da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES.

Art. 2º Para garantia do principal e encargos da operação de crédito, fica o Poder Executivo 
autorizado a ceder ou vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratável, a modo 
pro solvendo, as receitas a que se referem os artigos 158 e 159, inciso I, alínea /b/, e 
parágrafo 3, da Constituição Federal.
§ 1º Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput 
deste artigo fica o Banco do Brasil S.A autorizado a transferir os recursos cedidos ou 
vinculados a conta e ordem do BNDES, nos montantes necessários a amortização da dívida nos 
prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão, ou ao pagamento dos débitos vencidos 
e não pagos, em vaso de vinculação;
§ 2º O prazo para o pagamento do crédito referente ao contrato com o BNDES, será 
improrrogável de até noventa e seis (96) meses.

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito objeto do financiamento serão con-
signadas como receita no orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 4º O orçamento do Município consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendi-
mento da contrapartida financeira do Município no Projeto e das despesas relativas a amorti-
zação do principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada 
por esta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 14 de Novembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 14 de Novembro de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1392, de 21 de novembro de 2001.

Publicação Nº 1880216

LEI Nº 1392, de 21 de novembro de 2001.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR LOTES DE TERRA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, OCUPADAS POR 
POSSEIROS LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições, faço 
saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu san-
ciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar, sem encargos os lotes 
de nº 01 a 07, localizados no Bairro Cohab, sitio a rua Ulisses Guimarães, inscrito dentro 
de uma gleba de 2.250,00 m² (dois mil duzentos e cinqüenta metros quadrados), matriculados 
no Cartório de Imóveis desta Comarca sob o nº 6.905, com as confrontações individualizadas 
de cada lote apresentados no mapa em anexo;

Art. 2º As dotações serão feitas diretamente ao posseiro, ocupante do respectivo Lote, 
conforme mapa da situação da área e relação da área e relação dos donatários em anexo, que 
também faz parte integrante da presente Lei;
§ 1º Os lotes já estão ocupados por posseiros, na referida área e serão doados a pessoas 
comprovadamente carentes para a construção da devida moradia;
§ 2º Os lotes ocupados e doados a pessoas carentes, serão destinados exclusivamente a 
construção de casa do donatário beneficiado, sob pena de reversão ao Patrimônio Público;

Art. 3º A Escritura Pública da cada lote doado, será outorgada para Prefeitura Municipal ao 
donatário beneficiado, cujas despesas correrão por conta do beneficiado, sendo que fica res-
tritamente proibida a venda dos referidos Imóveis pelo período de 10 anos;
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Art. 4º O Chefe do Poder Executivo Municipal, fica autorizado a tomar todas as providências 
necessárias para a outorga das escrituras definitivas aos donatários;

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 21 de Novembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Novembro de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)

LEI Nº 1393/01, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880217

LEI Nº 1393/01, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

"DENOMINA RUA, NESTE MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "RUA MARTA ROSSA SAVARIS", a rua projetada que dá acesso a Em-
presa Néctar, neste Município.
§ 1º A Rua Marta Rossa Savaris tem seu inicio na Rodovia SC-447, passando pelas Empresas 
Metal Rodante, Concresider, Néctar, Ronaldo Ronsoni, fundos da Resicolor e seu término no 
sitio do Sr. Sebastião Goulart.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente 
da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 21 de Novembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Novembro de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1394/01, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880218

LEI Nº 1394/01, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

"DENOMINA RUA, NESTE MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "RUA BATISTA BRIGNOLI", a servidão que dá acesso aos familiares 
do Sr. Daniel Flor e outros.
§ 1º A Rua Batista Brignoli, tem seu inicio na Rua Gastão Bica de Oliveira e seu término no 
final da referida servidão.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente 
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da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 21 de Novembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Novembro de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1395/01, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880219

LEI Nº 1395/01, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

"DENOMINA RUA, NESTE MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "RUA JOSÉ DAMIN", a rua projetada localizada no Bairro Santa Lu-
zia, neste Município.
§ 1º A Rua JOSÉ DAMIN, tem seu inicio na Rodovia SC-445, e seu término na SI nº 160.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente 
da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 21 de Novembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Novembro de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1396/01, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880220

LEI Nº 1396/01, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

"DENOMINA RUA, NESTE MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "RUA ANTÔNIO DE BONA", a rua projetada localizada no Bairro San-
ta Luzia, neste Município.
§ 1º A Rua ANTÔNIO DE BONA, tem seu inicio na SI nº 160 e seu término localizada na 
Residência do Sr. Bento Pedroso.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente 
da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 21 de Novembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Novembro de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1397/01, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880221

LEI Nº 1397/01, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

"DENOMINA RUA, NESTE MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "RUA LUIZ DAMIN", a rua projetada localizada no Bairro Santa Lu-
zia, neste Município.
§ 1º A Rua LUIZ DAMIN, tem seu inicio na SI nº 160 e seu término localizada na Residência 
do Sr. Pedro Damin.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente 
da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 21 de Novembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Novembro de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1398/01, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880222

LEI Nº 1398/01, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001.

"DENOMINA RUA, NESTE MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "RUA DOMINGOS RODRIGUES", a rua projetada localizada no Bairro 
Tereza Cristana, neste Município.
§ 1º A Rua Domingos Rodrigues, tem seu inicio na Rodovia SC-445, Siderópolis/Urussanga 
(margem esquerda, terceira rua após a ferrovi
a) e seu término na propriedade da família do mesmo.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente 
da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 21 de Novembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Novembro de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1399/01, de 28 de novembro de 2001.

Publicação Nº 1880223

LEI Nº 1399/01, de 28 de novembro de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 4.000,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 28 DE NOVEMBRO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 14

Publicação Nº 1878838

LEI Nº 14

CRIA IMPOSTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados e são parte integrante da Receita Tributária do Município, os seguin-
tes impostos: Predial e Territorial Urbano, Imposto de Licenças em geral; Imposto sobre 
Indústrias e Profissões; e Imposto sobre Diversões Públicas.

Art. 2º Os impostos de que trata o artigo anterior incidirão sobre o que preceituam os ar-
tigos 92, 93, 94, 95 e 96 da Lei nº 22, de 14 de novembro de 1947 (Lei Orgânica dos Municí-
pios).

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 21 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 140

Publicação Nº 1878964

LEI Nº 140

APROVA O ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam regulamentados os direitos, deveres e responsabilidades dos funcionários do 
Município, no inteiro teor da minuta, volume impresso, Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Siderópolis.
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Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de setembro de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
Secretaria Municipal, 23 de setembro de 1963.

LEI Nº 1400/01, de 06 de dezembro de 2001.

Publicação Nº 1880224

LEI Nº 1400/01, de 06 de dezembro de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 14.000,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 06 DE DEZEMBRO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1401/01, de 06 de dezembro de 2001.

Publicação Nº 1880225

LEI Nº 1401/01, de 06 de dezembro de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 203.573,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 06 DE DEZEMBRO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1402/2001

Publicação Nº 1880226

LEI Nº 1402/2001

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA).)

LEI Nº 1403/01, de 12 de dezembro de 2001.

Publicação Nº 1880227

LEI Nº 1403/01, de 12 de dezembro de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 70.000,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS  DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1404/01, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880228

LEI Nº 1404/01, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.

"DENOMINA RUA, NESTE MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "RUA GENTILI NEOTTI", a rua projetada que desce da Unidade de 
Saúde São Lucas até a Rua Ondina Caldas, Bairro Vila Rica, neste Município.
§ 1º A Rua GENTILI NEOTI, tem seu inicio EM FRENTE à Unidade de Saúde São Lucas e seu 
término na Rua Ondina Caldas, Bairro Vila Rica.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente 
da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 12 de Dezembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Dezembro de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1405/01, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880229

LEI Nº 1405/01, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.

"DENOMINA RUA, NESTE MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "RUA ROBERTO ROSSO", a rua projetada localizada no Bairro da 
Gruta, neste Município.
§ 1º A Rua ROBERTO ROSSO, tem seu inicio na Rua Presidente Dutra e seu término na Rua 
Gastão Bica de Oliveira.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do Orçamento vigente 
da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 12 de Dezembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Dezembro de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
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LEI Nº 1406, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.

Publicação Nº 1880230

LEI Nº 1406, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2001.

"DENOMINA RUA, NESTE MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "RUA ADILIA FERNANDES DE OLIVEIRA DAMASIO", a rua projetada lo-
calizada no Bairro Renascer, neste Município.
§ 1º A Rua ADILIO FERNANDES DE OLIVEIRA DAMASIO, tem seu inicio na Avenida Porfírio 
Feltrin, proximidades da Igreja Evangélica Testemunhas de Jeová e seu término localizada na 
Ferrovia Tereza Cristina.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do Orçamento vigente 
da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 12 de Dezembro de 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Dezembro de 2001.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1407/01, de 27 de dezembro de 2001.

Publicação Nº 1880231

LEI Nº 1407/01, de 27 de dezembro de 2001.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 44.500,00 PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇA-
MENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS  DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1408, DE 15 DE JANEIRO DE 2002.

Publicação Nº 1880232

LEI Nº 1408, DE 15 DE JANEIRO DE 2002.

CRIA CARGOS E AMPLIA O NÚMERO DE VAGAS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados os cargos e ampliadas as vagas do quadro permanente de pessoal do Po-
der Executivo do município, conforme Anexo Único.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado as disposições 
em contrário, em especial o anexo I, da Lei nº 761, 31 de maio de 1989.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de janeiro de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 15 de janeiro de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1409, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2002.

Publicação Nº 1880233

LEI Nº 1409, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO E A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS 
COM AS ENTIDADES ABAIXO RELACIONADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado à firmar Convênio e a transfe-
rir recursos financeiros com as Entidades: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais de Siderópolis; CRECHE DO LIONS CLUBE; INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES; INSTITUTO 
SÃO PIO X E AUS - Associação dos Universitários de Siderópolis; CNEC - Campanha Nacional 
das Escolas da Comunidade.

Art. 2º As transferências referentes ao artigo anterior serão realizadas mediante Convênio, 
homologados pela Câmara Municipal de Vereadores;

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 15 de janeiro de 2002.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de fevereiro de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de fevereiro de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 141

Publicação Nº 1878965

LEI Nº 141

APROVA O ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam regulamentados os direitos, deveres e responsabilidades dos funcionários do 
Município, no inteiro teor da minuta, volume impresso, Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de setembro de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
Secretaria Municipal, 23 de setembro de 1963.
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LEI Nº 1410/02, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2002.

Publicação Nº 1880234

LEI Nº 1410/02, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2002.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ - 30.000,00.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 27 DE FEVEREIRO DE 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1411, de 27 de Fevereiro de 2002.

Publicação Nº 1880235

LEI Nº 1411, de 27 de Fevereiro de 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições, faço 
saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado à firmar Convênio entre a Caixa 
Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Siderópolis;

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de fevereiro de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 27 de fevereiro de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1412, de 13 de março de 2002.

Publicação Nº 1880236

LEI Nº 1412, de 13 de março de 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR DESPESAS COM REFORMAS E ADPTAÇÕES 
NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar despesas com refor-
mas e adaptações no Instituto Nossa Senhora de Lourdes;

Art. 2º As reformas e adaptações se fazem necessárias para o funcionamento naquele local, 
do Colégio Municipal de Ensino Supletivo, criado pelo Decreto nº 2.446 de 08 de novembro de 
2001;

Art. 3º As despesas com as adaptações e reformas, correrão por conta de dotação do orçamen-
to vigente;

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 01 de fevereiro de 2002.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 13 de março de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 13 de março de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1413, de 13 de Março de 2002.

Publicação Nº 1880237

LEI Nº 1413, de 13 de Março de 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO AMIGOS 
DE SÃO MARTINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros no va-
lor de até 10.000,00 (dez mil reais), os quais serão repassados parceladamente para a Asso-
ciação Amigos de São Martinho;

Art. 2º Os recursos financeiros acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 03.01.04.122.2034/33.50.41.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 13 de Março de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 13 de Março de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1414, de 27 de março de 2002.

Publicação Nº 1880238

LEI Nº 1414, de 27 de março de 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE AMI-
GOS DO BAIRRO ESTRADA DE FERRO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros no va-
lor de R$ - 2.000,00 (dois mil reais), os quais serão repassados para a Associação de Ami-
gos do Bairro Estrada de Ferro de Siderópolis, cujo o mesmo esta inscrito no CNPJ sob nº 
95.777.975/0001-37;

Art. 2º Os recursos financeiros acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 03.01.04.122.2034/33.50.41.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de Março de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 27 de março de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
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LEI Nº 1415, de 27 de março de 2002.

Publicação Nº 1880239

LEI Nº 1415, de 27 de março de 2002.

REVOGA A LEI Nº 634/84 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que à Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal nº 634 de 27 de fevereiro de 1984, que "Cria cargos 
na Câmara de Vereadores e dá outras providências", face a Resolução nº 002/2002, aprovada 
pelo Legislativo Municipal;

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de março de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria, em 27 de março
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(ANEXOS DISPONÍVEIS NO PAÇO MUNICIPAL.)

LEI Nº 1416, de 27 de março de 2002.

Publicação Nº 1880240

LEI Nº 1416, de 27 de março de 2002.

DECLARA ENTIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada a Utilidade Pública, no âmbito municipal, a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
OBRAS DE AMOR, cujo o mesmo está inscrito no CNPJ sob nº 04.356.897/0001-41.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de Março de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 27 de março de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1417, de 10 de abril de 2002.

Publicação Nº 1880241

LEI Nº 1417, de 10 de abril de 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BENEFI-
CENTE OBRAS DE AMOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros no va-
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lor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), os quais serão repassados para a Associação Beneficente 
Obras de Amor, inscrita no CNPJ nº 04.356.897/0001-41;

Art. 2º Os recursos financeiros acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação 
do orçamento: 03.01.04.122.2034/33.50.41;

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 10 de abril de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de abril de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1418, de 24 de abril de 2002.

Publicação Nº 1880242

LEI Nº 1418, de 24 de abril de 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AO GRUPO DE ESCOTEI-
ROS DOM ORIONE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições faz sa-
ber a todos os habitantes deste Município que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros para o 
GRUPO DE ESCOTEIROS DOM ORIONE, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), os 
quais serão repassados parceladamente;

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 03.01.2.034.3.3.50.41/174 - Transferência a Entidades Privadas.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 24 de abril de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 24 de abril de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1419, DE 02 De MAIO DE 2002.

Publicação Nº 1880243

LEI Nº 1419, DE 02 De MAIO DE 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO SÃO PIO 
X E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros ao Ins-
tituto São Pio X, no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais serão repassados 
parceladamente;

Art. 2º Os recursos financeiros acima mencionados correrão por conta da seguinte dotação do 
orçamento vigente: 03.01.2.034.3.3.50.41/174 - Transferência a Entidades Privadas.



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 472

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 02 de maio de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de maio de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 142

Publicação Nº 1878966

LEI Nº 142
DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DA OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir em 6 (seis) prestações 1 (um) compres-
sor, 1 (um) aparelho de solda elétrica, 1 (um) aparelho de solda à oxigênio e chaves neces-
sárias aos serviços que serão exclusivamente prestados às máquinas e viaturas pela oficina 
mecânica da própria Prefeitura Municipal.

Art. 2º A compra a que se refere o artigo anterior, somente poderá ser feita por concorrên-
cia pública, conforme determina a Lei Orgânica dos Municípios.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a consignar no Orçamento de 1964, a importância 
correspondente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de setembro de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
Secretaria Municipal, 23 de setembro de 1963.

LEI Nº 1420, de 15 de maio de 2002.

Publicação Nº 1880244

LEI Nº 1420, de 15 de maio de 2002.
INSTITUI PROGRAMA MUNICIPAL DENOMINADO "SOPA NOSSA DE CADA DIA" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o programa municipal "SOPA NOSSA DE CADA DIA", que visa atender as 
crianças carentes de 0 a 6 anos de idade e gestantes carentes, cadastradas pelas Agente Co-
munitárias da Secretaria de Saúde.

Art. 2º O programa visa um almoço diário, de Segunda-feira a Sábado, de acordo com o calen-
dário e localização estipulados pelo Fundo Municipal de Assistência Social do Município.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar as despesas neces-
sárias para manutenção deste programa, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social, 
ficando estabelecido o limite anual de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para execução do pro-
grama.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
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contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de maio de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 15 de maio de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1421, de 22 de maio de 2002.

Publicação Nº 1880245

LEI Nº 1421, de 22 de maio de 2002.

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI Nº  1213, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997, QUE REESTRUTURA O CONSELHO 
MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS, ALTERA LEGISLAÇÃO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições faz sa-
ber a todos os habitantes que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a se-
guinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o artigo 4º, incisos I e II, § 1º e 2º, passando a vigorar com a se-
guinte redação:
"art. 4º O Conselho Municipal de Saúde - CMS, terá a seguinte composição:
I - DO GOVERNO E DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE:
a) Um representante da Secretaria Municipal de Saúde;b) Um representante da Secretaria Mu-
nicipal de Educação;c) Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura;d) Um re-
presentante da Secretaria Municipal de Administração;e) Um representante da Secretaria 
Municipal da Família;f) Dois representantes de prestadores de serviços de saúde do setor 
privado;g) Um representante dos servidores municipais de saúde;h) Um representante dos pro-
fissionais de saúde.
II - DOS USUÁRIOS:
a) Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Siderópolis;b) Três represen-
tantes das Associações de Moradores e Amigos de Bairro;c) Um representante da APAE - As-
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais;d) Um representante do Centro Social Urbano 
- C.S.U;e) Dois representantes da Pastoral da Igreja;f) Um representante do Sindicato dos 
Mineiros.
§ 1º Os representantes referidos nas letras "a", "b", "c", "d", "e", do inciso I, do art. 
4º, serão indicados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;
§ 2º Os representantes referidos nas letras "f", "g" e "h" e os representantes do inciso 
II, do art. 4º, serão indicados por oficio das respectivas entidades, após terem sido 
eleitos através do FORUM, próprio do referido segmento".

Art. 2º Fica revogado o art. 4º no que tange aos incisos I e II, parágrafos 1º e 2º, da Lei 
nº 1.213/97;

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de maio de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 22 de maio de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
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LEI Nº 1422, de 26 de junho de 2002.

Publicação Nº 1880246

LEI Nº 1422, de 26 de junho de 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO CORAL 
IMIGRANTES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições faz sa-
ber a todos os habitantes deste Município, que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a As-
sociação Coral Imigrantes, inscrito no CNPJ nº 75.568.550/0001-00, no valor de R$ - 600,00 
(seiscentos reais).

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 03.01.2.034.3.3.50.41/174 - Transferências a entidades privadas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 26 de junho de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 26 de junho de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1423, DE 10 DE JULHO DE 2002.

Publicação Nº 1880247

LEI Nº 1423, DE 10 DE JULHO DE 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE FUN-
CIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a Asso-
ciação de Funcionários da Prefeitura Municipal de Siderópolis - AFUPRE, no valor de até R$ 
10.000,00 (dez mil reais), os quais serão repassados parceladamente;

Art. 2º Os recursos financeiros acima mencionados correrão por conta da seguinte dotação do 
orçamento vigente: 03.01.2.034.3.3.50.41/174 - Transferência a entidades Privadas

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 10 de julho de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de julho de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
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LEI Nº 1424, DE 10 DE JULHO DE 2002.

Publicação Nº 1880248

LEI Nº 1424, DE 10 DE JULHO DE 2002.
AUTORIZA O MUNICÍPIO A COOPERAR TECNICAMENTE COM A VESTCOOP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a cooperar tecnicamente com a VESTCOOP, 
cedendo um servidor público de nível de Departamento, pelo prazo de 90 dias, visando uma 
assessoria econômica e administrativa.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 10 de julho de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de julho de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1425, DE 07 DE AGOSTO DE 2002.

Publicação Nº 1880249

LEI Nº 1425, DE 07 DE AGOSTO DE 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A AUMENTAR TEMPORARIAMENTE CARGA HORÁRIA DE PROFESSORES 
DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DISPÕE SOBRE A HORA EXCEDENTE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso das atribuições faz saber a 
todos os habitantes deste Município, que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu san-
ciono, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a aumentar a carga horária dos profes-
sores em sala de aula, da rede municipal de educação, em até 10(dez) horas semanais, para 
suprir aulas excedentes.

Art. 2º Fica criada a gratificação temporária por horas aula excedentes, que será paga ao 
servidor que exceder a carga estipulada, no percentual de 5%(cinco porcento) do vencimento 
do cargo.

Art. 3º Esta gratificação é temporária e precária, tendo validade para cada ano letivo e não 
gera direito adquirido e nem pode ser incorporada a remuneração do servidor, ficando limita-
do o número de 4(quatro) horas aulas excedentes por semana.

Art. 4º Para pagamento da gratificação prevista anteriormente e para ampliação da carga ho-
rária, deverá o responsável pela Secretaria de Educação expedir ordem neste sentido, com 
base em relatórios.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 07 de agosto de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 07 de agosto de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
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LEI Nº 1426, De 07 DE AGOSTO DE 2002.

Publicação Nº 1880250

LEI Nº 1426, De 07 DE AGOSTO DE 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A IMPLANTAR O "PLANO GLOBAL DE RECUPERAÇÃO 
DAS ÁREAS DEGRADADAS NA BACIA CARBONÍFERA DO SUL DE SANTA CATARINA" ATRAVÉS DE ORGANIZAÇÃO 
NÃO GOVERNAMENTAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso das atribuições faz saber a 
todos os habitantes deste Município, que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu san-
ciono, a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a implementar o "Plano Glo-
bal para a Recuperação das Áreas Degradadas na Bacia Carbonífera do Sul do Estado de San-
ta Catarina", através da organização não governamental TERRA VERDE, inscrita no CNPJ nº 
05.124.402/0001-11, com atividades na Av. Presidente Jucelino, 715 - Criciúma /SC, sem 
qualquer ônus ou despesas para o Município.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogado-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 07 de agosto de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 07
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1427, DE 07 DE AGOSTO DE 2002.

Publicação Nº 1880251

LEI Nº 1427, DE 07 DE AGOSTO DE 2002.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ - 210.000,00 E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 07 de Agosto de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1428, de 14 de agosto de 2002.

Publicação Nº 1880252

LEI Nº 1428, de 14 de agosto de 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR SERVIDORES POR TEMPO DETERMINADO 
PARA DESEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso das atribuições faz saber a 
todos os habitantes que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, na forma do art. 37, inciso 
IX, da Constituição Federal e, art. 152, parágrafo 6º da Lei Orgânica Municipal, pelo pra-
zo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por mais 6 (seis) meses, segundo necessidades 
temporárias.
§ 1º A Contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligadas a área de Educação, no ensino fundamental e médio (Língua Portuguesa, 
Matemática, História, Geografia, Ciências, Biologia, Química, Física, Artes, língua 
Estrangeira, Ed. Física, Sociologia, Filosofi
a);
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§ 2º O pagamento será efetuado por hora aula, sendo que o valor da aula será de até R$ 6,00 
(seis reais).

Art. 2º O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 01 de julho de 2002.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 14 de agosto de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 14 de agosto de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1429, de 28 de agosto de 2002.

Publicação Nº 1880253

LEI Nº 1429, de 28 de agosto de 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ALTERAR A CARGA HORÁRIA DOS ENGENHEIROS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis no uso das atribuições, faz saber a 
todos os habitantes que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo, de acordo com o interesse público, autorizado a:
I - altera a carga horária dos ocupantes dos cargos de Engenheiro de 20 (vinte) horas para 
30(trinta) ou 40 (quarenta) horas.
II - remunerar os Engenheiros de acordo com o número de horas acrescidas, tendo como base o 
valor do salário estabelecido pela Lei 1408 de 15/01/02, sendo que tal alteração não carac-
teriza direito adquirida e pode retornar a carga original sempre que necessário.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de agosto de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 28 de agosto de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 143

Publicação Nº 1878967

LEI Nº 143
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS NO VALOR DE 320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL 
CRUZEIROS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de setembro de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1430, de 16 de Outubro de 2002.

Publicação Nº 1880254

LEI Nº 1430, de 16 de Outubro de 2002.
AUTORIZA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PELO MUNICÍPIO, À PARTICULARES.

JOÃO ANTÔNIO ALÉSSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis em exercício, faço saber a todos os 
habitantes deste Município que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, com pessoal e equipamento próprios ou 
contratados com essa finalidade, a realizar serviços em propriedades particulares, situadas 
dentro dos limites geográficos do Município, para a realização de serviços de:
I - preparação de área agrícolas para plantio (lavração, gradeação, semeadur
a);
II - abertura e limpeza de valas e irrigação e drenagem;
III - sistematização de várzeas;
IV - reformas de arrozeiras;
V - preparação de terrenos para instalação de açudes para piscicultura, silos, aviários, 
pocilgas;
VI - transporte de safras e insumos destinados à agricultura (adubo, calcário, etc);
VI - melhorias de acesso às propriedades;
VIII - outros serviços, desde que pertinentes á atividades agropecuárias;
IX - terraplanagem.
Parágrafo Único - A utilização do maquinário para os fins referidos neste artigo dependerá 
de sua disponibilidade, observado o interesse público e a ordem de pedido.

Art. 2º A pessoa física interessada na prestação de serviços deverá habilitar-se junto à 
Secretaria de Agricultura.
I - identidade, endereço e Cartão de Identificação do Contribuinte - CIC/MF;
II - estar em dia com obrigações tributárias, junto ao Município;
III - demonstrar que é propriedade do imóvel ou, quando de terceiros, estar devidamente au-
torizado pelo proprietário.
Parágrafo Único - O cadastro terá validade pelo prazo de um ano.

Art. 3º A requisição de cada prestação de serviços fica condicionada à apresentação, pelo 
interessado, de projeto específico dos trabalhos a realizar e, quando for o caso, à prévia 
comprovação de:
I - possuir as licenças legais exigidas, especialmente as ambientais, quando for o caso.
Parágrafo Único - A Secretaria Municipal de Agricultura fica autorizada a dar assistência 
técnica na elaboração de projetos e descrição dos serviços a serem executados.

Art. 4º Serão da responsabilidade do particular requisitante da prestação de serviços a al-
terações introduzidas no meio ambiente, em razão de trabalhos realizados com os equipamen-
tos do Município, ou contratados para esse fim.

Art. 5º A aplicação desta Lei será regulamentada por Decreto do Prefeito Municipal, que de-
finirá os critérios, condições, procedimentos, valores e reajustes anuais para a sua execu-
ção.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de outubro de 2002.
JOÃO ANTÔNIO ALÉSSIO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de outubro de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
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LEI Nº 1431, de 16 de Outubro de 2002.

Publicação Nº 1880255

LEI Nº 1431, de 16 de Outubro de 2002.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA DE 2003 DO MUNICIPIO DE 
SIDERÓPOLIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOÃO ANTÔNIO ALÉSSIO, Prefeito Municipal Siderópolis em exercício, Faço saber a todos os 
habitantes deste Município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Siderópolis, para o exercício de 2003, será elaborada e 
executado de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta lei, compreendendo:
I - As prioridades e metas da administração municipal;
II - A estrutura dos orçamentos;
III - As diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município;
IV - As disposições sobre dívida pública municipal;
V - As disposições sobre despesas com pessoal;
VI - As disposições sobre alterações na legislação tributária;
VII - As disposições gerais.
I - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 2º As prioridades e metas da Administração Municipal para despesas de capital no 
exercício financeiro de 2003, são aquelas definidas nos Anexos I a XV do Plano Plurianual 
2002/2005, aplicando-se ao exercício de 2003 as dotações que lhe couberem, a serem fixadas 
no Orçamento Municipal.
§ 1º Os recursos estimados na lei orçamentária para 2003 serão destinados 
preferencialmente, para as prioridades estabelecidas no Anexo I do Plano Plurianual 
2002/2005, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 2º Na elaboração da proposta orçamentária para 2003, o Poder Executivo poderá aumentar 
ou diminuir as metas estabelecidas nesta Lei e no Plano Plurianual 2002/2005, a fim de 
compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio 
das contas públicas.

Art. 3º O Município executará como prioridade, em despesas correntes, metas e ações deli-
neadas para cada Função, como segue:
I - Câmara Municipal de Vereadores
a) Na Função Legislativa serão desenvolvidas as atividades e atribuições constantes dos ar-
tigos 13 a 16 da Lei Orgânica do Município:b) Constituirá fonte de recurso do Poder Legis-
lativo, os provenientes de suprimentos definidos em lei, observados os limites constantes da 
Emenda Constitucional nº 25/00, repassados até o vigésimo dia de cada mês.c) O Poder Legis-
lativo dará manutenção às atividades legislativas, em conformidade com a Lei Complementar 
101/00;d) Manter e ampliar a modernização e informatização dos serviços do Poder Legis-
lativo, inclusive a associação a outros órgãos e entidades de classe;e) Viabilizar cursos 
de aperfeiçoamento para Vereadores e Servidores da Câmara;f) Contratar serviços técnicos e 
operacionais, adquirir periódicos de orientação técnica e assemelhados.
II - Administração
a) Na Função Administrativa serão desenvolvidos as metas e prioridades relacionadas a ade-
quação do plano de cargos e salários, realização de concurso público para admissão, treina-
mento de servidores, controle interno e gerencial, modernização e informatização adminis-
trativa e tributária, atualização do cadastro imobiliário, fiscalização tributária, obras 
e posturas, pagamentos e fornecedores, controle dos saldos de caixa e bancos, registros 
contábeis dos atos e fatos da Administração, controla da aplicação dos recursos, emissão e 
publicação de relatórios e publicação de atos oficiais;b) Cumprir e fazer cumprir os dispo-
sitivos da legislação, realização de audiências públicas, planejamento e orçamento.c) Cons-
trução, reforma e manutenção dos ginásios de esportes do Município e realização de eventos 
esportivos.
III - Agricultura e Meio Ambiente
a) Na Função Agricultura serão desenvolvidos as metas e prioridades relacionadas à manuten-
ção dos Conselhos Municipais e Agricultura, formalização de convênios e parcerias com ou-
tros órgãos de governo, desenvolvimento de mecanismos de geração de emprego e renda, entre 
outras.b) Reequipar e dar manutenção à patrulha agrícola mecanizada, viabilizar a capacita-
ção de técnicos e produtores rurais e incentivar a exploração de recursos naturais.c) Pro-



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 480

mover a divulgação de produtos coloniais através de eventos, exposições e festas tradicio-
nais.d) Campanhas de preservação da natureza, arborização, manutenção de praças e jardins, 
Projetos de educação Ambiental "Educar para Preservar".
IV - Comunicação
a) Na Função Comunicação serão desenvolvidas as prioridades e metas relacionadas à manuten-
ção dos Correios, telefonia convencional, celular, comunitária e rural.
V - Desenvolvimento Regional
a) Nesta Função serão realizadas atividades e metas relacionadas ao desenvolvimento regio-
nal, em parceria com os demais municípios, órgãos de governo, Universidades e outros órgãos 
não governamentais.
VI - Educação e Cultura
Na Função Educação e Cultura desenvolvidas as ações e prioridades relacionadas ao Plano Mu-
nicipal de Educação e disposições da legislação pertinente;
a) Promover ações de assistência a alunos carentes, transporte escolar, fornecimento de 
merenda e eliminação da evasão escolar;b) Desenvolver ações para preservação do patrimônio 
histórico e cultural;c) Ampliar e manter a Rede Municipal de Ensino, em todos os níveis.d) 
Ampliar e melhorar as festas e eventos realizados pelo Município.
VII - Habitação e Urbanismo
a) Na Função Habitação e Urbanismo serão desenvolvidas as prioridades e metas relaciona-
das a construção de moradias populares, planejamento urbano, disciplinamento da ocupação do 
solo, entre outras;b) Abertura e pavimentação de ruas, avenidas e estradas vicinais.
VIII - Industria, Comércio, Serviços e Turismo
a) Na Função Indústria, Comércio e Serviços serão desenvolvidas as prioridades e metas 
relacionadas a geração de empregos e renda, com o incentivo para ampliação e implantação 
de novas industrias;b) Desapropriação e aquisição de terras para o Distrito Industrial;c) 
Abertura de acessos aos locais turísticos e para escoamento da produção agrícola e indus-
trial.d) Estimular a exploração turística do município, manter e preservar as tradições e 
cultura do município, através do turismo e construções de monumentos em pontos turísticos.
IX - Saúde e Saneamento
a) Na Função Saúde e Saneamento serão desenvolvidas as prioridades e metas relacionadas a 
assistência médica, odontológica e sanitária à população em geral;b) Manter e ampliar os 
convênios com o SUS, PSF e outros que venham a ser disponibilizados pelos governos Esta-
duais e Federal;c) Instrumentalizar e gerir as ações dos conselhos de saúde, da vigilância 
alimentar e nutricional, e outros correlatos;d) Ampliar a rede física de saúde, equipar os 
postos de saúde com veículos, equipamentos médico-hospitalares e informatização;e) Priori-
zar o atendimento aos idosos, crianças, gestantes e portadores de doenças crônicas, confor-
me dispuser a legislação pertinente;f) Ampliar a rede de abastecimento de água, canalização 
da rede de esgoto e realizar a reciclagem do lixo e destinação adequada.
X - Trabalho
a) Na Função Trabalho serão desenvolvidas as prioridades e metas relacionadas a saúde e 
bem-estar dos servidores e segurança no trabalho.
XI - Assistência e Previdência
a) Na Função Assistência e Previdência serão desenvolvidas as prioridades e metas relacio-
nadas à crianças e o adolescente, visando o atendimento dos dispositivos do FIA e CNAS;b) 
Proporcionar condições de implantação de oficinas de capacitação profissional à adolescentes, 
educação profissionalizantes e outros correlatos;c) Incentivar as ações relacionadas a as-
sistência social geral, mediante convênios, parcerias e voluntariado;d) Construção de Cen-
tros Comunitários.
XII - Transportes
a) Na Função Transportes serão desenvolvidas as prioridades e metas relacionadas a constru-
ção, conservação e recuperação de estradas, manutenção da frota municipal e serviços públi-
cos;b) Manter e ampliar os serviços públicos de transporte, vias públicas, instalações de 
uso comum e outros meios alternativos de transporte.
XIII - Fundos Municipais
a) Observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º, os Fundos Municipais terão 
como prioridades e metas, o cumprimento dos dispostos legais constantes das leis que o ins-
tituíram, a execução das ações pertinentes descritas no artigo 3º desta Lei, bem como as 
ações previstas nos órgãos de governo relacionados.
II - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º O orçamento para o exercício financeiro de 2003 abrangerá os Poderes Legislativo, 
executivo e seus Fundos, e será elaborado levando-se em conta a Estrutura Organizacional da 
Prefeitura.
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Art. 5º A lei do Orçamento evidenciará a Receita por rubrica em cada unidade gestora e a 
Despesa de cada Unidade Gestora, por função, programa, sub-função, projeto ou atividade e, 
quando a sua natureza, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza e modalidade 
de aplicação, na forma dos seguintes Adendos:
I - Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Adendo II da 
Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
II - Demonstrativo da Receita, segundo as categorias Econômicas (Adendo III da Portaria 
SOF/SEPLAN Nº 8/85);
III - Resumo Geral da Despesa (Adendo IV da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
IV - Programa de Trabalho (Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
V - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub-funções e por Projetos 
e Atividades (Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VI - Demonstrativo da Despesa por Funções, e Sub-funções conforme o vinculo com os Recursos 
(Adendo VII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e funções (Adendo VIII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 
8/85);
VIII - Demonstrativo da Despesa, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza e 
modalidade de aplicação, segundo cada unidade orçamentária (Adendo IV da Portaria SOF/SE-
PLAN Nº 8/85);
IX - Planilha da Despesa por categoria de programação, com identificação da classificação 
institucional, funcional programática, categoria econômica, caracterização das metas, obje-
tivas e fontes de recursos;
X - Demonstrativo da Evolução da Receita realizada por fontes dos últimos três exercícios 
da estimada para o exercício corrente da projeção para dois exercícios seguintes, conforme 
disposto no Artigo 12 da lei de Responsabilidade Fiscal;
XI - Demonstrativo da Evolução da Despesa realizada, no mínimo por Categoria Econômica, 
Natureza da Despesa e Modalidades de Aplicação ou Elemento, dos dois últimos exercícios, da 
fixada para o exercício corrente e para os dois seguintes;
XII - Demonstrativo do orçamento fiscal e da seguridade social.
§ 1º O orçamento dos Fundos Municipais, que acompanha o Orçamento Geral do Município, 
evidenciará suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste Artigo.
§ 2º Os Fundos Municipais poderão integrar o orçamento geral do Município, apresentando em 
destaque as receitas e despesa a eles vinculadas.
III - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 6º O orçamento para o exercício de 2003 obedecerá, entre outros, ao princípio da 
transparência e do equilíbrio das contas públicas, abrangendo os Poderes Legislativo, Exe-
cutivo e seus fundos instituídos.

Art. 7º Os estudos para a definição do Orçamento da Receita para 2003 deverá observar as 
alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o 
crescimento econômico, a valorização imobiliária e a evolução da receita nos últimos três 
exercícios.
Parágrafo Único - As transferências constitucionais, base de cálculo para contribuição ao 
FUNDEF, constarão do Orçamento da receita pelos seus valores brutos.

Art. 8º Se a receita estimada para 2003, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo 
anterior, o Poder Legislativo poderá solicitar ao Executivo as alterações necessárias para 
adequação dos valores das despesas, enquanto ainda não tramitados em votação.

Art. 9º Na execução do orçamento, verificado que no comportamento da receita poderá afetar 
o cumprimento das metas de resultados primários e nominal e para recondução do montante de 
dívida consolidada aos limites estabelecidos, os Poderes Legislativo e Executivo, de for-
ma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos no montante 
necessário, para as seguintes despesas abaixo: (art.9º da LRF).
I - eliminação de possíveis vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação de despesas com horas extras;
III - redução dos gastos com combustíveis para a frota de veículos dos setores de transpor-
tes, obras, serviços públicos e agricultura;
IV - redução dos investimentos programados, desde que não comprometidos;

Art. 10 - A expansão das despesas obrigatórias, de caráter continuado, não excederão, no 
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exercícios de 2002, a 5% (cinco por cento) da Receita corrente líquida aplicada no exercí-
cio de 2002. (art. 4º, § 2º da LRF)
§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de 
Contingência, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do Exercício de 2002.
§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei 
à Câmara, propondo a anulação de recursos alocados em outros elementos de despesa, desde 
que não vinculados ou já comprometidos.

Art. 11 - O orçamento para o exercício de 2003, de cada uma das unidades gestoras contem-
plará recursos para a Reserva de Contingência, limitados a 10% da Receita Corrente Líquida 
prevista, destinada a obtenção de resultado primário, para atender os passivos contingentes 
e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1º - Para efeito desta Lei, entende-se como eventos fiscais imprevistos, as despesas 
diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de Administração 
Pública Municipal não orçadas a menor, e neste caso, mesmo que investimentos.
§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a Intempéries e Passivos Passivos 
Contingentes, caso não se concretizem até o dia 10 de Dezembro de 2003, poderão ser 
utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo para atender eventos fiscais imprevistos.

Art. 12 - Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orça-
mentária Anual se contemplados no Plano Plurianual.

Art. 13 - O Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamen-
tária Anual, a programação financeira e o cronograma anual de desembolso mensal para suas 
unidades gestoras. (Art. 8º da LRF)

Art. 14 - Os projetos e atividades com dotações vinculadas a recursos de convênios, ope-
rações de crédito e outros, só serão executados e utilizados se ocorrer o seu ingresso no 
fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado.
§ 1º - Os recursos vinculados, oriundos de convênios e operações de créditos adicionais 
suplementares ou especiais.
§ 2º - Os recursos de convênios não previstos nos orçamentos da receita, ou o seu excesso 
de arrecadação, poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura do crédito 
suplementar ou especial.

Art. 15 - As renúncias de receita, estimadas para o exercícios financeiros de 2003, são 
constantes no Anexo desta Lei e serão consideradas para efeito de calculo do orçamento da 
receita.(Art. 4º, § 2º, V e Art. 14., I da LRF).

Art. 16 A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades, beneficiará somente 
aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação 
técnica e voltadas para associativismo municipal.(Art. 4º, I, "F" da LRF)
Parágrafo Único - Não se aplica o disposto nesse artigo, as contribuições estatutárias de-
vidas as entidades municipalistas, em que o Município for associado.

Art. 17 - Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são 
consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes de ação governamental nova, cujo 
impacto orçamentário-financeiro um exercício não excedam o valor para dispensa de licitação, 
fixado no item I do Art. 24 da Lei 8.666/93, devidamente atualizado.

Art. 18 - Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento, sem antes ter assegurado 
recursos suficientes para obras ou etapa de obras em andamento e para conservação do patri-
mônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. 
(Art. 45. da LRF)

Art. 19 - Despesas de custeio de competência de outros antes da Federação só serão assumi-
das pela Administração Municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previs-
tos recursos na lei orçamentária. (Art. 62 da LRF)

Art. 20 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2003 e preços 
correntes.

Art. 21 - A lei orçamentária para 2003 poderá autorizar o Executivo Municipal e remanejar, 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 483

dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, o saldo das dotações dos elemen-
tos ou sub-elemento de despesa que o compõe.

Art. 22 - Durante a execução orçamentária de 2003, o Executivo Municipal, autorizado por 
lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das uni-
dades gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o 
exercício de 2003.
IV - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 23 - Obedecidos os limites estabelecidos em Lei Complementar Federal, o Município po-
derá realizar operações de crédito ao longo do exercício de 2003, destinado a financiar des-
pesas de capital previstas no orçamento.

Art. 24 - As operações de crédito deverão constar da Proposta Orçamentária e autorizadas 
por Lei Específica.

Art. 25 - A verificação dos limites da dívida pública serão feitas na forma e nos prazos es-
tabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 26 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderá criar 
cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos 
servidores, conceder vantagens e, por ato administrativo, admitir pessoal aprovado em con-
curso público ou em caráter temporário bem como de cargos em comissão, na forma da lei, ob-
servados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 169, § 1º, II, da 
CF).
§ 1º - Havendo necessidade de contratação de pessoal para o quadro permanente, a 
Administração Municipal realizará concursos públicos para o preenchimento de vagas, 
limitadas às quantidades aprovadas em Lei.
§ 2º - Os recursos para as despesa decorrentes destes atos deverão estar previstos no 
orçamento.

Art. 27 - Ressalvada a hipótese do inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, a des-
pesa total com pessoal dos Poderes Executivos e Legislativo não excederá em percentual da 
Receita Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2.002, acrescida de até 10% 
obedecido os limites prudenciais de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectiva-
mente.(Art. 71 da LRF)

Art. 28 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamen-
te justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a rea-
lização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederem a 95% do 
limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 22, Parágrafo Único, V da LRF)

Art. 29 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas reduzir as despesas com pes-
soal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal:
I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 30 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de 
mão-de-obra referente à substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, 
a contratação de pessoal para exercício exclusivo de atividades ou funções constantes do 
Plano de Cargos da administração Municipal de Siderópolis ou ainda atividades próprias da 
Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de mate-
riais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Art. 31 - A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas na forma estabele-
cida na Lei de Responsabilidade Fiscal.
VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 32 - O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder benefícios fiscais aos 
contribuintes, em especial aqueles que pagarem os tributos em cota única e/ou no prazo de 
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vencimento, ou ainda em dia com suas obrigações tributárias, devendo, nestes casos, ser 
considerado nos cálculos do Orçamento da Receita, apresentando estudos do seu impacto e 
atender ao disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 33 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em divida ativa, cujos custos 
para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante au-
torização em lei, não se constituindo como renúncia de Receita para efeito do disposto no 
Art. 14 da Lei de responsabilidade Fiscal.

Art. 34 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou beneficio de natureza tributá-
ria ou financeira, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, se for o 
caso.
VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35 - Ocorrendo assistência pela União prevista no Art. 64, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o Município deverá se estruturar para:
I - até o exercício de 2005, obrigatoriamente, encaminhar junto com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, o Anexo de Metas Fiscais para o triênio seguinte e o Anexo de Riscos Fiscais 
na forma prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF;
II - até o exercício de 2005, obrigatoriamente, elaborar os Demonstrativos do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal, conforme disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal;
III - Até o exercício de 2005, obrigatoriamente, implantar sistema de controle de custos e 
avaliação de resultados;
IV - Até o exercício de 2006, elaborar o Relatório de Avaliação das Metas Fiscais, na forma 
prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 36 - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início 
do exercício financeiro de 2003, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta 
orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
Parágrafo Único - Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência, do disposto no 
caput deste artigo, serão ajustados após a sanção da lei orçamentária anual, mediante a 
abertura de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usan-
do como fontes de recursos o Superávit Financeiro do Exercício de 2002, o excesso ou prová-
vel excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a Reser-
va de Contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais 
previstos e o destinado a obtenção de resultado primário.

Art. 37 - O Poder Executivo Municipal, autoriza em lei própria, poderá conceder incentivos 
e benefícios econômico-fiscais à empresas, para ampliação e instalação de novas indústrias, 
desde que sejam comprovadas vantagens sociais, entre outras, a geração de emprego e renda, 
bem como de incremento do retorno de tributos federais, estaduais e municipais ao próprio 
Município.

Art. 38 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no 
pagamento de compromissos decorrentes de insuficiência de disponibilidade de caixa, e de si-
tuações provenientes de atos considerados involuntários ao ordenador primário das despesas 
municipais.

Art. 39 - A Administração Municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura ade-
quada, deverá apropriar as despesas de forma a demonstrar o custo de cada ação.

Art. 40 - O Chefe do Poder Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com o 
Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da Administração Direta ou Indireta, para 
realização de obras ou serviços de competência do Município ou não.

Art. 41 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 42 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de Outubro de 2002.
JOÃO ANTÔNIO ALÉSSIO
Prefeito Municipal em Exercício
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Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Novembro de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(ANEXOS DISPONÍVEIS NO PAÇO MUNICIPAL.)

LEI Nº 1432, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2002.

Publicação Nº 1880256

LEI Nº 1432, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2002.

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º DA LEI Nº 1.285/99 DE 30/11/99 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 1.285/99 passa a ter a seguinte redação; "Fica o chefe do Po-
der Executivo Municipal autorizado a doar a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - 
APAE, os lotes Abaixo descritos:
I - Lote nº 01 (da planta em anexo), com 454,80 m² (quatrocentos e cinqüenta e quatro vír-
gula oitenta metros quadrados), matricula nº 13.834, Fls 01, livro 02, da Comarca de Urus-
sanga, com as seguintes confrontações:
NORTE: 34,65 m. lineares com terras da APAE;
SUL: 26,00 m. lineares com terras de Ângelo de March;
LESTE: 15,00 m. lineares com a Rua Diomício Freitas;
OESTE: 16,40 m. lineares com terras de Emilio Carminatti e Olga Daleff.
II - Lote n.3 e 4 (da planta em anexo), com 1.983,82 m² (um mil novecentos e oitenta e Três 
vírgula oitenta e dois metros quadrados), matrícula nº 11.194, fls 01, livro 02, da Comarca 
de Urussanga, com as seguintes confrontações:
NORTE: 62,12 m. lineares com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis;
SUL: 49,40 m. lineares com terras da APAE;
LESTE: 35,50 m. lineares com Rua Diomicio Freitas;
OESTE: 38,47 m. lineares com terras de Elidio Zampoli".

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário, permanecendo inalterados os demais dispositivos da Lei nº 1.285/99.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de novembro de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Novembro de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1433, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2002.

Publicação Nº 1880257

LEI Nº 1433, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2002.

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 2º DA LEI N.º1.278/99 DE 26/10/99 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 2º da Lei nº  1.278, de 26 de outubro de 1999 passa a Ter a seguinte re-
dação; " Os lotes descritos no artigo 1º de propriedade do Município de Siderópolis, serão 
permutados com a área a seguir descrita devidamente registrada no cartório de registro de 
imóveis de Urussanga sob o nº 23.920 - Fls 155, V e 156, livro 3 Q, com uma área total de 
130.000,00 m² (cento e trinta mil metros quadrados), do qual será desmembrada uma área de 
10.000,00 m² (dez mil metros quadrados) para a permuta, conforme mapa anexo, com as seguin-
tes confrontações:
NORTE: 121,36 m. lineares com Luiz Comin;
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SUL:132,08 m. lineares com Luiz Comin;
LESTE: 79,00 m. lineares com Estrada Geral;
OESTE: 78,60 m. lineares com Luiz Comin."

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário, permanecendo inalterados os demais dispositivos da Lei nº 1.278/99.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de novembro de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Novembro de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1434, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2002.

Publicação Nº 1880258

LEI Nº 1434, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2002.
DISPÕE SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - CMDR, do Município de 
Siderópolis, órgão de caráter deliberativo, que tem por finalidades:
I - Elaborar, fiscalizar e avaliar a execução do plano Municipal de Desenvolvimento Rural 
anual;
II - Estimular a participação da comunidade e suas organizações na atividade de que trata o 
inciso anterior;
III - Deliberar com total autonomia sobre questões relativas a agropecuária em nível muni-
cipal;
IV - Controla a devida aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento rural;
V - Opinar e manifestar-se sobre questões que envolvem a Política Municipal relativa a 
agropecuária e interesses da comunidade rural.

Art. 2º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural do Município de Siderópolis, será 
constituído pelos seguintes membros da comunidade:
I - pelo Prefeito Municipal ou representante por ele indicado;
II - pelo Secretário Municipal da Agricultura;
III - pelo corpo técnico de extensionistas da EPAGRI no município;
IV - por um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Siderópolis;
V - por um representante da Câmara de vereadores do município;
VI - por um representante de cada uma das comunidades rurais do município, a saber:
a) Rio Albina;b) Jordão Médio;c) Jordão Baixo;d) Santo Antônio;e) Linha Alexandre da Boi-
t;f) São Martinho Alto;g) São Martinho Baixo;h) Montanhão;i) Rio Kuntz;j) São Pedro;k) Cos-
tão da Serra;l) Jordão Alto;m) Ex-Patrimônio;n) Santa Luzia;o) Alto Rio Maina;p) São Geral-
do; eq) Nossa Senhora da Saúde.
§ 1º Cabe a cada entidade representada e indicação dos respectivos membros titulares e 
suplentes;
§ 2º As comunidades agrícolas terão seus representantes indicados por votação, através de 
reuniões realizadas nas mesmas;
§ 3º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural é de 2 (dois) 
anos, permitida a redução por igual período;

Art. 3º A representação dos produtores rurais, juntamente com a dos representantes das 
entidades de produtores rurais, não será inferior a 50% (cinqüenta por cento) mais um, do 
total de membros que compõem o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;

Art. 4º A competência e as normas do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural serão dis-
ciplinadas pelo regimento interno;
Parágrafo Único - O regime interno será elaborado pelo Conselho e homologado pelo Prefeito 
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Municipal.

Art. 5º Os serviços prestados pelos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
não serão remunerados pelo Poder Público Municipal, tendo em vista a relevante função so-
cial;

Art. 6º O presidente do Conselho será eleito por 50%(cinqüenta por cento) mais 1 (um) dos 
Conselheiros Titulares.

Art. 7º O município garantirá recursos orçamentários necessários ao atendimento da infra-
-estrutura dos serviços técnicos-administrativos do Conselho.

Art. 8º Em caso de dissolução do Conselho, os bens doados serão desenvolvidos aos órgãos 
governamentais de origem. Os bens adquiridos serão revertidos ao Município.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas em especial a Lei nº 
846/91.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de novembro de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 27 de Novembro de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1435/2002, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2002.

Publicação Nº 1880259

LEI Nº 1435/2002, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2002.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 2003.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS DE 05 DE DEZEMBRO DE 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1436, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2002.

Publicação Nº 1880260

LEI Nº 1436, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2002.

"DENOMINA RUA, NESTE MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de "TRAVESSA FREDOLINO DE OLIVEIRA", a atual Rua Projetada locali-
zada no Bairro Tereza Cristina, neste Município.
§ 1º A Travessa Fredolino de Oliveira, tem seu inicio na Rodovia SC 445, Siderópolis/
Urussanga (margem esquerda, segunda rua após a Ferrovia e seu término na propriedade do Sr. 
Paulo Cesar Veronez), Bairro Tereza Cristina.

Art. 2º As despesas de correntes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente 
da Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 05 de Dezembro de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 05 de Dezembro de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1437, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.

Publicação Nº 1880261

LEI Nº 1437, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROCEDER A BAIXA DE BENS MÓVEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO 
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis no uso de suas atribuições faz sa-
ber a todos os habitantes deste Município que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a baixa do patrimô-
nio público dos bens móveis descritos na relação de materiais, anexo único, face a determi-
nação, danificação e alienação dos mesmos.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de dezembro de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Dezembro de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1438, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.

Publicação Nº 1880262

LEI Nº 1438, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2002.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA 
CRESTOF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
deste Município que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comodato, 
com a empresa Crestof Indústria e Comércio de Estofados Ltda,situada a Rua Agrícola Índio 
Guimarães, nº 268, Bairro Comerciário, cidade de Criciúma/SC, CNPJ nº 04.313.781/0001-25; 
a fim de que esta possa utilizar o imóvel de propriedade do Município, estando na posse da 
área - lote localizado no Distrito do Rio Ex Patrimônio, para instalação da referida empre-
sa, cuja construção é de aproximadamente 15.000 m².

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação da empresa acima mencionada, que 
será utilizada pelo prazo de 10 (dez) anos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de dezembro de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Dezembro de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(ANEXOS DISPONÍVEIS NO PAÇO MUNICIPAL.)

LEI Nº 1439, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002.

Publicação Nº 1880263

LEI Nº 1439, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002.
INSTITUI A CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PREVISTA NO ARTIGO 149-A DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CIP, 
prevista no artigo 149-A da Constituição Federal.
Parágrafo Único - O serviço previsto no caput deste artigo compreende o consumo de energia 
elétrica destinada à iluminação, instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de 
iluminação pública de vias, logradouros e demais bens públicos de uso comum.

Art. 2º É fato gerador da CIP o consumo de energia elétrica por pessoa natural ou jurídica, 
mediante ligação regular de energia elétrica no território do Município de Siderópolis.

Art. 3º Sujeito passivo da CIP é o consumidor de energia elétrica residente ou estabelecido 
no Município e que esteja cadastrado junto à Concessionária ou Permissionária distribuidora 
de energia elétrica titular da concessão no território do Município.

Art. 4º A base de calculo da CIP é o valor mensal do consumo total de energia elétrica 
constante na fatura emitida pela empresa concessionária ou permissionária distribuidora.

Art. 5º As alíquotas de contribuição são diferenciadas conforme a classe de consumidores e 
a quantidade de consumo medida em kW/h, conforme o estabelecido no Anexo Único que é parte 
integrante desta Lei.
§ 1º - Estão isentos da contribuição os consumidores da classe residencial com consumo de 
até 50 Kw/h.
§ 2º - Estão excluídos da base de cálculo da CIP os valores de consumo que superarem os 
seguintes limites:
a) Classe Industrial: 10.000Kw/h/mês.b) Classe Comercial: 7.000Kw/h/mês.c) Classe Residen-
cial: 3.000Kw/h/mês.d) Classe Rural: 2.000Kw/h/mês.e) Classe Serviço Público: 7.000Kw/h/
mês.f) Classe Poder Público: 7.000Kw/h/mês.
§ 3º - Ficam isentos da Contribuição CIP os órgãos da Administração Pública Municipal 
direta e indireta, quando os imóveis forem destinados à sede própria.
§ 4º - A determinação da classe/categoria de consumidor observará as normas da Agência 
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, ou órgão regulador que vier a substituí-la.

Art. 6º A CIP será lançada para pagamento juntamente com a fatura mensal de energia elétri-
ca ficando o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com a Concessionária de Energia 
Elétrica e com as Cooperativas de Eletrificação, prevendo a forma de cobrança e repasses 
relativos à contribuição.
§ 1º - O montante devido e não pago da CIP a que se refere o caput deste artigo será 
inscrito em dívida ativa, 60(sessenta) dias após a verificação da inadimplência.
§ 2º - Servirá como título hábil para a inscrição:
I - a comunicação do não pagamento efetuado pela concessionária que contenha os elementos 
previstos no artigo 202 e inciso do Código Tributário Nacional;
II - a duplicata da fatura de energia elétrica não paga;
III - outro documento que contenha os elementos previstos no artigo 202 e incisos do Código 
Tributário Nacional.
§ 3º - Os valores da CIP não pagos no vencimento serão acrescidos de juros de mora, multa e 
correção monetária, nos termos da legislação tributária municipal.

Art. 7º Os recursos oriundos da CIP deverão ser utilizados exclusivamente para o custeio do 
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consumo de energia, instalação, manutenção, melhoramento e expansão da iluminação de vias, 
logradouros e demais bens públicos de uso comum do território do Município.

Art. 8º O poder executivo fica autorizado a regulamentar a aplicação desta Lei, mediante De-
creto.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 30 de dezembro de 2002.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Dezembro de 2002.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(ANEXOS DISPONÍVEIS NO PAÇO MUNICIPAL.)

LEI Nº 144

Publicação Nº 1878968

LEI Nº 144

APROVA GRATIFICAÇÃO A FUNCIONÁRIOS

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a gratificar o Secretário Interino da Municipa-
lidade, Senhor Oly Pedras de Caldas, com a importância de Cr$8.000,00 (Oito mil cruzeiros 
mensais) por serviços prestados.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de setembro de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
Secretaria Municipal, 23 de setembro de 1963.

LEI Nº 1440, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003.

Publicação Nº 1880264

LEI Nº 1440, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2003.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ - 24.936,75 E DA OU-
TRAS PROVIDENCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 18 de Fevereiro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1441, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2003.

Publicação Nº 1880265

LEI Nº 1441, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO AMIGOS 
DE SÃO MARTINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros no va-
lor de até R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), os quais serão repassados parcela-
damente para a Associação Amigos de São Martinho;

Art. 2º Os recursos financeiros acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação 
do orçamentária: 03.01.2.034.3.350.41/174.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 26 de Fevereiro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 26 de Fevereiro de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1442, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2003.

Publicação Nº 1880266

LEI Nº 1442, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO SÃO PIO 
X E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros ao Ins-
tituto São Pio X, no valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais serão repassados 
parceladamente;

Art. 2º Os recursos financeiros acima mencionados correrão por conta da seguinte dotação do 
orçamento vigente: 05.01.2.013.3.3.50.41/83 - Contribuição a entidades educacionais.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 26 de Fevereiro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 26 de Fevereiro de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
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LEI Nº 1443, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2003.

Publicação Nº 1880267

LEI Nº 1443, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A CAMPANHA NACIONAL 
DE ESCOLAS DA COMUNIDADE - CNEC E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a Cam-
panha Nacional das Escolas da Comunidade - CNEC, no valor de até 6.000,00 (seis mil reais).

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 05.01.2.013.3.3.50.41/83 - Contribuições a entidades educacionais.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando às disposições em con-
trário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 26 de Fevereiro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 26 de Fevereiro de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1444, DE 02 DE ABRIL DE 2003.

Publicação Nº 1880268

LEI Nº 1444, DE 02 DE ABRIL DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BENEFI-
CENTE OBRAS DE AMOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros no va-
lor de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), os quais serão repassados para a As-
sociação Beneficente Obras de Amor, inscrita no CNPJ nº 04.356.897/0001-41;

Art. 2º Os recursos financeiros acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 03.01.2.034.3.3.50.41/174;

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando às disposições em con-
trário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 02 de abril de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de abril de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
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LEI Nº 1445, DE 16 DE ABRIL DE 2003.

Publicação Nº 1880269

LEI Nº 1445, DE 16 DE ABRIL DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE MORA-
DORES DA VILA SÃO JORGE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a Asso-
ciação de Moradores da Vila São Jorge, no valor até R$:5.000,00 (cinco mil reais), os quais 
serão repassados parceladamentes;

Art. 2º Os recursos financeiros acima mencionados correrão por conta da seguinte dotação do 
orçamento vigente: 03.01.2.034.3.3.50.41/174 - Transferência a Entidade Privada.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de abril de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de abril de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1446, DE 16 DE ABRIL DE 2003.

Publicação Nº 1880270

LEI Nº 1446, DE 16 DE ABRIL DE 2003.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A PARCELAR DÉBITOS COM O INSS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar débitos pendentes 
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no período de 12/1999 à 03/2002, perfazen-
do um total de R$ 169.735,36 (cento e sessenta e trinta e cinco reais e trinta e seis cen-
tavos), a serem pagos parceladamente em 60 (sessenta) meses.

Art. 2º Os débitos citados no artigo anterior referem-se a contribuição dos Agentes Po-
líticos do Legislativo Municipal (vereadores), não recolhidos no período de 12/1999 à 
03/2002, no valor de R$: 137.071,23 (cento e trinta e sete mil, setenta e um reais e vinte 
e três centavos). Agentes Políticos do Executivo (prefeito e vice-prefeito), no valor de 
R$:32.664,13 (trinta e dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e treze centavos).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de abril de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de abril de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
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LEI Nº 1447, DE 16 DE ABRIL DE 2003.

Publicação Nº 1880271

LEI Nº 1447, DE 16 DE ABRIL DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A ASSOCIA-
ÇÃO DE AMIGOS DO BAIRRO FIORITA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comodato, 
com a Associação de Amigos do Bairro Fiorita, situada a Rua 12, 391, Rio Fiorita - Sideró-
polis/SC, CNPJ nº 80.169.725/0001-47; a fim de que esta possa utilizar o imóvel de proprie-
dade do Município, localizado na Rua 10, Bairro Rio Fiorita, neste Município, para instala-
ção da referida associação.

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação da Associação acima mencionada, que 
será utilizada pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser renovado pelo mesmo.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de abril de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de abril de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1448, DE 30 DE ABRIL DE 2003.

Publicação Nº 1880272

LEI Nº 1448, DE 30 DE ABRIL DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR POR COMPRA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE 
DE GEMA UGIONI COMIN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
deste município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir por compra o imóvel 
de propriedade de GEMA UGIONI COMIN, com área de 104.700,00m² (cento e quatro mil e sete-
centos metros quadrados), localizado neste município, situado em secção do Rio Ex Patrimô-
nio, assim confrontado: NORTE, com terras de Natalício Comin; SUL, com terras de José Sal-
varo; LESTE, com terras de Júlio Peraro; OESTE, com terras de Fernando Ambrósio. O referido 
imóvel está devidamente inscrito no Registro de Imóveis, com a matrícula de nº 3.906, Livro 
N.2, Fls 01, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma.

Art. 2º Conforme avaliação feita pela Comissão Municipal, Decreto de nomeação nº  2.357, de 
22.02.2001, o valor autorizado da compra é de R$:70.000,00 (setenta mil reais), parcelados 
em 10 (dez) vezes de R$:7.000,00 (sete mil reais).

Art. 3º Fica o Município autorizado a comprar o imóvel acima

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 23 de Abril de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 23 de abril de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
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LEI Nº 1449, de 30 de abril de 2003.

Publicação Nº 1880273

LEI Nº 1449, de 30 de abril de 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA 
QUIMICER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA - ME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comodato, 
com a empresa QUIMICER INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA-ME, situada a Avenida 
Porfírio Feltrin, 40 - Sala 02, Centro - Siderópolis/SC, CNPJ nº 05.464.223/0001-23; a fim 
de que possa utilizar o imóveis de propriedade do Município, estando na posse da área - lo-
calizado no Lote Industrial do Rio Ex Patrimônio, neste Município, para instalação da refe-
rida empresa, compreendendo uma área de aproximadamente 8.754,26 m².

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação da empresa acima mencionada, que 
será utilizado pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 30 de abril de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 30 de abril de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 145

Publicação Nº 1878969

LEI Nº 145
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$1.800.000,00 (HUM MILHÃO E 
OITOCENTOS MIL CRUZEIROS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Gabinete do Prefeito Municipal, Em 16 de outubro de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, Em 16 de outubro de 1963.

LEI Nº 1450, DE 30 DE ABRIL DE 2003.

Publicação Nº 1880274

LEI Nº 1450, DE 30 DE ABRIL DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE FUN-
CIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a Asso-
ciação de Funcionários da Prefeitura Municipal de Siderópolis - AFUPRE, no valor de até R$: 
12.000,00 (doze mil reais), os quais serão repassados parceladamente.

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 03.01.2.034.3.3.50.41/174 - Transferência a Entidades Privadas.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 30 de Abril de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em 30 de Abril de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1451, de 07 de Maio de 2003.

Publicação Nº 1880275

LEI Nº 1451, de 07 de Maio de 2003.

ALTERA O ARTIGO 11 DA LEI Nº  761, DE 31 DE MAIO DE 1989 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
deste Município que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o artigo 11 da Lei Municipal nº  761, de 31 de maio de 1989, passando 
a vigorar com a seguinte redação:
" Art. 11. A avaliação do ingressante que irá laborar na Prefeitura Municipal de Siderópo-
lis, fica condicionada ao Processo de Estágio Probatório para o exercício do cargo verifican-
do os seguintes requisitos:
Idoneidade Moral: conduta correta e leal do servidor no cumprimento dos seus deveres, de 
acordo com as normas legais e regulamentares, compreendendo: ética profissional, relaciona-
mento interpessoal, selo por equipamentos e materiais, postura profissional.
Assiduidade: comparecimento regular do servidor ao trabalho, compreendendo: presença ao 
trabalho e pontualidade.
Disciplina: cumprimento do servidor às normas legais e regulamentares de sua instituição de 
exercício, compreendendo: comprometimento, interesse/iniciativa
Eficiência e Produtividade: bom desempenho do servidor em termos de qualidade, quantidade e 
prazo, compreendendo: qualidade do trabalho, domínio em sua área de conhecimento.
Dedicação as atividades do cargo: forma de se pôr no serviço público municipal, em termos 
de iniciativa em busca de novos conhecimentos, comprometimentos, afeição, motivação e dedi-
cação, compreendendo: cooperação, aperfeiçoamento profissional e expectativas da área."

Art. 2º As demais disposições serão regulamentadas através de Decreto Poder Executivo.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial o artigo 11 da Lei 761/89.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 07 de maio de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em 07 de maio de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1452, de 07 de maio de 2003.

Publicação Nº 1880276

LEI Nº 1452, de 07 de maio de 2003.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ - 85.000,00(OI-
TENTA E CINCO MIL REAIS) E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 
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Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 07 de maio de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1453, DE 15 DE MAIO DE 2003.

Publicação Nº 1880277

LEI Nº 1453, DE 15 DE MAIO DE 2003.
CONCEDE REPOSIÇÃO SALARIAL AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DO MUNICÍPIO, AOS EXERCENTES DE EM-
PREGO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, E DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (EXECUTIVO 
E LEGISLATIVO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O salário dos empregados efetivos e em comissão, as funções gratificadas e os pro-
ventos dos inativos da administração municipal, e os subsídios dos agentes políticos dos 
Poderes Legislativo e Executivo, ficam reajustados em 8,0% (oito vírgula zero por cento), a 
título de reposição, tendo como base de cálculo o percebido a mesmo título, no mês de abril 
de 2003.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias do orçamento, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a proce-
der a necessária suplementação de crédito, para o exercício em curso.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir 
de 1º de maio de 2003.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de maio de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em 15 de maio de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1454, DE 15 DE MAIO DE 2003.

Publicação Nº 1880278

LEI Nº 1454, DE 15 DE MAIO DE 2003.
AUTORIZA A FORNECER CESTAS BÁSICAS AOS EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que à Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o fornecimento de CESTA BÁSICA, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) 
mensais, aos empregados do município que percebem salário até R$ 300,00 (trezentos reais).
§ 1º A composição da Cesta Básica se constituirá de alimentos de primeira necessidade, 
como: café, leite, açúcar, farinhas, massas, óleo refinado, carne,frango, arroz, fermento e 
sal.
§ 2º O fornecimento acima mencionado terá seu início em maio/2003 até dezembro/2003.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de maio de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
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Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em 15 de maio de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1455, DE 15 DE MAIO DE 2003.

Publicação Nº 1880279

LEI Nº 1455, DE 15 DE MAIO DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE AMI-
GOS DO BAIRRO ESTRADA DE FERRO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros no va-
lor de até R$ - 5.000,00 (cinco mil reais), os quais serão repassados para a Associação de 
Amigos do Bairro Estrada de Ferro de Siderópolis, cujo a mesma está inscrita no CNPJ sob nº 
95.777.975/0001-37;

Art. 2º Os recursos financeiros acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 03.01.2.034.3.3.50.41/174.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de Maio de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em 15 de maio de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1456, DE 15 DE MAIO DE 2003.

Publicação Nº 1880280

LEI Nº 1456, DE 15 DE MAIO DE 2003.
AUTORIZA A FORNECER CESTAS BÁSICAS AOS ADULTOS INSCRITOS NO PROJETO ESCREVIVENDO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o fornecimento de CESTA BÁSICA, no valor de R$ 20,00 (vinte reais) 
mensais, aos adultos atendidos no Projeto Escrevivendo.
§ 1º O Projeto visa erradicar o analfabetismo no município de Siderópolis, criando pólos de 
alfabetização nas comunidades mais próximas, favorecendo assim as pessoas da faixa etária 
de 18 a 80 anos de idade, que por alguma dificuldade não conseguiram deslocar-se até o 
Colégio de Ensino Municipal - C.E.M, onde a alfabetização de adultos já vinha acontecendo.
§ 2º A composição da Cesta Básica se constituirá de alimentos de primeiras necessidade, 
como: café, leite, açúcar, farinhas, massas, óleo refinado, carne, frango, arroz, fermento e 
sal.
§ 3º O fornecimento acima mencionado terá seu início em maio/2003 até dezembro/2003.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de maio de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em 15 de maio de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1457, DE 28 DE MAIO DE 2003.

Publicação Nº 1880281

LEI Nº 1457, DE 28 DE MAIO DE 2003.
AUTORIZA A CONSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EQUIPES PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA - PSF, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a constituir, até 06 (seis) equipes para im-
plantar e ampliar o Programa de Saúde da Família (PSF), vinculados à Secretaria Municipal 
de Saúde de Siderópolis.
§ 1º Os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) serão, segundo a filosofia do programa, 
selecionados e recrutados nas comunidades em que vão atuar.
§ 2º O prazo de vigência dos contratos, celebrados com base nesta Lei, ficam limitados a 
vigência de duração do Programa de Saúde da Família.

Art. 2º Os profissionais de saúde admitidos para o atendimento do Programa de Saúde da Famí-
lia atuarão em equipes, realizando consultas e atendimentos nas unidades de saúde, mantendo 
cadastros familiares e fichas individuais de prontuário e submetendo-se a treinamento e às 
normas de controle e avaliação da Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo Único - O membro da equipe que não cumprir com suas atribuições, não atender ou 
contrariar a filosofia do programa, dele será imediatamente desligado.

Art. 3º Cada equipe será composta por no mínimo: 01 médico, 01 enfermeiro e 02 auxiliares 
de enfermagem;
Parágrafo Único - As equipes de odontologia seguirão as normas do Ministério da Saúde, ou 
seja, para cada 02 equipes de PSF terá 01 equipe de odontologia composta por 01 dentista, 
01 auxiliar de odonto e 01 técnico de higiene dental.

Art. 4º Os profissionais de saúde de cada equipe, o número de vagas e respectiva remunera-
ção, para uma carga horária semanal de 40(quarenta)horas, é o fixado na forma do ANEXO ÚNI-
CO, que passa a fazer parte integrante desta lei.
§ 1º A jornada de trabalho é de tempo integral e dedicação exclusiva ao desenvolvimento do 
programa, vetada a gratificação SUS.
§ 2º Jornada inferior a prevista no "caput" do artigo, terá a remuneração calculada, 
proporcionalmente.

Art. 5º Os profissionais de saúde e os agentes comunitários de saúde que já atuam no Progra-
ma de Saúde da Família, terão preferência na convocação para compor equipe do PSF.
Parágrafo Único - A admissão de pessoal em caráter temporário, para compor equipe ou am-
pliar o Programa de Saúde da Família, dar-se-á de forma gradativa, à medida que forem cons-
tituídas.

Art. 6º As contratações para o Programa de Saúde da Família - PSF, serão realizados pela 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, regime jurídico único aplicado aos servidores do 
Município.

Art. 7º Os recursos para execução do programa serão os provenientes de repasses pelo Minis-
tério da Saúde e complementados com dotações do orçamento do Município, destinado às ações 
e serviços de saúde.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 01 de maio de 2003.

Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis nº s  1.027, de 07 
de novembro de 1994, e  1.309, de 31 de maio de 2000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Maio de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em 28 de maio de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1458, DE 04 DE JUNHO DE 2003.

Publicação Nº 1880282

LEI Nº 1458, DE 04 DE JUNHO DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA 
INOVA JEANS LAVANDEIRA E TINTURARIA LTDA-ME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comodato, 
com a empresa INOVA JEANS LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA-ME, CNPJ nº 05.620.953/0001-76; a fim 
de que esta possa utilizar o imóvel de propriedade do Município, estado na posse da área 
- localizado no Lote Industrial do Rio Ex Patrimônio, neste Município, para instalação da 
referida empresa, compreendendo uma área de aproximadamente 8.692,00 m².

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação da empresa acima mencionada, que 
será utilizada pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 04 de junho de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em 04 de junho de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1459, DE 11 DE JUNHO DE 2003.

Publicação Nº 1880283

LEI Nº 1459, DE 11 DE JUNHO DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA C 
A B COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comodato, 
com a empresa C A B COMERCIO DE SUCATA LTDA, CNPJ nº 05.598.500/0001-90; a fim de que esta 
possa utilizar o imóvel de propriedade do Município, estando na posse da área - localizado 
no Lote Industrial do Rio Ex Patrimônio, neste Município, para instalação da referida em-
presa, compreendendo uma área de aproximadamente 7.780,00 m²

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação da empresa acima mencionada, que 
será utilizada pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo-se as disposições em 
contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de junho de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em 11 de junho de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 146

Publicação Nº 1878970

LEI Nº 146
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO VALOR DE CR$12.100.000,00 (DOZE MI-
LHÕES E CEM MIL CRUZEIROS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Gabinete do Prefeito Municipal, Em 16 de outubro de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, Em 16 de outubro de 1963.

LEI Nº 1460, DE 11 DE JUNHO DE 2003.

Publicação Nº 1880284

LEI Nº 1460, DE 11 DE JUNHO DE 2003.
AUTORIZA O MUNICÍPIO A INTEGRAR O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CINTUR E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a participar do Consórcio com 
outros municípios, objetivando a instalação de uma Agência de Desenvolvimento Integrado do 
Turismo Regional.
Parágrafo Único - O município de Siderópolis a exemplo dos demais consorciados, ficará soli-
dariamente responsável pelo controle e fiscalização das ações planejadas.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da seguinte dotação or-
çamentária: 09.03.2.033.4.4.60.41/165- Apoio a realização de empreendimento turístico.
Parágrafo Único - O valor a ser custeado será de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 02 de janeiro de 2003.

Art. 4º Revogam-se às disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de junho de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em 11 de junho de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
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LEI Nº 1461, DE 11 DE JUNHO DE 2003.

Publicação Nº 1880285

LEI Nº 1461, DE 11 DE JUNHO DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ALIENAR BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado alienar bens imóveis da Administração 
Pública, localizados na Área Industrial Campo Ilha, conforme memorial descritivo das áreas 
em anexo, com a finalidade de realizar licitação na modalidade de Concorrência Pública.

Art. 2º Tal processo licitatório será realizado com o objetivo de implantação de novas in-
dustrias em nosso Município, visando o desenvolvimento econômico e principalmente a geração 
de empregos.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação do orçamento 
vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de junho de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em 11 de junho de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1462, de 11 de Junho de 2003.

Publicação Nº 1880286

LEI Nº 1462, de 11 de Junho de 2003.
INSTITUI FERIADO MUNICIPAL.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica considerado feriado no Município de Siderópolis, a data de comemoração reli-
giosa consagrada a CORPUS CHRISTI.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de junho de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração em 11 de junho de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
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LEI Nº 1463, DE 18 DE JUNHO DE 2003.

Publicação Nº 1880287

LEI Nº 1463, DE 18 DE JUNHO DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AO CORAL IMIGRANTES 
DE SIDERÓPOLIS DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros ao Co-
ral Imigrantes de Siderópolis, no valor de até R$:1.000,00 (um mil reais).

Art. 2º Os recursos financeiros acima mencionados correrão por conta da seguinte dotação do 
orçamento vigente: 03.01.2.034.4.4.50.41/174 - Transferência a Entidades Privadas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 18 de junho de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria em 18 de junho de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1464, de 18 de Junho de 2003.

Publicação Nº 1880288

LEI Nº 1464, de 18 de Junho de 2003.

ALTERA OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado para R$:310,00 (trezentos e dez reais) mensais a título de represen-
tação, os vencimentos dos Conselheiros Tutelares, pelo efetivo exercício de suas funções.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 01 de junho de 2003.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o artigo 29 da Lei nº  1.368, 
de 31-07-01.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 18 de junho de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria em 18 de junho de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1465, DE 16 DE JULHO DE 2003.

Publicação Nº 1880289

LEI Nº 1465, DE 16 DE JULHO DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA 
RICARDO ALEXANDRE ROVARIS-ME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comoda-
to, com a empresa RICARDO ALEXANDRE ROVARIS-ME, sito a Rua Treviso, 10 Centro, Siderópolis/
SC, CNPJ nº 03.601.538/0001-40; a fim de que esta possa utilizar o imóvel de propriedade do 
Município, de acordo com a Lei nº 1.363/01, de 04-07-01, - localizado na Rua Urussanga, 
esquina com a Avenida General Osvaldo Pinto da Veiga, lotes n.ºs 01 e 02, neste Município, 
para instalação da referida empresa, compreendendo uma área de aproximadamente 1.436,50 m².

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação de empresa acima mencionada, que 
será utilizado pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de julho de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria em 16 de julho de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1466, de 13 de Agosto de 2003.

Publicação Nº 1880290

LEI Nº 1466, de 13 de Agosto de 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR NOVO CONVÊNIO COM A CASAN - COMPA-
NHIA CATARINENSE DE ÀGUAS E SANEAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar novo Convênio com a 
CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento a fim de que essa possa explorar os ser-
viços de abastecimento de água, coleta e disposição de esgotos sanitários, pelo prazo de um 
(01) ano, a contar da data de aprovação desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 13 de agosto de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria em 13 de agosto de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1467, de 20 de agosto de 2003.

Publicação Nº 1880291

LEI Nº 1467, de 20 de agosto de 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 32.000,00 
(TRINTA E DOIS MIL REAIS), PELA ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de Agosto de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1468, DE 03 DE SETEMBRO DE 2003.

Publicação Nº 1880292

LEI Nº 1468, DE 03 DE SETEMBRO DE 2003.

ALTERA OS NÍVEIS SALARIAIS DOS SERVIDORES DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado os níveis salariais dos seguintes cargos:
CARGOS..........................SALÁRIO REAL
a) Telefonista.....................R$ 350,00b) Recepcionista...................R$ 350,00c) 
Motorista.......................R$ 540,00d) Encanador.......................R$ 540,00e) Pe-
dreiro........................R$ 540,00f) Carpinteiro.....................R$ 540,00g) Sol-
dador........................R$ 600,00h) Chapeador.......................R$ 540,00i) Mecâ-
nico........................R$ 600,00j) Lubrificador....................R$ 540,00l) Operador 
de Máquina.............R$ 540,00

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o salários dos cargos acima 
especificados, constantes no Anexo Único do artigo 1º da Lei Municipal nº  1.408, de 15 de 
janeiro de 2002.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 03 de setembro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 03 de setembro de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1469, de 03 de setembro de 2003.

Publicação Nº 1880293

LEI Nº 1469, de 03 de setembro de 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 166.900,00 
(CENTRO E SESSENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS), PELA ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 03 de Setembro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 147

Publicação Nº 1878971

LEI Nº 147

EFETIVA E DÁ ESTABILIDADE À FUNCIONÁRIOS

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam efetivos e estabilizados, a partir da publicação da presente Lei, os funcio-
nários da Prefeitura Municipal, que são regidos pelo Estatuto do Funcionário Público do 
Município de Siderópolis, e que contqrem dois ou mais anos de nomeação e serviços, podendo 
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somente serem demitidos ou exonerados, mediante inquérito administrativo, onde lhes couber 
falta grave.

Art. 2º Excetuam-se do artigo anterior as professoras municipais.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, Em 25 de outubro de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Publicada nesta Secretaria, Em 25 de outubro de 1963.

LEI Nº 1470, DE 10 DE SETEMBRO DE 2003.

Publicação Nº 1880294

LEI Nº 1470, DE 10 DE SETEMBRO DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ALIENAR BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado alienar bens imóveis da Admi-
nistração Pública, localizados na Área Industrial Campo Ilha, Lote 03 - Rua Diomício Frei-
tas (próximo APAE) e Lote 02 Rua "D" Vila COHAB, conforme memorial descritivo das áreas em 
anexo, com a finalidade de realizar licitação na modalidade de Concorrência Pública.

Art. 2º Tal processo licitatório será realizado com o objetivo de implantação de novas in-
dústrias em nosso Município, visando o desenvolvimento econômico e principalmente a geração 
de empregos.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação do orçamento 
vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 10 de Setembro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de setembro de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1471, DE 10 DE SETEMBRO DE 2003.

Publicação Nº 1880295

LEI Nº 1471, DE 10 DE SETEMBRO DE 2003.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMÓVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste Município que à Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar o imóvel com área de 
1.436,50 m² (um mil quatrocentos e trinta e seis metros e cinqüenta centímetros quadrados), 
localizado na Rua Urussanga, esquina com a Avenida general Osvaldo Pinto da Veiga, lotes nº 
s. 01 e 02, com as seguintes confrontações: NORTE: 26,70 m com o lote nº 03; SUL: 9,55 m, 
com a Rua Urussanga: LESTE: 78,80 m com terras da Rede Ferroviária Federal e OESTE: 81,00 m 
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com a Avenida General Osvaldo Pinto da Veiga, para empresa RICARDO ALEXANDRE ROVARIS - ME, 
CNPJ nº 03.601.538/0001-40.

Art. 2º Sobre o referido imóvel há um pavilhão industrial com 450,00 m², devidamente ins-
crito no Registro de Imóvel sob o nº 7.172, livro 02, no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Criciúma, o qual também será doado, a mesma empresa.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 10 de Setembro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de setembro de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1472, DE 17 DE SETEMBRO DE 2003.

Publicação Nº 1880296

LEI Nº 1472, DE 17 DE SETEMBRO DE 2003.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ - 25.500,00 (VIN-
TE E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 17 de Setembro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1473, DE 01 DE OUTUBRO DE 2003.

Publicação Nº 1880297

LEI Nº 1473, DE 01 DE OUTUBRO DE 2003.

"DENOMINA RUA NESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua "ANGELONI COMIM", a rua projetada que dá acesso aos familiares 
do mesmo, localizada na comunidade de Alto Rio Maina.
Parágrafo Único - A Rua Ângelo Comim tem seu inicio na estrada Geral de Alto Rio Maina e 
seu término na residência do Sr. Jair Comin, no referido Bairro;

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 01 de Outubro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de outubro de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
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LEI Nº 1474, DE 01 DE OUTUBRO DE 2003.

Publicação Nº 1880298

LEI Nº 1474, DE 01 DE OUTUBRO DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AS APP`s DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE SIDERÓPOLIS DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros as 
APP`s das Escolas Municipais de Siderópolis, no valor de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 
para todas as APP`s abaixo especificadas:
- A.P.P Escola Ensino Básico Municipal Aurora Peterle, inscrita no CNPJ Nº 00.668.027/0001-
57;
- A.P.P Escola Básica Jorge Bif, inscrita no CNPJ Nº 00.668.022/0001-24;
- A.P.P Escola Ensino Básico Municipal Miguel Lazzarin, inscrita no CNPJ Nº 
83.704.767/0001-29.

Art. 2º Os recursos financeiros acima mencionados correrão por conta da seguinte dotação do 
orçamento vigente: 03.01.2.034.3.3.50.41/174 - Transferência a Entidades Privadas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 01 de Outubro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de outubro de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração

LEI Nº 1475, DE 01 DE OUTUBRO DE 2003.

Publicação Nº 1880299

LEI Nº 1475, DE 01 DE OUTUBRO DE 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 
639.450,00(SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS CINQUENTA REAIS), PELA ANULAÇÃO 
DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 01 de Outubro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1476, de 15 de Outubro de 2003.

Publicação Nº 1880300

LEI Nº 1476, de 15 de Outubro de 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ALIENAR BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado alienar bens imóveis da Administração 
Pública, localizados na Área Industrial, com finalidade de realizar licitação na modalidade 
de Concorrência Pública, conforme abaixo especificados:
- Lotes nº 03, nº 04, nº 05 e nº 06, da Quadra B;
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- Área Remanescente "A" da Quadra A e lote nº 07 da Quadra A;
- Lote nº 03 da Avenida Porfírio Feltrin;
- Lote nº 02, matrícula 4020;
- Lote nº 03, matrícula 4021;
- Lote nº 11, matrícula 4030;
- Lote nº 12, matrícula 4031;
- Lote nº 09, matrícula 4028;
- Área Remanescente "C".

Art. 2º Tal processo licitatório será realizado com o objetivo de implantação de novas in-
dustrias em nosso Município, visando o desenvolvimento econômico e principalmente a geração 
de empregos.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação do orçamento 
vigente.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de Outubro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 15 de outubro de 2003.
NAZARE AMBONI
Secretária de Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1477, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2003.

Publicação Nº 1880301

LEI Nº 1477, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2003.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA DE 2004 DO MUNICÍPIO DE 
SIDERÓPOLIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º O orçamento do Município de Siderópolis, para o exercício de 2004, será elaborado e 
executado de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta lei, compreendendo:
I - As prioridades e metas da administração municipal;
II - A estrutura dos orçamentos;
III - As diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município;
IV - As disposições sobre divida pública municipal;
V - As disposições sobre despesas com pessoal;
VI - As disposições sobre alterações na legislação tributária;
VII - As disposições gerais.
I - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 2º As prioridades e metas da Administração Municipal para despesas de capital no 
exercício financeiro de 2004, são aquelas definidas nos Anexos I a XV do Plano Plurianual 
2002/2005, aplicando-se ao exercício de 2004 as dotações que lhe couberem, a serem fixadas 
no Orçamento Municipal.
§ 1º Os recursos estimados na lei orçamentária para 2004 serão destinados 
preferencialmente, para as prioridades estabelecidas no Anexo I do Plano Plurianual 
2002/2005, não se constituindo todavia, em limite à programação das despesas.
§ 2º Na elaboração da proposta orçamentária para 2004, o Poder Executivo poderá aumentar 
ou diminuir as metas estabelecidas nesta Lei e no Plano Plurianual 2002/2005, a fim de 
compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio 
das contas públicas.

Art. 3º O município executará como prioridade, em despesas correntes, metas e ações deli-
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neadas para cada Função, como segue:
I - Câmara Municipal de Vereadores
a) Na Função Legislativa serão desenvolvidas as atividades e atribuições constantes dos ar-
tigos 13 a 16 da Lei Orgânica do Município:b) Constituirá fonte de recurso do Poder Legis-
lativo, os provenientes de suprimentos definidos em lei, observados os limites constantes da 
Emenda Constitucional nº 25/00, repassados até o vigésimo dia de cada mês.c) O Poder Legis-
lativo dará manutenção às atividades legislativas, em conformidade com a Lei Complementar 
101/00;d) Manter e aplicar a modernização e informação dos serviços do Poder Legislativo, 
inclusive a associação a outros órgãos e entidades de classe;e) Viabilizar cursos de aper-
feiçoamento para Vereadores e Servidores da Câmara;f) Contratar serviços técnicos e opera-
cionais, adquirir periódicos de orientação técnica e assemelhados.
II - Administração
a) Na Função Administração serão desenvolvidos as metas e prioridades relacionadas a ade-
quação do plano de cargos e salários, realização de concurso público para admissão, treina-
mento de servidores, controle interno e gerencial, modernização e informatização adminis-
trativa e tributária, atualização do cadastro imobiliário, fiscalização tributária, obras e 
posturas, pagamentos e fornecedores, controle dos saldos de caixa e bancos, registros con-
tábeis dos atos e fatos da Administração, controle da aplicação dos recursos, emissão e pu-
blicação de relatórios de atos oficiais;b) Cumprir e fazer cumprir os dispositivos da legis-
lação, realização de audiências públicas, planejamento e orçamento.c) Construção, reforma e 
manutenção dos ginásios de esportes do Município e realização de eventos esportivos.
III - Agricultura e Meio Ambiente
a) Na Função Agricultura serão desenvolvidas as metas e prioridades relacionadas à manuten-
ção dos Conselhos Municipais e Agricultura, formalização de convênios e parcerias com ou-
tros órgãos de governo, desenvolvimento de mecanismos de geração de emprego e renda, entre 
outras.b) Reequipar e dar manutenção à patrulha agrícola mecanizada, viabilizar a capacita-
ção de técnicos e produtores rurais e incentivar a exploração de recursos naturais.c) Pro-
mover a divulgação de produtos coloniais através de eventos, exposições e festas tradicio-
nais.d) Campanhas de preservação da natureza, arborização, manutenção de praças e jardins, 
Projeto de Educação Ambiental "Educar para Preservar".
IV - Comunicação
a) Na Função Comunicação serão desenvolvidas as prioridades e metas relacionadas à manuten-
ção dos Correios, telefonia convencional, celular, comunitária e rural.
V - Desenvolvimento Regional
a) Nesta Função serão realizadas atividades e metas relacionadas ao desenvolvimento regio-
nal, em parceria com os demais municípios, órgãos de governo, Universidades e outros órgãos 
não governamentais.
VI - Educação e Cultura
Na Função Educação e Cultura serão desenvolvidas as ações e prioridades relacionadas ao 
Plano Municipal de Educação e disposições da legislação pertinente;
a) Promover ações de assistência a alunos carentes, transporte escolar, fornecimento de 
merenda e eliminação da evasão escolar;b) Desenvolver ações para preservação do patrimônio 
histórico e cultural;c) Ampliar e manter a Rede Municipal de Ensino, em todos os níveis.d) 
Ampliar e melhorar as festas e eventos realizados pelo Município.
VII - Habitação e Urbanismo
a) Na Função Habitação e Urbanismo serão desenvolvidas as prioridades e metas relaciona-
das a construção de moradias populares, planejamento urbano, disciplinamento da ocupação do 
solo, entre outras;b) Abertura e pavimentação de ruas, avenidas e estradas vicinais.
VIII - Industria, Comércio, Serviços e Turismo
a) Na Função Indústria, Comércio e Serviços serão desenvolvidas as prioridades e metas 
relacionadas a geração de empregos e renda, com o incentivo para ampliação e implantação 
de novas industrias;b) Desapropriação e aquisição de terras para o Distrito Industrial;c) 
Abertura de acessos aos locais turísticos e para escoamento da produção agrícola e indus-
trial.d) Estimular a exploração turística do município, manter e preservar as tradições e 
cultura do município, através do turismo e construções de monumentos em pontos turísticos.
IX - Saúde e Saneamento
a) Na Função Saúde e Saneamento serão desenvolvidas as prioridades e metas relacionadas a 
assistência médica, odontológica e sanitária à população em geral;b) Manter e ampliar os 
convênios com o SUS, PSF e outros que venham a ser disponibilizados pelos governos Esta-
dual e Federal;c) Instrumentalizar e gerir as ações dos conselhos de saúde, da vigilância 
alimentar e nutricional, e outros correlatos;d) Ampliar a rede física de saúde, equipar os 
postos de saúde com veículos, equipamentos médico-hospitalares e informatização;e) Priori-
zar o atendimento aos idosos, crianças, gestantes e portadores de doenças crônicas, confor-
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me dispuser a legislação pertinentes;f) Ampliar a rede de abastecimento de água, canaliza-
ção da rede de esgoto e realizar a reciclagem do lixo e destinação adequada.
X - Trabalho
a) Na Função Trabalho serão desenvolvidas as prioridades e metas relacionadas a saúde e 
bem-estar dos servidores e segurança no trabalho.
XI - Assistência e Previdência
a) Na Função Assistência e Previdência serão desenvolvidas as prioridades e metas relacio-
nadas à criança e o adolescente, visando o atendimento dos dispositivos do FIA e CNAS;b) 
Proporcionar condições de implantação de oficinas de capacitação profissional à adolescentes, 
educação profissionalizante e outros correlatos;c) Incentivar as ações relacionadas a assis-
tência social geral, mediante convênios, parcerias e voluntariado;d) Construção de Centros 
Comunitários.
XII - Transportes
a) Na Função Transportes serão desenvolvidas as prioridades e metas relacionadas a constru-
ção, conservação e recuperação de estradas, manutenção da frota municipal e serviços públi-
cos;b) Manter e ampliar os serviços públicos de transporte, vias públicas, instalações de 
uso comum e outros meios alternativos de transporte.
XIII - Fundos Municipais
a) Observando o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º, os Fundos Municipais terão 
como prioridades e metas, o cumprimento dos dispositivos legais constantes das leis que o 
instituíram, a execução das ações pertinentes descritas no artigo 3º desta Lei, bem como as 
ações previstas nos órgãos de governo relacionados.
II - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º O orçamento para o exercício financeiro de 2004 abrangerá os Poderes Legislativo, 
executivo e seus Fundos, e será elaborado levando-se em conta a Estrutura Organizacional da 
Prefeitura.

Art. 5º A lei do Orçamento evidenciará a Receita por rubrica em cada unidade gestora e a 
Despesa de cada Unidade Gestora, por função, programa, sub-função, projeto ou atividade e, 
quando a sua natureza, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza e modalidade 
de aplicação, na forma dos seguinte Adendos:
I - Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Adendo II da 
Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
II - Demonstrativo da Receita, segundo as categorias Econômicas (Adendo III da Portaria 
SOF/SEPLAN Nº 8/85);
III - Resumo Geral Despesa (Adendo IV da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
IV - Programa de Trabalho (Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
V - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub-funções e por Projetos 
e Atividades (Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VI - Demonstrativo da Despesa por Funções, e Sub-função conforme o vinculo com os Recursos 
(Adendo VII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VII - Demonstrativo da Despesa por órgãos e funções (Adendo VIII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 
8/85);
VIII - Demonstrativo da Despesa, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza e 
modalidade de aplicação, segundo cada unidade orçamentária (Adendo IV da Portaria SOF/SE-
PLAN Nº 8/85);
IX - Planilha da Despesa por categoria de programação, com identificação da classificação 
institucional, funcional programática, categoria econômica, caracterização das metas, obje-
tivos e fontes de recursos;
X - Demonstrativo da Evolução da Receita realizada por fontes dos últimos três exercícios, 
da estimada para o exercício corrente da projeção para dois exercícios seguintes, conforme 
disposto no Artigo 12 da lei de Responsabilidade Fiscal;
XI - Demonstrativo da Evolução da Despesa realizada, no mínimo por Categoria Econômica, 
Natureza da Despesa e Modalidades de Aplicação ou Elemento, dos dois últimos exercícios, da 
fixada para o exercício correntes e para os dois seguintes;
XII - Demonstrativo do orçamento fiscal e da seguridade social.
§ 1º O orçamento dos Fundos Municipais, que acompanha o Orçamento Geral do Município, 
evidenciará suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste Artigo.
§ 2º Os Fundos Municipais poderão integrar o orçamento geral do Município, apresentando em 
destaque as receitas e despesas a eles vinculadas.
III - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO
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Art. 6º O orçamento para o exercício de 2004 obedecerá, entre outros, ao principio da 
transferência e do equilíbrio das contas públicas, abrangendo os Poderes Legislativos, Exe-
cutivo e seus fundos instituídos.

Art. 7º Os estudos para a definição do Orçamento da Receita para 2004 deverá observar as 
alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o 
crescimento econômico, a valorização imobiliária e a evolução da receita nos últimos três 
exercícios.
Parágrafo Único - As transferências constitucionais, base de cálculo para contribuição ao 
FUNDEF, constarão do Orçamento da receita pelos seus valores brutos.

Art. 8º Se a receita estimada para 2004, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo 
anterior, o Poder Legislativo poderá solicitar ao Executivo as alterações necessárias para 
adequação dos valores das despesas, enquanto ainda não tramitados em votação.

Art. 9º Na execução do orçamento, verificado que no comportamento da receita poderá afetar 
o cumprimento das metas de resultados primário e nominal e para recondução do montante de 
dívida consolidada aos limites estabelecidos, os Poderes Legislativo e Executivo, de for-
ma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos no montante 
necessário, para as seguintes despesas abaixo: (art. 9º da LRF).
I - eliminação de possíveis vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação de despesas com horas extras;
III - redução dos gastos com combustíveis para a frota de veículos dos setores de transpor-
tes, obras, serviços públicos e agricultura;
IV - redução dos investimentos programados, desde que não comprometidos;

Art. 10 - A expansão das despesas obrigatórias, de caráter continuado, não excederão, no 
exercício de 2004, a 5% (cinco por cento) da Receita corrente líquida aplicada no exercício 
de 2003. (Art. 4º, § 2º da LRF)
§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de 
Contingência, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2003.
§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei 
à Câmara, Propondo a anulação de recursos alocados em outros elementos de despesa, desde 
que não vinculados ou já comprometidos.

Art. 11 - O orçamento para o exercício de 2004, de cada uma das unidades gestoras contem-
plará recursos para a Reserva de Contingência, limitados a 10% da Receita Corrente Líquida 
Prevista, destinada a obtenção de resultado primário, para atender os passivos contingentes 
e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1º - Para efeitos desta Lei, entende-se como eventos fiscais imprevistos, as despesas 
diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de Administração 
Pública Municipal não orçadas a menor, e neste caso, mesmo que investimentos.
§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a Intempéries e Passivos 
Contingentes, caso não se concretizem até o dia 10 de Dezembro de 2004, poderão ser 
utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo para atender eventos fiscais imprevistos.

Art. 12 - Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orça-
mentária Anual se contemplados no Plano Plurianual.

Art. 13 - O Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamen-
tária Anual, a programação financeira e o cronograma anual de desembolso mensal para suas 
unidades gestoras. (Art. 8º da LRF)

Art. 14 - Os projetos e atividades com dotações vinculadas a recursos de convênios, ope-
rações de crédito e outros, só serão executados e utilizados se ocorrer o seu ingresso no 
fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado.
§ 1º - Os recursos vinculados, oriundos de convênios e operações de crédito, não serão 
considerados na apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos 
adicionais suplementares ou especiais.
§ 2º - Os recursos de convênios não previstos nos orçamentos da receita, ou o seu excesso 
de arrecadação, poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura do crédito 
suplementar ou especial.
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Art. 15 - As renúncias de receita, estimadas para o exercício financeiro de 2004, são cons-
tantes no Anexo desta Lei e serão consideradas para efeito de cálculo do orçamento da re-
ceita. (Art. 4º, § 2º, V e Art. 14., I da LRF).

Art. 16 A transferências de recursos do Tesouro Municipal a entidades, beneficiará somente 
aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de cooperação 
técnica e voltadas para associativismo municipal. (Art. 4º, I, "F" da LRF)
Parágrafo Único - Não se aplica o disposto nesse artigo, as contribuições estatutárias de-
vidas as entidades municipalistas, em que o Município for associado.

Art. 17 - Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são 
consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes de ações governamental nova, cujo 
impacto orçamentário-financeiro num exercício não excedam o valor para dispensa de licita-
ção, fixado no item I do Art. 24 da Lei 8.666/93, devidamente atualizado.

Art. 18 - Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento, sem antes ter assegurado 
recursos suficientes para obras em andamento e para conservação do patrimônio público, salvo 
projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. (Art. 45. da LRF)

Art. 19 - Despesas de custeio de competência de outros entes da Federação só serão assumi-
das pela Administração Municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previs-
tos recursos na lei orçamentária. (Art. 62 da LRF)

Art. 20 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2004 a preços 
correntes.

Art. 21 - A lei orçamentária para 2004 poderá autorizar o Executivo Municipal e remanejar, 
dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, o saldo das dotações dos elemen-
tos ou sub-elemento de despesa que o compõe.

Art. 22 - Durante a execução orçamentária de 2004, o Executivo Municipal, autorizado por 
lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operação especiais no orçamento das uni-
dades gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o 
exercício de 2004.
IV - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 23 - Obedecidos os limites estabelecidos em Lei Complementar Federal, o Município po-
derá realizar operações de crédito ao longo do exercício de 2004, destinado a financiar des-
pesas de capital previstas no orçamento.

Art. 24 - As operações de crédito deverão constar da Proposta Orçamentária e autorizadas 
por Lei Específica.

Art. 25 - A verificação dos limites da dívida pública serão feitas na forma e nos prazos es-
tabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 26 - O Exercício e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderá criar 
cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos 
servidores, conceder vantagens e, por ato administrativo, admitir pessoal aprovado em con-
curso público ou em caráter temporário bem como de cargos em comissão, na forma da lei, 
observados os limites e as regras da Lei Responsabilidade Fiscal. (Art. 169, § 1º, II, da 
CF).
§ 1º - Havendo necessidade de contratação de pessoal para o quadro permanente, a 
Administração Municipal realizará concurso público para o preenchimento de vagas, limitadas 
às quantidades aprovadas em Lei.
§ 2º - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos no 
orçamento.

Art. 27 - Ressalva a hipótese do inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, a despesa 
total com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo não excederá em percentual da Receita 
Corrente Líquida, a despesa verificada no exercício de 2.002, acrescida de até 10%, obede-
cido os limites prudenciais de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectivamente. 
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(Art. 71 da LRF)

Art. 28 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devida-
mente justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a 
realização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederem a 95% 
do limite estabelecido na Lei Responsabilidade Fiscal. (Art. 22, Parágrafo Único, V da LRF)

Art. 29 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com 
pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal:
I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 30 - Para efeito desta Lei e registro contábeis, entende-se como terceirização de 
mão-de-obra referente à substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, 
a contratação de pessoal para exercício exclusivo de atividades ou funções constantes do 
Plano de Cargos da Administração Municipal de Siderópolis ou ainda atividades próprias da 
Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de mate-
riais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Art. 31 - A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas na forma estabele-
cida na Lei de Responsabilidade Fiscal.
VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 32 - O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder benefícios fiscais aos 
contribuintes, em especial aqueles que pagarem os tributos em cota única e/ou no prazo de 
vencimento, ou ainda em dia com suas obrigações tributárias, devendo, nestes casos, ser 
considerado nos cálculos do Orçamento da Receita, apresentando estudos do seu impacto e 
atender ao disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 33 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em divida ativa, cujos custos 
para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante au-
torização em lei, não se constituindo como renúncia de Receita para efeito do disposto no 
Art. 14 da Lei de responsabilidade Fiscal.

Art. 34 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou beneficio de natureza tributá-
ria ou financeira, somente entrará em após adoção de medidas de compensação, se for o caso.
VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35 - Ocorrendo assistência pela União prevista no Art. 64, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o Município deverá se estruturar para:
I até o exercício de 2005, obrigatoriamente, encaminhar junto com a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, o Anexo de Metas Fiscais para o triênio seguinte e o Anexo de Riscos Fiscais na 
forma prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF;
II até o exercício de 2005, obrigatoriamente, elaborar os Demonstrativos do Relatório Re-
sumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal, conforme disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal;
III até o exercício de 2005, obrigatoriamente, implantar sistema de controle de custos e 
avaliação de resultados;
IV Até o exercício de 2006, elaborar o Relatório de Avaliação das Metas Fiscais, na forma 
prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 36 - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o inicio 
do exercício financeiro de 2004, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta 
orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
Parágrafo Único - Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência, do disposto no 
caput deste artigo, serão ajustados após a sanção da lei orçamentária anual, mediante a 
abertura de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usan-
do como fontes de recursos o Superávit Financeiro do Exercício de 2003, o excesso ou prová-
vel excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a Reser-
va de Contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais 
previstos e o destinado a obtenção de resultado primário.
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Art. 37 - O Poder Executivo Municipal, autorizado em lei própria, poderá conceder incenti-
vos e benefícios econômico-fiscais à empresas, para ampliação e instalação de novas indús-
trias, desde que sejam comprovadas vantagens sociais, entre outras, a geração de emprego e 
renda, bem como de incremento de retorno de tributos federais, estaduais e municipais ao 
próprio Município.

Art. 38 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no 
pagamento de compromissos decorrentes de insuficiência de disponibilidade de caixa, e de si-
tuações provenientes de atos considerados involuntários ao ordenador primário das despesas 
municipais.

Art. 39 - A administração Municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura ade-
quada, deverá apropriar as despesas de forma a demonstrar o custo de cada ação.

Art. 40 - O chefe do Poder Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com os 
Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da Administração Direta ou Indireta, para 
realização de obras ou serviços de competência do Município ou não.

Art. 41 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 42 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 03 de Novembro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 03 de Novembro de 2003.
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1478, de 05 de Novembro de 2003.

Publicação Nº 1880302

LEI Nº 1478, de 05 de Novembro de 2003.
DISPÕE SOBRE NORMAS DE SAÚDE EM VIGILÂNCIA SANITARIA, ESTABELECE PENALIDADES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os assuntos concernentes à Saúde e Vigilância Sanitária do município de Siderópo-
lis, regem-se pela presente lei, atendida a legislação Estadual e Federal pertinente.

Art. 2º Toda pessoa que tenha domicílio, residência ou realize atividades no Município de 
Siderópolis, está sujeita às determinações de presente lei, bem como às dos regulamentos, 
normas e instruções dela advinhas.
§ 1º Para os efeitos desta lei, o termo pessoa refere-se à pessoa física, ou jurídica de 
direito público ou privado
§ 2º A pessoa deve colaborar com a autoridade de saúde, empenhando-se, ao máximo, no 
cumprimento das instituições, ordens e avisos emanados com o objetivo de proteger e 
conservar a saúde da população e manter ou recuperar as melhores condições do ambiente.
§ 3º A pessoa deve prestar, a tempo e veridicamente, as informações de saúde solicitadas 
pela autoridade de saúde, a fim de permitir a realização de estudos e pesquisas que, 
propiciando o conhecimento da realidade a respeito da saúde da população e das condições do 
ambiente, possibilitem a programação de ações para solução dos problemas existentes.
§ 4º A pessoa tem a obrigação de facilitar e acatar as inspeções de saúde e as coletas de 
amostras ou apreensões realizadas pela autoridade de saúde, bem como outras providências 
definidas pela autoridade de saúde, com fundamento na legislação em vigor.
DA COMPETÊNCIA EM VIGILANCIA SANITARIA
DA ORIENTAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.

Art. 3º À Secretaria Municipal de Saúde, integrando o Sistema Único de Saúde, compete às 
ações de Vigilância Sanitária.
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Art. 4º Compreende-se por Vigilância Sanitária o conjunto de ações capazes de diminuir, 
eliminar ou prevenir riscos à Saúde Pública, e intervir nos problemas sanitários decorren-
tes, do Meio Ambiente, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 
Saúde, abrangendo o controle de Bens de Consumo que direta ou indiretamente, relacionem-se 
com a saúde, bem como o controle da prevenção de serviços que se relacionem com a Saúde.

Art. 5º Compreende-se como campo de abrangência de Vigilância Sanitária Municipal:
§ 1º - Controle de Bens de Consumo, que direta ou indiretamente se relacionam à saúde, 
envolvida todas as etapas e processos da produção até o consumo, compreendendo, as matérias 
primas, transporte, armazenamento, comercialização e consumo de alimentos, medicamentos, 
saneantes, produtos químicos, produtos agrícolas, drogas veterinárias, águas, bebidas, 
agrotóxicos, biocidas, equipamentos médico-hospitalares e odontológicos, insumos, 
cosméticos e produtos de higiene pessoal, perfumes, dentre outros de interesse à saúde.
§ 2º - Controle da prestação de Serviços que relacionam, direta ou indiretamente com a 
saúde, abrangendo dentre outros, serviços médico-hospitalares, veterinários, odontológicos, 
farmacêuticos, clínico-terapêuticos, de controle de seres vivos nocivos à saúde.
§ 3º - Controle sobre o Meio Ambiente, devendo estabelecer relações entre os vários 
aspectos que interferem na sua qualidade, compreendendo tanto o Ambiente e Processo 
de Trabalho como a Habitação, Lazer e outros sempre que implique riscos à saúde, como 
aplicação de agrotóxicos, edificações, parcelamento do solo, saneamento urbano e rural, lixo 
domiciliar, comercial, industrial e hospitalar.
§ 4º - Orientação, controle e fiscalização de estabelecimentos industriais, comerciais, 
agropecuários, ambientes e do meio ambiente.
§ 5º - Exercer outras atividades por delegação de Estado.

Art. 6º A Vigilância Sanitária será exercida pelo município, no âmbito de suas atribuições 
e na respectiva circunscrição territorial pela Autoridade Municipal, sem prejuízo da ação 
Estadual.
DO REGISTRO E DO CONTROLE

Art. 7º Todo produto (alimento, saneantes, cosméticos, medicamentos, correlatos, agrotóxi-
cos e similares), somente poderá ser exposto ao consumidor ou entregue à venda, devidamente 
rotulado, conforme normas de rotulagem (nome e marca do produto, nome e endereço do fabri-
cante ou produtor, registro do órgão competente ou quando isento deste, cumprir as normas e 
regulamento determinados pela Vigilância Sanitária, data de fabricação e validade, outras 
indicações que venham a ser fixadas em regulamento ou norma técnica de rotulagem).

Art. 8º Todo produto (alimentos, saneantes, cosméticos, medicamentos, correlatos, agrotó-
xicos, e similares), que não estiver de acordo com o prescrito no artigo anterior, estará 
sujeito à apreensão para inutilização, pela autoridade de saúde, sem reversão de perda por 
parte do proprietário, ainda este, estado sujeito às penalidades determinadas pela autori-
dade de saúde.
§ 1º - Estão sujeito a esse artigo todos os estabelecimentos fixo ou não do município, 
vendedores ambulantes do município ou não.
§ 2º - Os vendedores ambulantes, que não estiverem devidamente registrados no Setor de 
Vigilância Sanitária do município, estarão sujeitos às penalidades e perda sem reversão do 
produto, para inutilização, ou doação para entidades beneficentes, se a mesma estiver em 
condições para consumo, conforme determinação da autoridade de saúde.
DA SAÚDE, SUA PROMOÇÃO E DEFESA.
DA SAÚDE DE TERCEIROS
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 9º Toda pessoa deve zelar no sentido de por ação ou omissão, não causar dano a saúde 
de terceiros, cumprindo as normas ou regras habituais de sua profissão ou oficio, bem como as 
prescrições da autoridade de saúde.
ATIVIDADES DIRETAMENTE RELACIONADAS COM A SAÚDE DE TERCEIROS
DOS PROFISSIONAIS DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Art. 10 - A pessoa, no exercício de profissão de ciência da saúde, atuará de conformidade 
com as normas legais regulamentares, e as de ética.
§ 1º - A pessoa, para exercer profissão de ciência da saúde deve possuir diploma, título, 
grau, certificado ou equivalente válido, devidamente registrado no órgão competente, e em 
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conformidade com as disposições legais e regulamentares correspondentes.
§ 2º - Presumir-se-á no exercício ilegal da profissão a pessoa que, sem ter a respectiva 
habilitação, anunciar e ou executar serviços por qualquer meio, ou fizer uso de instrumentos 
relacionados com a ciência da saúde.

Art. 11 - O profissional de ciências da saúde deve:
I - colocar com os serviços de saúde ou com a autoridade de saúde, quando solicitar e, es-
pecialmente, nos casos considerados de emergência ou de calamidade pública;
II - cientificar sempre à autoridade de saúde as doenças que, através de regulamentos, sejam 
declarados de notificação compulsória.

Art. 12 - O profissional de ciência de saúde que realize transplante de órgão humano, só 
pode fazê-lo em estabelecimento devidamente autorizado para esse fim, cumprindo as obriga-
ções pertinentes.

Art. 13 - A pessoa, no exercício pleno de profissão de ciência da saúde, somente pode proce-
der à pesquisa ou experiência clinicas no ser humano sob o patrocínio de instituição públi-
ca ou privada de cunho cientifico, legalmente reconhecido.
Parágrafo Único - Toda pessoa tem direito à inviolabilidade de seu corpo, não podendo ser 
submetida a experiência clínicas ou científicas sem seu prévio consentimento escrito e ou-
torgado com o conhecimento da natureza da experiência, para o entendimento dos riscos que 
ocorre.

Art. 14 - O prescrito nos artigos 12º e 13º servirá de referência para o município, quando 
for de competência do mesmo, a realização dos serviços dessa natureza.
DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

Art. 15 - Toda pessoa poderá instalar ou alterar a destinação e/ou local de estabelecimento 
de saúde, no território do município de Siderópolis, devendo solicitar prévia autorização e 
registro junto ao Setor de Vigilância Sanitária municipal, nos termos da lei e dos regula-
mentos, sendo que o município poderá recorrer, conforme necessário, ao âmbito legal Esta-
dual e Federal.
§ 1º - Para os efeitos desta lei, entende-se por estabelecimento de saúde:
1 - Hospital: Lugar onde se realizam ações objetivando a promoção, proteção e recuperação 
da saúde da pessoa, em regime de internação, tais como hospitais gerais, hospital especia-
lizados, maternidades, clínicas e casas de saúde congêneres;
2 - Laboratório: onde se realizam análises e/ou pesquisas necessárias aos diagnósticos e/ou 
tratamento de pacientes ou para determinar condições ou estados de saúde individual e cole-
tiva, bem como o que produz drogas, medicamentos, produtos de higiene, toucador, cosméti-
cos, insumos farmacêuticos e correlatos;
3 - Unidade de hemoterapia: aquele com o objetivo de colheita e análise de sangue, classifi-
cação e controle, armazenagem e distribuição, conservação, transfusão e preparação de san-
gue, de plasma, de produtos derivados de sangue e de soros padrões.
4 - Farmácia: estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficiais, de comércio 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensa-
ção e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de 
assistência médica;
5 - Drogaria: estabelecimento de dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais;
6 - Posto de medicamento e unidades volantes: estabelecimento destinado exclusivamente á 
venda de medicamentos industrializados em suas embalagens originais e constantes de relação 
elaborada pelo órgão sanitário federal, publicada na imprensa oficial, para atendimento à 
localidade desprovida de farmácia ou drogaria;
7 - Dispensário de medicamentos: setor de fornecimento de medicamentos industrializados, 
privativo de pequena unidade e hospitalar ou equivalente;
8 - Distribuidor, representantes, importados e exportador: empresa que exerça direta ou 
indiretamente o comércio atacadista de drogas, medicamentos em suas embalagens originais, 
insumos farmacêuticos e de correlatos;
9 - Ambulatório, pronto-socorro, policlínica, unidade de emergência, consultório médico, 
odontológico, veterinário e demais locais, onde se realizam diagnósticos e/ou tratamento e 
atividades de prevenção, sem regime de internação, com ou sem emprego de meios físicos, me-
cânicos, químicos e psicológicos.
§ 2º - A pessoa deve, para autorização, registro e funcionamento de estabelecimento 
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de saúde, cumprir as normas regulamentos sobre o projeto de construção, saneamento, 
instalação, material permanente, instrumentos, pessoal e procedimentos técnicos, conforme 
a natureza e importância das atividades, assim como sobre meios de proteção da saúde da 
comunidade.
§ 3º - Os estabelecimentos de saúde que envolvam exercício de atividade profissional, 
deverão submeter os contratos de constituição, alterações e rescisões, à apreciação prévia 
dos respectivos Conselhos Regionais, com a aposição do seu visto.

Art. 16 - Toda pessoa deve cumprir, além do disposto no artigo 12º desta lei, os seguinte 
preceitos, disciplinados em regulamento, para cada tipo de estabelecimento de saúde:
I - hospital: localização, fontes de recursos que assegurem a execução do projeto, condi-
ções de manutenção e enquadramento no Plano Estadual de Saúde;
II - laboratório: no casa de utilização de substância radioativa, cujo uso será objetivo de 
autorização especial, apresentar habilitar adequada, de acordo com a legislação vigente;
III - unidade de hemoterapia: comprovação de que os métodos empregados assegurem a identifi-
cação, registro e controle dos doadores, bem como a identificação, conservação e utilização 
de sangue e seus derivados;
IV - farmácia, drogaria, posto de medicamentos, unidades volantes, dispensários de medica-
mentos, distribuidor: comprovação de que os métodos empregados assegurem, com relação aos 
medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, produtos de higiene, toucadores, cosméticos e 
correlatos, a identificação, potência, pureza e outros requisitos da legislação pertinente e 
da farmacopéia oficial.
V - Ambulatório, pronto socorro, policlínica, unidade de emergência, consultório: médio, 
odontológico, veterinário, e demais locais onde se realizam diagnósticos e/ou tratamento de 
prevenção, sem regime de internação, com ou sem emprego de meios físicos, mecânicos, quími-
cos e psicológicos.

Art. 17 - Toda pessoa, para fechar estabelecimento de saúde, deve requerer cancelamento do 
respectivo registro junto ao Setor de Vigilância Sanitária Municipal de Siderópolis.
DOS MÉTODOS DE CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Art. 18 - Toda pessoa tem direito à proteção contra as doenças transmissíveis e/ou evitá-
veis, sendo-lhe assegurado o direito à vacinação preventiva e outros meios de controle.

Art. 19 - Toda pessoa deve cumprir as ordens, instruções, normas e medidas que a autoridade 
de saúde prescrever, com o objetivo de evitar e/ou controlar a ocorrência, difusão ou agra-
vamento das doenças transmissíveis e das evitáveis.
§ 1º - Os pais ou responsáveis são obrigados a providenciar vacinação de menores a seu 
encargo.
§ 2º - A pessoa apresentará atestado de vacina nas circunstâncias especiais previstas em 
seu regulamento.
§ 3º - Atestado de vacina e carteira de saúde não serão retidos, em qualquer hipótese, por 
instituição pública ou privada ou por pessoa física.

Art. 20 - Toda pessoa portadora de doença transmissível ou suspeita desta condição e seus 
contatos devem cumprir as ordens e medidas profiláticas e terapêuticas que os serviços de 
saúde prescrevem, submetendo-se ao isolamento ou quarentena, quando necessário, no lugar, 
forma e pelo tempo determinados pela autoridade de saúde, de acordo com os regulamentos.
Parágrafo Único - A pessoa deve permitir o acesso à habitação, de agente de saúde legalmen-
te identificado, para comprovação e controle dos casos de doenças transmissíveis.

Art. 21 - Toda pessoa deve comunicar à autoridade de saúde competente qualquer caso de 
doença de notificação compulsória, do qual tenha conhecimento.
§ 1º - Consideram-se, como objeto de notificação compulsória, as doenças previstas na 
legislação federal, podendo a Secretaria da Saúde tornar obrigatória a notificação de outras 
doenças.
§ 2º - A forma da notificação compulsória, que pode ter caráter sigiloso, definisse em 
regulamento.

Art. 22 - Toda pessoa criadora ou proprietária de animais deve cumprir os métodos prescri-
tos pelos serviços de saúde, entre os quais se inclui a requisição de animais, visando à 
prevenção e ao controle das zoonoses, assegurando ao proprietário o conhecimento dos resul-
tados das análises, e na hipótese de inexistência de doença, a indenização pelos prejuízos.
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§ 1º - A pessoa é responsável pelos danos à saúde humana causados por doenças de seus 
animais ou por mantê-los acessíveis a terceiros, ou ainda por não haver cumprido, 
oportunamente, os métodos prescritos em regulamento.
§ 2º - A pessoa, criadora, proprietária ou que comercialize animais, deve adotar os métodos 
higiênicos disposto em regulamento, inclusive quando ao sepultamento de animais.
ATIVIDADES INDIRETAMENTE RELACIONADAS COM A SAÚDE DE TERCEIROS
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23 Toda pessoa cujas ações ou atividades possam prejudicar, indiretamente, a saúde de 
terceiros quer pela a natureza das ações ou atividades, quer pelas condições ou natureza de 
seu produto ou resultado deste, quer pelas condições do local onde habita, trabalha ou fre-
qüenta, deve cumprir exigências legais e regulamentares correspondentes e as restrições ou 
medidas que a autoridade de saúde fixar.
§ 1º - A pessoa, para construir ou reformar edifício urbano ou parte deste, de qualquer 
natureza, tipo ou finalidade, deve obter a aprovação do respectivo projeto por parte da 
autoridade de saúde competente, dependendo, para fins de ocupação de vistoria sanitária, a 
qual será repetida periodicamente, conforme disposto em regulamento.
§ 2º - O disposto no parágrafo anterior aplica-se também a qualquer utilização diferente 
daquela para a qual o edifício ou parte deste foi construído ou reformado.
HABITAÇÃO URBANA E RURAL

Art. 24 - Toda pessoa proprietária ou usuária de construção destinada à habitação deve obe-
decer às prescrições regulamentares relacionadas com a salubridade.
§ 1º - Para os efeitos desta lei, entende-se por construção destinada à habitação o 
edifício já construído, toda espécie de obras em execução e ainda as obras tendentes a 
ampliar-lo, modificá-lo ou melhorá-lo, com o fim de servir para moradia ou residência própria 
ou de terceiros.
§ 2º - A pessoa proprietária tem obrigação de entregar a casa em condições higiênicas e a 
usuária tem a obrigação de assim conservá-la.
§ 3º - A pessoa proprietária ou usuária de habitação ou responsável por ela deve acatar a 
intimação de autoridade de saúde e executar, dentro do prazo concedido, as obras julgadas 
necessárias.
§ 4º - As disposições deste artigo aplicam-se também a hotel, motel, albergue, dormitório, 
pensão, pensionatos, internatos, creches, asilo, cárcere, quartel, convento e similares.
ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E AGROPECUÁRIO.

Art. 25 - Toda pessoa proprietária de ou responsável por estabelecimento, industrial, co-
mercial ou agropecuário, de qualquer natureza, deve cumprir as exigências regulamentares 
para que, por sua localização, condição, estado, tecnologia empregada ou pelos produtos de 
sua atividade, não ponha em risco a saúde e a vida dos que nele trabalhem ou o utilizem.
§ 1º - O estabelecimento industrial, comercial e agropecuário, obedecerá às exigências 
sanitárias regulamentares no que concerne a:
1 - projeto de construção:
2 - localização, mediante os seguintes critérios:
A - distância do perímetro urbano, para a instalação de indústria insalubres, ruidosas ou 
periculosas;
B - preferência em zona industrial;
C - acessibilidade de vias de tráfego e trânsito;
D - ocupação de área disponível;
E - drenagem natural
F - lançamento ou destino final de dejetos industriais;
G - disponibilidade de abastecimento d`água, sistema de esgoto sanitário, remoção e destino 
final de lixo, e ventilação de matérias-primas;
H - urbanismo e áreas verdes;
I - segurança do trabalho contra incêndios;
J - aprovação pelo órgão de controle ambiental do Estado.
§ 2º - O estabelecimento industrial, comercial, ou agropecuário que utiliza substância 
radioativa, deve obter permissão prévia e especial do serviço de saúde competente para 
seu funcionamento e reunir condições de segurança adequada à proteção de seu pessoal, de 
terceiros e do ambiente.
ESTABELECIMENTO DE ENSINO/ESTABELECIMENTO E LOCAL PARA LAZER

Art. 26 - Toda pessoa proprietária de ou responsável por estabelecimento de ensino, de 
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qualquer natureza, deve cumprir as exigências regulamentares para que não haja risco à saú-
de dos que nele estudem ou trabalhem, nem poluição ou contaminação do ambiente.
Parágrafo Único - a pessoa deve, para a construção ou funcionamento do estabelecimento, 
cumprir as normas sobre projetos de construção, zoneamento, localização, orientação, aces-
so, saneamento, acústica, iluminação, relação espaço/aluno e outras especificadas em regula-
mento.

Art. 27 - Toda pessoa, proprietário de ou responsável por estabelecimento ou local para 
lazer, deve contar, para construção ou instalação ou funcionamento ou utilização dele, com 
a provação do serviço de saúde competente, a fim de que não ponha em perigo a saúde e a vida 
dos que nele trabalhem ou dele se utilizem, nem polua ou contamine o ambiente.
§ 1º - Para os efeitos desta Lei, a expressão lugar ou estabelecimento para lazer, inclui, 
entre outros: aeródromo, autódromo, balneário, boate, camping, campo e centro esportivo, 
cinema, circo, clube, colônia de férias, estádio, ginásio de esportes, hipódromo, jardim 
público, jardim zoológico, locais de amostras, kartódromo, museu, parque, piscina, pista de 
corridas, pista de patinação, praça, praia, sauna, teatro e termas.
§ 2º - A pessoa usuária de piscina, sauna e termas deve submeter-se a exame médico 
periódico na forma regulamentar, cujo atestado deve ser exigido pelo respectivo 
proprietário ou responsável.
OS ALIMENTOS E BEBIDAS

Art. 28 - Toda pessoa que produza, fabrique, transforme, manipule, armazene ou coloque á 
disposição do público, inclusive ao ar livre, alimentos e/ou bebidas, deve obedecer aos pa-
drões de higiene e salubridade estabelecidos em lei e regulamentos.
§ 1º - A pessoa que manipule alimentos ou bebidas na forma deste artigo, deve submeter-se a 
exame de saúde periódico, de acordo com o regulamento, cujo atestado expedido por serviço 
de saúde, deve ser exigido pelo respectivo proprietário ou responsável.
§ 2º - Somente poderá ser comercializado o alimento que preencher os requisitos dispostos 
em lei, regulamentos, portarias e/ou normas técnicas.

Art. 29 - Toda pessoa, poderá construir, instalar ou por em funcionamento estabelecimento 
que produze, fabrique, transforme, comercie, manipule, armazene ou coloque à disposição do 
público alimento e/ou bebida, desde que obtenha autorização e registro junto ao serviço pú-
blico competente, cumprindo, para isto, normas regulamentares entre outras, as referentes a 
projeto de construção, localização, saneamento, pessoal, tecnologia empregada, reutilização 
de embalagens, instalações, materiais e instrumentos, conforme a natureza e importância das 
atividades, assim como dos meios de que dispõe para proteger a saúde da comunidade e evitar 
a poluição e ou contaminação do ambiente.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Art. 30 - Toda pessoa proprietária de ou responsável por sistema de abastecimento de água 
deve a aprovação do serviço de saúde competente, para a sua instalação e utilização, subme-
tendo-se às normas regulamentares, entre as quais as referencias à tomada de amostras para 
análise, fiscalização técnica de aparelhos e instrumentos e ainda garantir a segurança e po-
tabilidade da água.
Parágrafo Único - Para efeitos desta lei definem-se em regulamento os requisitos que carac-
terizam a água segura e potável.

Art. 31 - Toda pessoa está proibida de poluir e/ou contaminar os mananciais de superfície e 
subterrâneo, tais como água de curso e fonte, ou qualquer outra unidade de sistema de abas-
tecimento de água, como adutora, reservatório e rede de distribuição.

Art. 32 - Toda pessoa responsável por sistema de abastecimento público de água deve proce-
der conforme as normas técnicas relativas á fluoração e outros procedimentos.
SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS PERIGOSOS

Art. 33 - Toda pessoa que elabore, fabrique, comercie ou transporte substância ou produto 
perigoso ou agrotóxico deve solicitar permissão ao serviço de saúde competente e cumprir as 
exigências regulamentares, em defesa da saúde pública.
§ 1º - Considera-se substância ou produto perigoso, para os efeitos desta lei, o que é 
capaz de, por seu grau de combustão, explosividade, emissão radioativa, carga elétrica, 
propriedade tóxica ou venenosa, por em risco a saúde ou a vida da pessoa, ou de terceiros 
em qualquer fase de sua preparação, armazenagem, transporte ou utilização.
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§ 2º - Considera-se agrotóxico as substâncias ou misturas de substancias e/ou, processos 
físicos, químicos ou biológicos destinados ao setor de produção, armazenamento e 
beneficiamento de alimentos e a proteção de florestas nativas ou implantadas, bem como a 
outros ecossistemas e ambientes domésticos, urbano, hídrico e industrial, cuja finalidade 
seja alterar a constituição faunística dos mesmos, a fim de preserva-los da ação danosa de 
seres vivos considerados nocivos.
§ 3º - A pessoa esta proibida de entregar ao público, substância e produto mencionados 
neste artigo sem indicação precisa e clara de sua periculosidade, sem utilização de 
receituário agronômico prescrito por profissional devidamente habilitado, bem como das 
instruções para seu uso correto e correspondente tratamento de urgência, quando puser em 
risco a saúde e a vida da pessoa ou de terceiros.
DIVULGAÇÃO, PROMOÇÃO E PROPAGANDA.

Art. 34 - Toda pessoa fica proibida de apresentar conotações, enganosas, sensacionalistas ou 
alarmantes, ao divulgar tema ou mensagens relativos à saúde, bem como ao promover ou propa-
gar exercício de profissão, estabelecimento de saúde, alimentos, medicamentos e outros bens 
ou serviços de saúde.
Parágrafo Único - O profissional em comunicação deverá solicitar à autoridade de saúde a 
orientação necessária, para evitar a divulgação de mensagem ou tema relacionado com saúde 
que possa causar atitudes enganosas ou reações de pânico na população.
DEVERES DA PESSOA COM RELAÇÃO AO AMBIENTE
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 35 - Toda pessoa deve preservar o ambiente evitando por meio de suas ações ou omis-
sões, que ele se polua e ou contamine, se agravem a poluição ou a contaminação existente.
Parágrafo Único - Para os efeitos desta lei, são entendidos como:
1 - AMBIENTE - o meio em que se vive;
2 - POLUIÇÃO - qualquer alteração das propriedades fiscais, químicas e biológicas do ambien-
te, que possa importar em prejuízo a saúde e a segurança da população;
3 - CONTAMINAÇÃO - qualquer alteração de origem biológica que possa potencializar injúria à 
saúde dos seres vivos.

Art. 36 - Toda pessoa está proibida de descarregar ou lançar ou dispor de quaisquer resí-
duos, industriais ou não, sólidos, líquidos, gasosos, que não tenham recebido adequado tra-
tamento, determinado pela autoridade de saúde, em especial do órgão responsável pelo meio 
ambiente.

Art. 37 - Toda pessoa deve preservar a natureza protegendo a flora e a fauna benéfica ou inó-
cuas, em relação à saúde individual ou coletiva e evitando a destruição indiscriminada e/ou 
extinção das espécies.

Art. 38 - Toda pessoa proprietária de ou responsável por imóvel deve conservá-lo de forma 
que não polua ou contamine o ambiente.
§ 1º - A pessoa devera utilizar a rede publica de abastecimento de água, salvo se comprovar 
que sua fonte própria se apresenta de conformidade com os padrões de potabilidade não 
comprometendo a saúde ou de terceiros.
§ 2º - A pessoa deverá utilizar a rede pública de esgoto sanitários, salvo se comprovar que 
seu sistema de eliminação de dejetos não comprometer a sua saúde ou a de terceiros.
§ 3º - A pessoa, para implantar, comerciar ou ocupar loteamento de terreno deve obter a 
aprovação do serviço de saúde competente, submetendo-se normas regulamentares.
§ 4º - A pessoa proprietária de ou responsável por terreno baldio em zona urbana ou 
suburbana, é obrigada a realizar as obras de saneamento determinadas pela autoridade de 
saúde competente.
POLUIÇÃO E/OU CONTAMINAÇÃO DO SOLO E/OU DA ÁGUA
DISPOSIÇÕES DE RESÍDUOS E DEJEITOS

Art. 39 - Toda pessoa deve dispor higienicamente, de dejetos, resíduos e detritos prove-
nientes de sua atividade doméstica, comercial, industrial ou pública, de acordo com o pres-
crito em regulamento, normas, normas, avisos ou instrução da autoridade de saúde em espe-
cial do órgão responsável pelo meio ambiente.
Parágrafo Único - A pessoa é proibida de lançar dejetos e resíduos industriais nos manan-
ciais de água e sistemas de esgotos sanitários, sem o cumprimento de regulamentos, normas e 
instruções.
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Art. 40 - A pessoa é obrigada a utilizar o serviço de coleta, remoção e destino do lixo 
mantido pela municipalidade, conforme as exigências estabelecidas nos regulamentos, normas 
e instruções legais.
§ 1º - Enquanto não for implantado o serviço publico urbano, a pessoa deve dispor do lixo 
conforme regulamentos normas ou instruções da autoridade de saúde.
§ 2º - O serviço publico urbano de coleta e remoção do lixo, onde não houver incineração ou 
tratamento adequado, depositá-lo á em aterros sanitários, ou utilizara outros processos, a 
critério da autoridade de saúde.
ÁGUAS RESIDUÁRIAS E PLUVIAIS

Art. 41 - Toda pessoa é obrigada a dar escoamento da águas servidas ou residuárias, oriun-
das de qualquer atividade, e as pluviais, em sua propriedade, conforme as disposições regu-
lamentares, normas e instruções da autoridade de saúde.
§ 1º - A pessoa é proibida de lançar as águas servidas ou residuárias, sem prévio 
tratamento em mananciais de superfície ou subterrâneos, como em qualquer outra unidades de 
sistema de abastecimento de água, assim como no mar, lagoas, sarjetas e valas provocando ou 
contribuindo para a poluição e/ou contaminação destes.
§ 2º - Pessoa alguma pode estancar ou represar correntes ou pluviais em área urbana, salvo, 
sob autorização do órgão competente pelo meio ambiente.
CEMITÉRIOS, DISPOSIÇÃO E TRANSLADO DE CADÁVERES, NECROTÉRIO.

Art. 42 - Toda pessoa proprietária de ou responsável por cemitério, deve, solicitar, prévia 
aprovação do serviço de saúde, cumprindo as normas regulamentares, entre as quais as refe-
rentes ao projeto de implantação, localização, topografia e natureza do solo, orientação, 
condições gerais de saneamento, vias de acesso e urbanismo.
§ 1º - Para efeitos desta Lei, cemitério é o local onde se guardam restos humanos, 
compreendendo-se, nesta expressão, corpo de pessoas falecidas ou parte em qualquer estado 
de decomposição.
§ 2º - Os sepultamentos de pessoas somente serão efetuados após apresentação de declaração 
de óbito, outorgado em formulário oficial devidamente registrado.

Art. 43 - Toda pessoa responsável por sepultamento, embalsamento, exumação e cremação deve 
cumprir normas regulamentares, entre as quais, as referentes, a prazo, do enterro, transla-
do e transporte de cadáveres, técnicas, substâncias e métodos empregados.
Parágrafo Único - Na suspeita de óbito ocorrido por doença transmissível, à autoridade de 
saúde poderá exigir a necropsia e/ou exumação para verificar a causa básica de óbito.

Art. 44 - Toda pessoa, para construir, instalar ou fazer funcionar necrotério ou similar; 
deverá cumprir as normas regulamentares, entre as quais as que dispõem sobre localização, 
projeto de construção e saneamento.
DA TAXA DOS ATOS DE VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL
DAS INCIDÊNCIAS E DOS CONTRIBUINTES

Art. 45 - Fica criada a taxa dos Atos de Vigilância Municipal que é devida pela execução, 
por parte da Secretaria Municipal de Saúde dos seguintes serviços:
I - vistoria sanitária, a pedido da pessoa proprietária ou responsável por empresa, imóvel, 
bens, produtos ou serviços que por sua natureza, uso ou aplicação, comercialização, trans-
porte, armazenamento, divulgação, que possa interessar a Saúde Publica;
II - vistoria previa, vistoria realizada, sempre para instruir o processo para a concessão 
de Alvará Sanitário;
III - concessão de Alvará Sanitário, entendido como autorização sanitária para o funciona-
mento de estabelecimentos, serviços e atividades de interesse da Vigilância Sanitária muni-
cipal;
IV - concessão de Licença Especial, entendida como autorização sanitária para a realização 
de atividades não enquadradas no inciso anterior;
V - concessão de Licença Provisória, entendida como autorização sanitária para a realização 
de atividades por prazo pré-determinado, que não ultrapasse os 30 (trinta) dias;
VI - fornecimento de certidão, declaração ou atestados relativos a assentos atribuíveis a 
Secretaria Municipal de saúde e outros conforme ANEXO I.
DO CÁLCULO

Art. 46 - As taxas de Atos de Vigilância Sanitária Municipal são previstas na TABELA ANEXO 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 523

I.
§ 1º - O pagamento da taxa prevista neste artigo não exclui o pagamento dos demais tributos 
e penalidades pecuniárias a que estiver sujeito o contribuinte.
§ 2º - As taxas dos Atos de Vigilância Sanitária Municipal será paga através de guia DARM 
(Documento de Arrecadação Municipal), devidamente autenticada mecanicamente anteriormente à 
execução do ato.
§ 3º - Os valores das taxas, serão corrigidos na forma dos tributos municipais, conforme 
Decreto Nº  2.627, de 09/12/2002.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 47 - Para os efeitos desta lei, considera-se a infração a desobediência ou a inobser-
vância ao disposto nas normas legais, regulamentares e outras que, por qualquer forma, se 
destinam à promoção, preservação e recuperação da saúde.
§ 1º - Responde pela infração quem de qualquer modo, cometer ou concorrer para a sua 
pratica, ou dela se beneficiar.
§ 2º - Excluir a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de 
eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis, que vier determinar avaria, deteriorações 
ou alteração de produtos ou bens do interesse da saúde pública.

Art. 48 - A autoridade da Saúde, para efeitos de lei, é todo o agente publico, designado 
para exercer funções referentes à prevenção e repressão de tudo quanto possa comprometer a 
saúde pública, nos termos desta lei, seus regulamentos e normas técnicas.
§ 1º - Regulamento específico ocupar-se-á da ordem hierárquica em que exercita a autoridade 
de saúde do município.
GRADUAÇÃO DAS INFRAÇÕES

Art. 49 - As infrações de natureza sanitária serão apuradas em processo administrativo pró-
prio, e classificam-se em:
I - leves, aquelas em que o infrator for beneficiado por circunstância atenuante;
II - graves, aquelas em que for verificada uma circunstancia agravante;
III - gravíssimas, aquelas em que seja verificada a existência de duas ou mais circunstân-
cias agravantes.

Art. 50 - Para a graduação e imposição de pena, a autoridade sanitária levará em conta:
I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saúde pública;
III - os antecedentes do infrator quando às normas sanitárias.

Art. 51 - São circunstâncias atenuantes:
I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento;
II - a errada compreensão da norma sanitária, admitida como escusável, quando patente à in-
capacidade do agente para atender o caráter ilícito do fato;
III - o infrator, por espontânea vontade, imediatamente, procurar reparar ou minorar as 
conseqüências do ato lesivo à saúde pública que lhe for imputado;
IV - ter o infrator sofrido coação, a que podia resistir, para a pratica do ato;
V - ser o infrator primário, e a falta cometida, de natureza leve.

Art. 52 - São circunstancias agravantes:
I - ser o infrator reincidente;
II - ter o infrator cometido à infração para obter vantagem pecuniária decorrente do consu-
mo pelo público do produto elaborado em contrário ao disposto na legislação sanitária;
III - o infrator coagir outrem para a execução material da infração;
IV - ter a infração conseqüências calamitosas á saúde publica;
V - Se, tendo conhecido do ato lesivo a saúde de pública, o infrator deixa de tomar as pro-
vidências de sua alçada, tendentes a evita-lo;
VI - ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual fraude ou má fé.

Art. 53 - Havendo o concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação da pena 
será considerada em razão das que sejam preponderantes.
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ESPECIFICAÇÃO DAS PENALIDADES

Art. 54 - Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou pena cabíveis, as infração serão 
punidas, alternativa ou cumulativamente, com as penalidades de:
I - advertência;
II - multa;
III - apreensão do produto;
IV - inutilização do produto;
V - interdição do produto;
VI - suspensão de vendas e/ou de fabricação do produto;
VII - cancelamento de registro do produto;
VIII - interdição parcial ou total do estabelecimento;
IX - proibição de propaganda;
X - cancelamento de autorização para funciona-mento da empresa;
XI - cancelamento de alvará de licenciamento de estabelecimento.
Parágrafo Único - As empresas de qualquer ramo atividades, bem como comerciantes, que não 
efetuarem o pagamento da Taxa de Serviço Sanitário, estarão suspensos de participarem de 
licitação e impedidos de realizarem contrato com o Município de Siderópolis, pelo período 
de 02 (dois) anos.

Art. 55 - A pena de multa consiste no pagamento das seguintes quantias:
I - nas infrações leves, de R$ 35,00 a R$ 120,00 reais;
II - nas infrações graves, de R$ 120,00 a R$ 535,00 reais;
III - nas infrações gravíssimas, de R$ 535,00 a R$ 10.800,00 reais;
IV - o início de atividades sem alvará sanitário implicará em multa de 50% do valor da taxa 
atualizada;
V - revalidação de alvará sanitário fora do prazo, implicará em multa de 5% sobre a taxa do 
alvará atual, por mês ou fração de atraso.
§ 1º - Aos valores das multas previstas nesta lei aplicar-se-á em reais.
§ 2º - Sem prejuízo do disposto nos artigos 50 e 51 desta lei, na aplicação da penalidade 
de multa, a autoridade de saúde levará em consideração a capacidade econômica do infrator.
§ 3º - Quando aplicada, à pena de multa, o infrator será notificado para efetuar o pagamento 
no prazo de trinta dias, contados da data da notificação, recolhendo-a a repartição 
fazendária competente, sob pena de cobrança judicial.

Art. 56 - A reincidência específica torna o infrator possível e enquadramento na penalidade 
máxima e a caracterização da infração como gravíssima.
Parágrafo Único - Para efeito desta lei e de seus regulamentos e normas técnicas, ficará ca-
racterizada a reincidência quando o infrator, após decisão definitiva na esfera administra-
tiva do processo que lhe houver imposto a penalidade, cometer nova infração do mesmo tipo 
ou permanecer em infração continuada.
CARACTERIZAÇÃO DAS INFRAÇÕES E SUAS PENALIDADES

Art. 57 - A pessoa comete infração de natureza sanitária e esta incursa nas penas discrimi-
nadas a seguir quando:
I - constrói, instala ou faz funcionar laboratórios de produção de medicamentos, drogas, 
cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, correlatos, ou quaisquer estabelecimentos, que 
fabriquem alimentos, aditivos para alimentos, bebidas, embalagens, saneamentos e demais 
produtos que interessem a saúde pública, sem registro, licença e autorização dos órgãos sa-
nitários competentes ou contrariando as normas legais pertinentes:
Pena: advertência, interdição, cancelamento de autorização e de licença e/ou multa;
II - constrói, instala ou faz funcionar estabelecimento de dispensação de medicamentos, 
drogas, insumos farmacêuticos, correlatos, utensílios e aparelhos que interessem à saúde 
pública ou individual, sem registro, licença ou autorização do órgão sanitário competente, 
ou contrariando o disposto na legislação pertinente:
Pena: advertência, interdição e/ou multa;
III - constrói, instala ou faz funcionar hospitais, posto ou casas de saúde, clínicas em 
geral, casas de repouso, serviços ou unidades de saúde, estabelecimentos ou organizações 
afins, que se dediquem à promoção, e recuperação da saúde, sem licença do órgão sanitário 
competente ou contrariando normas legais e regulamentos pertinentes:
Pena: advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa;
IV - instala consultórios médicos, odontológicos e de quaisquer atividades paramédicas, la-
boratórios de análise e de pesquisa clínicas, bancos de sangue, de leite humano, de olhos e 
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estabelecimentos de atividades afins, institutos de esteticismo, ginástica, fisioterapia e de 
recuperação balneários, estâncias hidrominerais, termais, balneárias, climáticas, de repou-
so e congêneres, gabinetes ou serviços que utilizem aparelhos e equipamentos geradores de 
raio-x, substâncias radioativas ou radiações ionizantes e outras, estabelecimentos, labora-
tórios, oficinas e serviços de ótica, de aparelhos ou materiais óticos, de prótese dentária, 
de aparelhos ou materiais para uso odontológico, ou explora atividades comerciais, indus-
triais, ou filantrópicas, com a participação de agentes que exerçam profissões ou ocupação 
técnicas e auxiliares relacionadas com a saúde, sem a licença do órgão sanitário competente 
ou contrariando o disposto nas normas legais e regulamentares pertinentes:
Pena: advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa;
V - extrai, produz, fabrica, transforma, prepara, manipula, purifica, fraciona, embala ou 
reembala, importa, exporta, armazena, expede, transporta, compra, vende, cede, ou usa ali-
mentos, produtos alimentícios, drogas, insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de cos-
méticos, correlatos, embalagens, saneantes, utensílios e aparelhos que interessem a saúde 
pública ou individual, sem registro, licença ou autorização do órgão competente, ou contra-
riando o disposto na legislação sanitária competente:
Pena: advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro e/ou mul-
ta;
VI - faz propaganda de produtos sob Vigilância Sanitária, alimentos ou outros, contrariado 
a legislação sanitária:
Pena: advertência, proibição de propaganda, suspensão de vendas, e/ou multa;
VII - aquele, que tiver o dever legal de fazê-lo, deixa de notificar doença ou zoonose 
transmissível ao homem, de acordo com o que disponham as normas legais ou regulamentares 
vigentes:
Pena: advertência e/ou multa;
VIII - impede ou dificulta a aplicação de medidas sanitárias relativas às doenças transmis-
síveis e ao sacrifício de animais domésticos considerados perigosos pelas autoridades sani-
tárias:
Pena: advertência e/ou multa;
IX - retém atestado de vacinação obrigatória, deixa de executar, dificulta ou opõe-se à exe-
cução de medidas sanitárias que visem à prevenção das doenças transmissíveis e sua dissemi-
nação, à preservação e à manutenção da saúde:
Pena: advertência, interdição, cancelamento de licença ou autorização e/ou multa;
X - opõe-se à exigência de provas imunológicas ou à sua execução pelas autoridades sanitá-
rias:
Pena: advertência e/ou multa;
XI - obsta ou dificulta a ação fiscalizadora das autoridades de saúde no exercício de suas 
funções:
Pena: advertência, interdição, cancelamento de licença, autorização e/ou multa;
XII - avia receita em desacordo com prescrições médicas ou determinação expressa em lei e 
normas regulamentares:
Pena: advertência, interdição, cancelamento de licença, autorização e/ou multa;
XIII - fornece, vende ou pratica atos de comércio em relação a medicamentos, drogas e cor-
relatos, cuja venda e uso dependam de prescrição médica, sem observância e contrariando as 
normas legais e regulamentares:
Pena: advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa;
XIV - retira ou aplica sangue, procede a operações de plasmaferese, ou desenvolve outras 
atividades hemoterápicas, contrariando normas legais e regulamentares:
Pena: advertência, interdição, cancelamento de licença e registro e/ou multa;
XV - exporta sangue e seus derivados, placentas, órgãos, glândulas ou hormônios, bem como 
quaisquer substâncias ou partes do corpo humano, ou utiliza-os contrariando as disposições 
legais e regulamentares:
Pena: advertência, interdição, cancelamento da licença e registro e/ou multa;
XVI - rotula alimentos e produtos alimentícios, ou bebidas, bem como medicamentos, drogas, 
insumos farmacêuticos, produtos dietéticos, de higiene, de correção estética, cosméticos, 
perfumes, correlatos, saneantes e quaisquer outros, contrariando as normas legais e regula-
mentares:
Pena: advertência, inutilização, interdição e/ou multa;
XVII - altera o processo de fabricação dos produtos sujeitos a controle sanitário, modifica 
os seus componentes básicos, nome e demais elementos objeto do registro, sem a devida auto-
rização do órgão sanitário competente:
Pena: advertência, interdição, cancelamento do registro, da licença e autorização e/ou mul-
ta;
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XVIII - reaproveitar vasilhames de saneantes, seus congêneres e de outros produtos capazes 
de serem nocivos à saúde, no envasilhamento de alimentos, bebidas, refrigerantes, produtos 
dietéticos, medicamentos, drogas, produtos de higiene, cosméticos e perfumes:
Pena: apreensão, inutilização, interdição, cancelamento /ou multa;
XIX - expõe a venda ou entrega de consumo, produtos de interesse a saúde, cujo prazo de va-
lidade tenha expirado, ou apõe-lhe novas datas de validade, posteriores ao expirado:
Pena: advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, da licen-
ça e da autoridade e/ou multa;
XX - industrializa, produtos de interesse sanitário, sem a assistência de responsável téc-
nico, legalmente habilitado:
Pena: advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento de registro e/ou mul-
ta;
XXI - utiliza, na preparação de hormônios, órgãos de animais doentes, estafados ou emagre-
cidos ou que apresentem sinais de decomposição no momento de serem manipulados:
Pena: advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, da auto-
rização e da licença, e/ou multa;
XXII - comercializa produtos biológicos, imunoterápicos e outros que exijam cuidados espe-
ciais de conservação, preparação, expedição, ou transporte, sem a observância das condições 
necessárias à sua preservação:
Pena: advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, e/ou mul-
ta;
XXIII - aplica raticidas cuja ação se produza por gás ou vapor, em geladeiras, bueiros, 
porões, sótãos ou locais de possível comunicação com residências ou freqüentados por pes-
soas e animais:
Pena: advertência, interdição, cancelamento de licença e de autorização e/ou multa;
XXIV - não cumpre normas legais e regulamentares, medidas, formalidades e outras exigências 
sanitárias relativas a empresas de transportes, seus agentes e consignatórios, comandantes 
ou responsáveis diretos por embarcações, aeronaves, ferrovia, veículos terrestres nacionais 
e estrangeiros:
Pena: advertência, interdição e/ou multa;
XXV - não cumpre as exigências sanitárias relativas a imóveis, quer seja proprietário, ou 
detenha legalmente a sua posse:
Pena: advertência, interdição e/ou multa;
XXVI - exerça profissões e ocupações relacionadas com a saúde sem a necessária habilitação 
legal:
Pena: interdição e/ou multa;
XXVII - comete o exercício de encargos relacionados com promoção, proteção e recuperação da 
saúde a pessoa sem a necessária habitação legal:
Pena: interdição e/ou multa;
XXVIII - procede à cremação de cadáveres, ou utiliza-os contrariando as normas sanitárias 
pertinentes:
Pena: advertência, interdição, e/ou multa;
XXIX - frauda, falsifica ou adultera alimentos, inclusive bebidas, medicamentos, drogas, 
insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos, saneantes e 
quaisquer outros que interessem a saúde pública:
Pena: apreensão, inutilização e/ou interdição do produto, suspensão da venda e/ou fabrica-
ção do produto, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do 
alvará de licenciamento do estabelecimento e multa;
XXX - transgride outras normas legais e regulamentares destinadas à proteção da saúde:
Pena: advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto, suspensão de venda 
e/ou fabricação de produto, cancelamento do registro do produto, interdição parcial ou to-
tal do estabelecimento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancela-
mento do alvará de licenciamento do estabelecimento, proibição de propaganda e/ou multa;
XXXI - expõe, ou entrega ao consumo humano, sal, refinado ou moído que não contenha iodo na 
programação de dez mil miligramas de iodo metalóide por quilograma de produto:
Pena: advertência, apreensão e/ou interdição do produto, suspensão de venda e/ou fabricação 
do produto, cancelamento do registro do produto, interdição parcial ou total do estabeleci-
mento, cancelamento de autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de 
licenciamento do estabelecimento;
XXXII - descumpre atos emanados das autoridades de saúde visando à aplicação da legislação 
pertinente:
Pena: advertência, apreensão, inutilização e/ou interdição do produto, suspensão de venda 
e/ou de fabricação do produto, cancelamento do registro do produto, interdição parcial ou 
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total do estabelecimento, cancelamento, de autorização para funcionamento da empresa, can-
celamento do alvará de licenciamento, proibição de propaganda;
XXXIII - transgride normas legais e regulamentares, pertinentes ao controle da poluição das 
águas, do ar, do solo e das radiações:
Pena: advertência, interdição temporária ou definitiva, e/ou multa;
XXXIV - inobserva as exigências de normas legais pertinentes a construções, reconstruções, 
reformas, loteamentos, abastecimento domiciliário de água, esgoto domiciliar, habitações em 
geral, coletivas ou isoladas, hortas, jardins e terrenos baldios, escolas, locais de traba-
lho em geral, locais de divertimentos coletivos e de reuniões, necrotérios, velórios e ce-
mitérios, estábulos e cocheiras, saneamento urbano e rural em toda as suas formas, controle 
dos ruídos e seus incômodos bem como tudo que contrarie a legislação sanitária referentes a 
imóveis em geral e sua utilização:
Pena: advertência e/ou multa, interdição parcial ou total, temporária ou definitiva do esta-
belecimento ou atividade.
§ 1º - Independem de licença para funcionamento, os estabelecimentos da Administração 
Pública ou por ela instituídos, ficando sujeitos, porém, as exigências pertinentes, às 
instalações, aos equipamentos e à aparelhagem adequados, e à assistência e responsabilidade 
técnicas.
§ 2º - O desrespeito ou desacato ao servidor competente, em razão de suas atribuições 
legais, sujeitará o infrator à penalidade de multa, sem prejuízo das demais sanções legais 
cabíveis.
CARACTERIZAÇÃO BÁSICA DO PROCESSO

Art. 58 - O processo administrativo próprio para apuração das infrações sanitárias, ini-
cia-se com a lavratura de auto de infração, observando-se o rito e os prazos estabelecidos 
nesta lei e seus regulamentos.

Art. 59 - O auto de infração será lavrado na sede da repartição competente ou local em que 
for verificada a infração, pela autoridade de saúde que a houver constatado, e conterá:
I - nome do infrator, se domicilio e residência, bem como dos demais elementos necessários 
à sua qualificação e identificação civil ou caracterização da entidade autuada;
II - o ato ou fato constitutivo da infração e local, à hora e à data respectivas;
III - a disposição legal ou regulamentar transgredida;
IV - indicação do dispositivo legal ou regulamentar que comina penalidade a que fica sujeito 
o infrator;
V - prazo para interposição do recurso, quando cabível;
VI - nome e cargo legível da autoridade atuante e sua assinatura;
VII - a assinatura do autuado, ou, na ausência de seu representante legal ou preposto, e em 
caso de recusa, a consignação dessa circunstância pela autoridade atuante e a assinatura de 
duas testemunhas quando possível.
Parágrafo Único - Os servidores são responsáveis pelas declarações que fizerem nos autos de 
infração, sendo passiveis de punição, por falta grave, em casos de falsidade e omissão do-
losa.

Art. 60 - O infrator será notificado para ciência do auto de infração:
I - pessoalmente;
II - pelo correio ou via postal;
III - por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido.
§ 1º - Se o infrator for notificado pessoalmente e recusar-se a exarar ciência, procede-se 
na forma prevista em lei.
§ 2º - O Edital referido no inciso III deste artigo será publicado uma única vez, 
considerando-se efetivada a notificação cinco dias após a publicação.
§ 3º - Quando apesar da lavratura do auto da infração subsistir, ainda, para o infrator, 
obrigação a cumprir será expedido edital fixado o prazo de trinta dias para o seu 
cumprimento, observando o disposto no parágrafo anterior.
§ 4º - O prazo para o cumprimento da obrigação subsistente poderá ser reduzido ou 
aumentado, em casos excepcionais, por motivo de interesse público, mediante despacho 
fundamentado.
§ 5º - A desobediência à determinação contida no edital a que se alude no parágrafo 
3º deste artigo, alem de sua execução forçada acarretará a imposição de multa diária, 
arbitrada de acordo com os valores correspondentes à classificação da infração, até o exato 
cumprimento da obrigação, sem o prejuízo de outras penalidades previstas na legislação 
vigente.
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Art. 61 - As multas impostas em auto de infração, poderão sofrer redução de vinte por cen-
to, caso o infrator efetue o pagamento no prazo de vinte dias contados da data em que for 
notificado, implicando em desistência tácita de defesa ou recurso.

Art. 62 - O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de infração no prazo de 
quinze dias contados de sua notificação.
§ 1º - Antes do julgamento da defesa ou da impugnação a que se refere este artigo, deverá 
a autoridade julgadora ouvir o servidor atuante, que terá prazo de dez dias para se 
pronunciar a respeito.
§ 2º - Apresentada ou não a defesa ou impugnação, o auto de infração será julgado pelo 
dirigente do órgão sanitário competente.

Art. 63 - A apuração do ilícito em se tratando de produto ou substância referidos no inci-
so IV do artigo 43, far-se-á, mediante a apresentação de amostras para a análise fiscal e de 
interdição, se for o caso.
Parágrafo Único - Regulamento próprio disciplinará os procedimentos específicos, atendendo-
-se a legislação federal, para a execução do previsto no presente artigo.

Art. 64 - Nas transgressões que independam de análise ou pericias, inclusive por desacato à 
autoridade de saúde, o processo obedecera a rito especial e será considerado concluso caso 
o infrator não apresente recurso no prazo de quinze dias.

Art. 65 - Das decisões condenatórias poderá o infrator recorrer, dentro de igual prazo ao 
fixado para a defesa, inclusive quando se trata de multa.
§ 1º - Mantida a decisão condenatória, caberá recurso para a autoridade superior, no prazo 
de vinte dias de sua ciência ou publicação.
§ 2º - não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva do produto em razão de laudo 
laboratorial confirmado em perícia, de contraprova, ou nos casos de fraude, falsificação ou 
adulteração.
§ 3º - Os recursos interpostos das decisões não definitivas somente terão suspensivo 
relativamente ao pagamento da penalidade pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade 
do cumprimento da obrigação subsistente na forma do disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º do 
artigo 60º.

Art. 66 - Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotado os prazos para recurso apre-
sentação de defesa ou apreciados os recursos, a autoridade de saúde proferida a decisão 
final, dando o processo por concluso após a publicação desta última.
Parágrafo Único - A inutilização dos produtos e o cancelamento do registro, da autorização 
para o funcionamento da empresa e da licença dos estabelecimentos, somente ocorrerão após a 
publicação de decisão irrecorrível.

Art. 67 - As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem sanitária, prescre-
vem em cinco anos.
§ 1º - A prescrição interrompe-se pela notificação ou outro ato da autoridade competente, 
que objetive a sua apuração e conseqüência imposição de pena.
§ 2º - Não ocorre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de 
decisão
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAIS

Art. 68 - O poder Executivo Municipal expedirá os regulamentos necessários à execução desta 
lei, ouvidos as Entidades Profissionais da área da saúde.

Art. 69 - Os termos técnicos que se empregam nesta lei e nela não se encontram definidos 
explicitamente, serão entendidos no sentido que lhes consagra a legislação estadual e fede-
ral, e na ausência desta, o constante nas regulamentações decorrentes da presente lei.

Art. 70 - Para o cumprimento da presente lei, a autoridade de saúde, poderá utilizar todos 
os meios e normas legais pertinentes, sejam municipais, estaduais e federais.

Art. 71 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ressaltando que os tributos 
instituídos, somente poderão ser cobrados, à partir de 01 de Janeiro de 2004.
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Art. 72 - Revogam-se as disposições em contrário

Siderópolis, 05 de Novembro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 05 de Novembro de 2003.
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal.

LEI Nº 1479, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2003.

Publicação Nº 1880303

LEI Nº 1479, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2003.
DISPÕE SOBRE OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, INSTITUI O PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERA-
ÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis/SC, no uso de suas atribuições le-
gais, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Fica instituído, nos Termos da Presente Lei, o Plano de Cargos, Carreira e Remune-
ração dos Profissionais do Magistério Público Municipal que têm como princípios básicos a 
organização técnica, científica e administrativa do trabalho, a qualificação, a dedicação e a 
valorização de seus integrantes.

TÍTULO II
DO PLANO CARREIRA E REMUNERAÇÃO

Art. 2º Integram o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Quadro do Magistério Público 
Municipal:
I - Quadro Pessoal;
II - Estrutura Organizacional de Carreiras;
III - Tabela Salarial;
IV - Progressão Funcional.

Art. 3º Para efeitos da aplicação do presente plano, é adotada a seguinte terminologia:
I - Plano de Carreira: Conjunta de normas estruturadoras das carreiras dos grupos ocupacio-
nais que correlaciona cargos a níveis de escolaridade e padrões de vencimento.
II - Grupo Ocupacional: Conjunto de cargos de provimento efetivo, agrupados de acordo com a 
natureza da atividade, com carreiras próprias que por objetivo atender a rede municipal de 
ensino.
III - Quadro de Pessoal: Conjunto de cargos de provimento efetivo.
IV - Cargo de Provimento Efetivo: Conjunto de Atribuições, deveres e responsabilidades de 
acordo com a área de atuação e formação profissional.
V - Nível: Graduação vertical ascendente de cada cargo dos grupos ocupacionais.
VI - Referência: Graduação horizontal ascendente em cada nível dos cargos de cada grupo 
ocupacional.
VII - Tabela Salarial: Conjunto de valores do vencimento base, distribuídos em linhas ver-
ticais e horizontais progressivas, estruturado na forma organizacional das carreiras.
VIII - Progressão Funcional - Ascensão funcional do profissional do Magistério no Plano de 
Carreira.

TÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º O quadro de pessoal do Magistério Público Municipal compõe-se dos cargos de provi-
mento efetivo, classificados e inseridos nos grupos ocupacionais, abaixo relacionados:
I - Grupo Docente: Professor;
II - Grupo de Apoio Técnico Pedagógico:
a) Especialistas em assuntos educacionais (supervisor orientador educacional).b) Auxiliar 
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de ensino da Educação Infantil.
III - Grupo de Apoio Administrativo:
a) Auxiliar de serviços administrativos.b) Auxiliar de biblioteca.
Parágrafo Único - O número de cargos do provimento efetivo e as respectivas habilitações 
exigidas para cada nível ou grupo de nível de carreiras dos grupos ocupacionais estão inse-
ridas nos anexos I a III.

Art. 5º Os cargos dos grupos de docente, apoio técnico pedagógico e apoio administrativo, 
têm suas respectivas atribuições, especificações e identificações, nas formas estabelecidas 
nos anexos IV e VII, desta Lei.
Parágrafo Único - As descrições e especificações de cargos, que se refere o "Caput" artigo, 
contém denominação do cargo, grupo ocupacional, descrição sumária e detalhada, habitação 
profissional e jornada de trabalho.

TÍTULO IV
DO ENQUADRAMENTO

Art. 6º Os atuais titulares de cargo efetivo do Magistério, pertencente ao nível Professor 
I, habilitação 2º grau magistério, e o nível Professor II, habilitação de nível superior 
licenciatura curta duração, passarão a ocupar quadro de habilitação em situação transitó-
ria, conforme linhas de correlação, constantes do Anexo VIII, desta Lei.
Parágrafo Único - No final do ano 2006, o professor efetivo do quadro do magistério que se 
encontra na situação a que se refere o "caput" deste artigo, passará a integrar quadro su-
plementar, extinta quando vagar, conservando o vencimento da atual situação.

Art. 7º O enquadramento dos atuais titulares do cargo de professor pertencente ao nível 
Professor III, habilitação ou nível superior, licenciatura plena, dar-se-á conforme Linha 
de Correlação constante do Anexo VIII, desta Lei, integrando o Quadro Permanente de Pessoal 
Efetivo do Magistério.

TÍTULO V
DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DOS GRUPOS OCUPACIONAIS DO MAGISTÉRIO

Art. 8º A formação profissional exigida para o exercício das diferentes atividades e modali-
dades do ensino da Rede Municipal é a Nível Superior de Licenciatura Plena.

Art. 9º Excepcionalmente, até dezembro de 2006, poderá ser aceita habilitação de nível mé-
dio na modalidade magistério, para os profissionais do Magistério que, na data da publicação 
desta lei, estiverem atuando na Educação Infantil, Ensino Especial e nas quatro primeiras 
séries do Ensino Fundamental.
Parágrafo Único - À Secretaria Municipal de Educação, caberá incentivar e promover progra-
mas de formação profissional aos profissionais do magistério que se encontram na situação 
disposta no "Caput" deste artigo, de forma a atender ao disposto no artigo 8º, desta Lei.

Art. 10 - A formação profissional exigida para o exercício das atividades de Auxiliar de 
Ensino de Educação Infantil, Auxiliar de Biblioteca e Auxiliar Administrativo é a de nível 
médio, com conhecimento específico na área de atuação, conforme anexo I e II, desta Lei.

TÍTULO VI
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA CARREIRA

Capítulo  I
DA COMPOSIÇÃO

Art. 11 - A estrutura organizacional da carreira dos cargos que integram os Grupos Ocupa-
cionais Docente e Apoio Técnico Pedagógico, do quadro de pessoal Permanente do Magistério é 
constituída de 06 (seis) níveis e 05 (cinco) referências, observada a formação profissional 
exigida, na forma dos anexos I e II, desta Lei.
Parágrafo Único - Excetua-se da composição da Carreira estabelecida neste artigo, os cargos 
de auxiliar de Ensino da Educação Infantil, Auxiliar de Serviços Administrativos e Auxiliar 
de Biblioteca, que integrarão carreiras de 03 (três) níveis e 05 (cinco) referências, ob-
servadas as formações profissionais, conforme anexo III, desta lei.
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Capítulo  II
DO INGRESSO NA CARREIRA

Art. 12 - O ingresso na carreira funcional dos cargos dos grupos ocupacionais do Quadro de 
pessoal do Magistério dar-se-á nos termos desta Lei e Legislação Municipal Específica, atra-
vés de Concurso Público de provas e títulos.
§ 1º - Constituem registros de escolaridade para os cargos de que trata o "Caput" deste 
artigo, s constantes dos anexos I à III, desta Lei.
§ 2º - O ingresso de que trata o "Caput" deste artigo, dar-se-á no nível 01, referência A, 
das respectivas Carreiras.

Art. 13 - O provimento dos cargos dos grupos ocupacionais a que se refere o "Caput" deste 
artigo, ocorrerá mediante nomeação através de ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 14 - Os profissionais do Quadro permanente do Magistério serão lotados na Unidade Esco-
lar, conforme quadro lotacional da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 15 - O estágio probatório, tempo de exercício profissional a ser avaliado após período 
de 03 (três) anos, ocorrerá entre a posse e a investidura permanente do cargo.

Capítulo  III
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL

Art. 16 - O progresso funcional dos profissionais do magistério ocorrerá dentro do mesmo 
cargo, após o cumprimento do estágio probatório, nas seguintes modalidades:
a) progressão por médio;b) progressão por nova habilitação profissional.

Art. 17 - A progressão por mérito ocorrerá em referência, anualmente, no mês de maio, de 
forma alternada, a partir da aprovação desta Lei, pela comprovação de cursos de aperfeiçoa-
mento e ou atualização e pelo resultado satisfatório do desempenho no exercício do cargo, 
da seguinte forma:
a) 01 (uma) referência pela comprovação de participação em 80 (oitenta) horas de curso de 
atualização e ou aperfeiçoamento do período anterior ao da operacionalização, diretamente 
relacionada à disciplina ou área de atuação e aqueles que servem de subsídios para atuação 
no cargob) 01 (uma) referência pelo resultado satisfatório do desempenho no exercício do 
cargo, levando em consideração os seguintes critérios:
I - Assiduidade e pontualidade;
II - Experiência e dedicação ao serviço;
III - Participação extra classe;
IV - Disciplina e responsabilidade.

Art. 18 - O membro do magistério será submetido a avaliação permanente, anualmente que será 
efetuado pela Secretaria Municipal de Educação com a ciência do mesmo.

Art. 19 - Para atendimento da letra b do artigo 17, a Secretaria Municipal de Educação fará 
estudo do sistema de avaliação e desempenho funcional, que será regulamentado por ato do 
Prefeito Municipal, e elaborado por comissão composta por Secretaria da Educação, 03 (três) 
servidores estáveis do quadro do magistério e 02 (dois) professores indicados pelos seus 
pares.

Art. 20 - A progressão por nova habilitação ocorrerá, a qualquer tempo, em nível inicial 
e seqüencial de habilitação de acordo com os anexos IX à XI desta Lei, por comprovação de 
nova habilitação profissional que não implique em mudanças de área de ensino, disciplina, 
atuação e cargo, conforme critério abaixo:
a) dos níveis 1 a 3 para o nível 4, somente após conquistar o nível/referência 1D;b) do 
nível 4 para 5, somente após conquistar o nível/referência 4D;c) do nível 5 para o nível 6. 
somente após conquistar o nível/referencia 5D.

Art. 21 - Excepcionalmente, até fevereiro do ano 2006, será aceita comprovação de cursos de 
pedagogia, com habilitação nas disciplinas pedagógicas de 2º grau, para o progresso fun-
cional prevista no artigo 20, desta Lei, para professores que atuam no ensino de Educação 
Infantil e Fundamental de 1ª à 4ª série, que detenham cargo efetivo na data da publicação 
desta Lei.
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Capítulo  XI
DA POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 22 - A Administração Pública Municipal promoverá a valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes, nos termos do Estatuto e do Plano de Cargos, Carreira e Remune-
ração do Magistério Público Municipal:
I - Ingresso, exclusivamente por concurso público;
II - Piso Salarial de acordo com os anexos IX á XI desta Lei;
III - Dedicação exclusiva ao cargo;
IV - Qualificação continuada;
V - Progresso funcional.

Art. 23 - À Secretaria Municipal de Educação, compete planejar, organizar, promover e exe-
cutar concursos de capacitação de recursos humanos, bem como implantar e ou implementar 
Programas de Desenvolvimento e de Formação Pedagógica aos Profissionais do Magistério de 
forma continuada e emergencial.

Art. 24 - À Secretaria Municipal de Educação, compete, ainda, estabelecer mecanismos e 
programas de crescimento funcional e de valorização para o pleno desempenho das atividades 
inerentes ao exercício do cargo profissional do magistério.

Capítulo  V
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 25 - A jornada de trabalho do professor poderá ser de 10 (dez), 20 (vinte), 30 (trin-
ta) ou 40 (quarenta) horas semanais, incluídos as horas atividades, tomando-se por base a 
carga curricular de cada Unidade Escolar.
§ 1º - As horas atividades a que se refere o "Caput" deste artigo, são destinados à 
preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, 
às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional de 
acordo com as propostas pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação e serão cumpridas 
na Unidade Escolar.
§ 2º - O professor do Ensino Fundamental de 5ª à 8ª série com jornada de trabalho de 40 
(quarenta), 30 (trinta), 20 (vinte) ou 10 (dez) horas semanais, deverá, obrigatoriamente, 
ministrar 32 (trinta e duas), 24 (vinte e quatro), 16 (dezesseis) ou 8 (oito) horas aula, 
respectivamente.
§ 3º - As horas atividades a que se refere o § 1º, do artigo 25, integrarão a jornada de 
trabalho, observados as disposições de § 2º do mesmo artigo.

Art. 26 - O professor em regência de classe de 1ª à 4ª série do Ensino Fundamental e da 
Educação Infantil, cumprirá jornada de trabalho de 20 (vinte) ou de 40 (quarenta) horas se-
manais incluídos 20% (vinte por cento) de horas atividades.
Parágrafo Único - No período destinado às horas atividades a que se refere o "Caput" deste 
artigo, será oferecido ao aluno, as disciplinas Educação Física, Ensino Religioso e Artes, 
ministrados por professores habilitados do quadro de pessoal do magistério ou por profissio-
nal legalmente autorizado.

Art. 27 - A jornada de trabalho do professor deverá ser obrigatoriamente, comprida e com-
pletada onde for necessário, inclusive em mais de um estabelecimento de ensino, quando for 
o caso.

Art. 28 - A ampliação da jornada de trabalho do membro do magistério dar-se-á mediante a 
existência de vagas, devidamente justificada pela Secretaria Municipal de Educação.
Parágrafo Único - A ampliação da jornada de trabalho de que trata o "Caput" deste artigo 
concurso interno a ser realizado pela Secretaria municipal de Educação, sempre que houver a 
existência de vagas e havendo mais de um interessado na vaga, a autoridade competente dará 
preferência:
I - ao lotado na Unidade Escolar;
II - ao de maior tempo de serviço no Magistério Público Municipal;
III - ao de maior tempo de serviço no Magistério;
IV - ao de maior número de horas de aperfeiçoamento.
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Art. 29 - A ampliação da jornada de trabalho a que se refere o "Caput" do artigo 28, dar-
-se-á e um ou dois estabelecimento de ensino, desde que obedecidos os critério do parágrafo 
único do artigo 28 e o interessado deverá comprovar ainda a compatibilidade de horário e a 
viabilidade de locomoção entre uma escola e outra.

Art. 30 - A pedido do profissional do magistério e no interesse da Prefeitura Municipal, a 
carga horária poderá ser reduzida, com conseqüência redução salarial na mesma proporção, 
mediante requerimento do interessado.

Art. 31 - Quando ocorrer a extinção de escola, alteração de matricula ou disciplina que 
importe em redução de lotação, o membro do Magistério cumprirá e ou completará a jornada de 
trabalho em outra Unidade Escolar, de livre escolha e em concordância com a Secretaria Mu-
nicipal de Educação.
Parágrafo Único - Os critérios para complementação da jornada de trabalho a que se refere o 
"caput" deste artigo, serão definidas da seguinte forma:
I - ao que tiver mesmo tempo de serviço na Unidade Escolar;
II - ao que tiver menor tempo de serviço no magistério público municipal;
III - ao que tiver menor tempo de serviço no magistério;
IV - ao de menor habitação.

Art. 32 - A jornada de trabalho dos ocupantes do grupo ocupacional de apoio técnico pedagó-
gico e de apoio administrativo poderá ser de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais.

TÍTULO VII
DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Capítulo  I
DO VENCIMENTO

Art. 33 - O vencimento é a retribuição pecuniária devido aos profissionais do Magistério 
pelo efetivo exercício do cargo público, com valor fixado em Lei.
§ 1º - O vencimento base dos ocupantes de base dos grupos ocupacionais do Quadro do 
Magistério, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais é o fixado em níveis e 
referências, segundo os valor constantes dos anexos IX à XI, desta Lei.
§ 2º - O vencimento do professor com jornada de trabalho de 30 (trinta), 20 (vinte) e 10 
(dez) horas semanais é fixado em 75% (setenta e cinco por cento), 50% (cinqüenta por cento) 
e 25% (vinte e cinco por cento) respectivamente, dos valores constantes dos anexos IX e X, 
desta Lei.
§ 3º - O vencimento dos ocupantes de Cargos do Grupo Ocupacional de Apoio Técnico 
Pedagógico e Apoio Administrativo com jornada de 20 (vinte) horas semanais de trabalho é 
fixado em 50% (cinqüenta por cento) do valor constante do anexo XI.

Art. 34 - O professor admitido em caráter temporário perceberá mensalmente, retribuição pe-
cuniária equivalente ao nível de vencimento do Quadro Permanente do Pessoal do Magistério, 
anexo IX desta Lei, a seguir especificado:
I - Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental com Licenciatura Plena, habilitação 
nas séries iniciais ou disciplina que irá atuar, 100% (cem por cento) da tabela de Licen-
ciatura Plena 1-A.
II - Professor de Ensino Fundamental de 5ª à 8ª série com habilitação Licenciatura Curta, 
habitação na disciplina que irá atuar, 90% (noventa por cento) da tabela Licenciatura Plena 
1-A.
III - Professor do Ensino Fundamental de 5ª à 8ª série, sem habilitação, 70% (setenta por 
cento) da tabela Licenciatura Plena 1-A.
IV - Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1ª à 4ª série, com 2º grau ma-
gistério e ou normal, 68% (sessenta e oito por cento) da tabela Licenciatura Plena 1-A.
V - Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1ª à 4ª série, sem habilitação 
para o magistério, 60% (sessenta por cento) da tabela Licenciatura Plena 1-A.

Capítulo  II
DA REMUNERAÇÃO

Art. 35 - A remuneração é constituída do vencimento base do cargo, acrescido das vantagens 
pecuniárias, permanentes ou temporários, estabelecidas em Lei.
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Art. 36 - O professor de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, fará jus à gratificação 
de incentivo à ministração de aulas no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor do 
respectivo cargo efetivo.
§ 1º - O professor 5ª à 8ª série do Ensino Fundamental, cujo número de aulas ultrapassar 
ao limite de aula de § 2º do artigo 25, fará jus a 2,5% (dois vírgula cinco) por cento por 
aula dada, calculado sobre o valor do vencimento do cargo efetivo, não podendo ultrapassar 
ao total da carga horária contratual.
§ 2º - A concessão da gratificação de que trata o "Caput" deste artigo, fica vinculada ao 
número de aulas estabelecidas no § 2º do artigo 25, desta Lei.

Art. 37 - A gratificação de que tratam os artigos 35 e 36 desta lei suspensa no caso do mem-
bro do magistério afastar-se das atividades inerentes ao seu cargo, bem como por não aten-
der ao disposto no § 2º do artigo 25, desta Lei, exceto em gozo de férias, licença saúde, 
licença gestação, e será incorporada aos proventos da aposentadoria, após 10 (dez) anos, 
consecutivos ou intercalados, de percepção de Regência Classe.

Art. 38 - O membro do magistério afastado da ministração de aulas para exercer o cargo de 
Diretor de escola fará JUS à gratificação de 30% (trinta por cento), ambos calculadas sobre 
o vencimento do cargo efetivo e será automaticamente suspenso quando findar o afastamento 
para a execução dos cargos mencionados no "Caput" deste artigo.

Art. 39 - O membro magistério afastado da ministração de aulas para exercer o cargo de Se-
cretário da Escola fará JUS à gratificação de 20% (vinte por cento), ambos calculadas sobre 
o vencimento do cargo efetivo e será automaticamente suspenso quando findar o afastamento 
para a execução dos cargos mencionados no "Caput" deste artigo.

TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 40 - Os ocupantes dos níveis 1 à 3 do Quadro de Pessoal de habilitação com situação 
transitória, poderão a qualquer tempo, pela comprovação de nova habilitação, ascender ao 
nível 1 A das respectivas carreiras do Quadro Permanente de Pessoal do Magistério, exceto 
se implicar em mudança de área ou disciplina.

Art. 41 - Será permitida até o final de 2006, a progressão por mérito para o profissional do 
magistério que ocupam o quadro de situação transitória.

Art. 42 - Ficam transformadas os atuais cargos da quadro do magistério, instituídos pela 
Lei nº 848/91, de 21 de junho de 1991, com denominações e quantitativos estabelecidos nos 
anexos IX e X, desta Lei.

Art. 43 - Ficam absorvidos e extintos pelos vencimentos constantes dos anexos IX, X e XI, 
as promoções e vantagem instituídas por leis municipais.

Art. 44 - A tabela de remuneração dos docentes do ensino fundamental está definida na tabe-
la anexo, cujo ponto médio terá referencia no custo médio aluno ano, calculado com base nos 
recursos que integram o FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental 
e de Valorização de Magistério) aos quais é adicionais 15% (quinze por cento) das demais 
receitas provenientes de impostos.
Parágrafo Único - A remuneração dos docentes do Ensino Fundamental, estabelecida neste ar-
tigo, constituirá referência para a remuneração dos professores da Educação Infantil.

Art. 45 - Cabe às Secretarias Municipais da Educação e da Administração, a coordenação e 
implantação do presente plano.

Art. 46 - As disposições, direitas e vantagens das Funções Gratificadas de Diretor e Secre-
tário de Escola, nos termos do artigo 38 e 39, da presente Lei, somente serão aplicáveis a 
partir do ano de 2001.

Art. 47 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada toda Legisla-
ção Municipal que disponha de matéria de que trata esta Lei.
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Siderópolis, 19 de Novembro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19 de Novembro de 2003.
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 148

Publicação Nº 1878972

LEI Nº 148
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PAGAR SALÁRIO FAMÍLIA

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a pagar o Salário Família aos funcionários e Pro-
fessoras do Município de Siderópolis.

Art. 2º O salário a que se refere o artigo anterior será de Cr%1.000,00 (Um mil cruzeiros) 
por dependente e esposa.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, Em 25 de outubro de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1480, de 19 de Novembro de 2003.

Publicação Nº 1880304

LEI Nº 1480, de 19 de Novembro de 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 
303.010,00(TREZENTOS E TRÊS MIL, E DEZ REAIS), PELA ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E 
DÁ OUTRAS PROVIÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 19 de Novembro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1481, de 19 de Novembro de 2003.

Publicação Nº 1880305

LEI Nº 1481, de 19 de Novembro de 2003.
AUTORIZA O PARCELAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E CONCEDE REDUÇÃO DOS VALORES DAS PENALIDA-
DES INCIDENTES SOBRE OS DÉBITOS, INSCRITOS EM DÍVIDAS ATIVA OU NOTIFICADOS DO OFÍCIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedida redução nos valores das multas e juros incidentes sobre os débitos 
inscritos em divida ativa, ou notificados de oficio e sobre os débitos tributários vencidos 
no exercício de 2003, como segue:
I - de 90% (noventa por cento) quando pagos em parcela única até 15/12/2003;
II - de 50% (cinqüenta por cento) quando pagos em até 10 (dez) parcelas a partir da 1ª em 
15/03/2003.



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 536

§ 1º - Na hipótese de pagamento parcelado, será firmado termo próprio, de confissão do débito 
estabelecido os prazos e condições.
§ 2º - Os percentuais previstos neste artigo, referem-se a pagamentos ou parcelamentos 
efetuados até 15/12/2003.

Art. 2º O contribuinte que não cumprir integralmente com o termo de parcelamento, conforme 
previsto no Código Tributário Municipal, perderá os benefícios aplicados sobre as parcelas 
ainda pendentes.

Art. 3º O benefício referente à redução de penalidades, deverá ser requerido até 15 de de-
zembro de 2003.

Art. 4º Dos valores arrecadados, 05% (cinco por cento), será destinado ao FIA Fundo para 
Infância e Adolescência.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 19 de Novembro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19 de Novembro de 2003.

LEI Nº 1482/2003

Publicação Nº 1880306

LEI Nº 1482/2003

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA).

LEI Nº 1483/2003

Publicação Nº 1880307

LEI Nº 1483/2003

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA).

LEI Nº 1484/2003.

Publicação Nº 1880308

LEI Nº 1484/2003.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCICIO DE 2004.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 10 de Dezembro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1485, de 16 de fevereiro de 2003.

Publicação Nº 1880309

LEI Nº 1485, de 16 de fevereiro de 2003.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ALIENAR BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faz saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado alienar bens imóveis da Administração 
Pública, localizados nas áreas abaixo que serão especificadas, com a finalidade de realizar 
licitação na modalidade de Concorrência Pública, conforme segue:
- Lote nº 02 - Rua D - Vila Cohab;
- Lote nº 03 - Rua Diomício Freitas;
- Lote nº 01 - da Quadra C
- Lote nº 02 - da Quadra C
- Lote nº 03 - da Quadra C
- Lote nº 04 - da Quadra C
- Lote nº 05 - da Quadra C
- Lote nº 06 - da Quadra C
- Lote nº 05 - Matrícula 7.780
- Lote nº 06 - Matrícula 7.781
- Lote nº 07 - Matrícula 7.782

Art. 2º Os lotes acima especificados, serão alienados para fins de publicação, prestadoras de 
serviço, bar, associações e similares.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação do orçamento 
vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de Dezembro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Dezembro de 2003.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1486/2003.

Publicação Nº 1880310

LEI Nº 1486/2003.
DISPÕE SOBRE AS NORMAS RELATIVAS AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN

Capítulo  I
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL

SEÇÃO I
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA
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Art. 1º O imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador à prestação de 
serviços constantes da Lista de Serviços anexa, ainda que esses não se constituam como ati-
vidade preponderante do prestador.
§ 1º A lista de serviços, embora taxativa e limitativa na sua verticalidade, comporta 
interpretação ampla, analógica e extensiva na sua horizontalidade.
§ 2º A interpretação ampla e analógica é aquela que, partindo de um texto de lei, faz 
incluir situações análogas, mesmo não, expressamente, referidas, não criado direito novo, 
mas, apenas, completando o alcance do direito existente.
§ 3º A caracterização do fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
- ISSQN não depende da denominação dada ao serviço prestado ou da conta utilizada para 
registros da receita, mas, tão somente, de sua identificação, simples, ampla, analógica ou 
extensiva, com os serviços previstos na lista de serviços.
§ 4º Para fins de enquadramento na lista de serviços:
I - o que vale é a natureza, a "alma" do serviço, sendo irrelevante o nome dado pelo con-
tribuinte;
II - o que importa é a essência, o "espírito" do serviço, ainda que o nome do serviço não 
esteja previsto, literalmente, na lista de serviços.
§ 5º O imposto incide também sobre o serviço proveniente do exterior do Pais, ou cuja 
prestação lá tenha se iniciado.
§ 6º Ressalvadas as exceções expressas na Lista de Serviços, os serviços nela mencionados 
ficam sujeitos somente à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, ainda 
que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.
§ 7º O imposto de que trata este artigo incide ainda sobre os serviços prestados mediante 
a utilização de bens e serviços públicos explorados economicamente mediante autorização, 
permissão ou concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo usuário final do 
serviço.
§ 8º A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado.
§ 9º Ocorrendo à prestação, por pessoa física ou jurídica, com ou sem estabelecimento fixo, 
de serviço de qualquer natureza não compreendidos no art. 155, II, da Constituição da 
República Federativa do Brasil, definidos na lista de serviços, nasce à obrigação fiscal para 
o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, independentemente:
I - da validade, da invalidade, da nulidade, da anulabilidade, da anulação do ato, afetiva-
mente, praticado;
II - da legalidade, da ilegalidade, da moralidade, da imoralidade, da licitude e da ilici-
tude da natureza do objeto do ato jurídico ou do malogro de seus efeitos.

SEÇÃO II
DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 2º O imposto não incide sobre;
I - as exportações de serviços para o exterior do Pais;
II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos direto-
res e membros de conselho consultivo ou de conselho fiscal de sociedades e funções, bem como 
dos sócios-administradores e dos administradores-delegados;
III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósi-
tos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de credito 
realizadas por instituições financeiras.
Parágrafo Único - Não enquadram no disposto no inciso I os serviços desenvolvidos no Muni-
cípio, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por contratante 
residente no exterior.

SEÇÃO III
DO LOCAL DA PRESTAÇÃO

Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento 
prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas 
hipóteses abaixo relacionadas, quando o imposto será devido no local:
I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço ou, na falta de estabeleci-
mento, onde ele estiver domiciliado, na hipótese do § 5º do art. 1º desta Lei;
II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos servi-
ços descritos no subitem 3.05 da Lista de Serviços;
III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.09 da Lista 
de Serviços;
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IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da Lista de Serviços;
V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços 
descritos no 7.05 da Lista de Serviços;
VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separa-
ção e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços 
descritos no subitem 7.09 da Lista de Serviços;
VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imó-
veis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no 
subitem 7.10 da Lista de Serviços;
VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos ser-
viços descritos no subitem 7.11 da Lista de Serviços;
IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza e de agente físicos, químicos 
e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da Lista de Serviços;
X - Vetado;
XI - Vetado;
XII - do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres, no caso dos servi-
ços descritos no subitem 7.16 da Lista de Serviços;
XIII - da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso 
dos serviços descritos no subitem 7.17 da Lista de Serviços;
XIV - da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da Lista de 
Serviços;
XV - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 
11.01 da Lista de Serviços;
XVI - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos 
serviços descritos no subitem 11.02 da Lista de Serviços;
XVII - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos 
serviços descritos no subitem 11.04 da Lista de serviços;
XVIII - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso 
dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da Lista de Serviço;
XIX - do Município onde está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos 
pelo subitem 16.01 da Lista de serviços;
XX - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele 
estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem17.05 da Lista de Serviços;
XXI - da feira, exposição, congresso ou congênere a que referir o planejamento, organização 
e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da Lista de Serviços;
XXII - do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no 
caso dos serviços descritos pelo item 20 da Lista de Serviços.
§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto no Município:
I - no caso dos serviços a que se refere o subitem 3.04 da Lista de serviços, em relação à 
extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, obje-
tos de locação, sublocação, arredamento, direito de passagem ou permissão de uso, comparti-
lhado ou não;
II - no caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da Lista de Serviços, em relação 
à extensão da rodovia explorada.
§ 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador 
nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 
20.01.

SUBSEÇÃO I
DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR

Art. 4º Considera-se estabelecimento prestador:
I - o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo perma-
nente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes 
para caracterizá-lo as denominações de sede, final, agência, posto de atendimento, sucursal, 
escritório de representação ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas;
II - o local, edificado ou não de terceiro, onde sejam executadas atividades sujeitas à in-
cidência do imposto, mediante a utilização de empregados, ainda que sob a forma de cessão 
de mão-de-obra, com ou sem o concurso de máquinas, equipamentos, ferramentas ou quaisquer 
outros utensílios.

SEÇÃO IV
DO SUJEITO PASSIVO
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Art. 5º Sujeito passivo do imposto é o contribuinte ou o responsável, na forma prevista 
nesta Lei.

SUBSEÇÃO I
DO CONTRIBUINTE

Art. 6º Contribuinte é o prestador do serviço.

SUBSEÇÃO II
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA E DA RESPONSABILIDADE

Art. 7º O Município, atribui de modo expressa, a responsabilidade pelo crédito tributário 
a pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, inclusive no que se refere à 
multa e aos demais acréscimos legais.
§ 1º São responsáveis, por substituição tributária, pelo pagamento do imposto devido e 
acréscimos legais:
I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior do Pais ou cuja prestação 
se tenha iniciado no exterior do Pais;
II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária:
a) de serviço prestado prestado por contribuinte que não esteja regulamente cadastrado con-
tribuinte do Município ou não tenha emitido nota fiscal de prestação de serviço;b) dos ser-
viços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 
7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da Lista de Serviços.
III - as empresas públicas e sociedades de economia mista, quando contratarem a prestação 
de serviços sujeitos à incidência do imposto;
IV - as distribuidoras de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou 
cupons de apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos de capitalização, 
em relação às vendas subseqüentes realizadas pelas entidades esportivas autorizadas ou em-
presas contratadas, exploradas de casas de jogos e bingos eletrônicos ou permanentes;
V - os administradores de bens e negócios de terceiros, em relação aos serviços de venda de 
bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sor-
teios e prêmios, realizados em casa de jogos e bingos eletrônicos ou permanentes;
VI - as empresas prestadoras dos serviços de planos de medicina de grupos ou individual e 
planos de saúde, em relação aos serviços de saúde e assistência médica, descritos no item 4 
da Lista de Serviços;
VII - as agências de propaganda, em relação aos serviços prestados por terceiros, quando 
contratados por conta e ordem de seus clientes;
VIII - as empresas incorporadas e construtoras, em relação aos serviços de agenciamento, 
corretagem ou intermediação de bens imóveis, descritos no subitem 10.05 da Lista de Servi-
ços;
IX - as empresas seguradoras, em relação aos serviços dos quais resultem:
a) remunerações a título de pagamentos em razão do conserto, restauração ou recuperação de 
bens sinistrados;b) remunerações a título de comissões pagas a seus agentes, corretores ou 
intermediários, pela venda de seus planos;c) remunerações a título de pagamentos em razão 
de inspeções e avaliações de risco para cobertura de contrato de seguros e de prevenção e 
gerencia de riscos seguráveis.
§ 2º O disposto nos incisos II "b", III, IV, V, VI, VII, VIII e IX não se aplica quando o 
contribuinte prestador do serviço sujeitar-se a pagamento do imposto em base fixa ou por 
estimativa, devendo esta condição ser comprovada.
§ 3º O disposto no incisa II "b" não se aplica:
I - quando o contratante ou intermediário não estiver estabelecido ou domiciliado no Muni-
cípio;
II - quando o contratante for o promitente comprador, em relação aos serviços prestados 
pelo incorporador-construtor;
§ 4º A responsabilidade a que se refere este artigo somente será elidida nos seguintes 
casos:
I - quando o prestador dos serviços, agindo com o propósito de impedir ou retardar, total 
ou parcialmente, a ocorrência do gerador da obrigação tributária principal, ou excluir ou 
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto de-
vido, ou de evitar ou deferir o seu pagamento, prestar informações falsas ao responsável 
induzindo-o a erro na apuração do imposto devido;
II - na concessão de medida liminar ou tutelar antecipada, em qualquer espécie de ação ju-
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dicial.
§ 5º A responsabilidade de que trata este artigo será satisfeita mediante o pagamento 
do imposto retido, calculado sobre o preço do serviço prestado, aplicada a alíquota 
correspondente.
§ 6º A Substituição Tributária prevista neste artigo, exclui a responsabilidade supletiva 
do prestador do serviço, desde que o valor do tributo esteja destacado no documento fiscal, 
e que seja comprovada a retenção através de recibo.

Art. 8º São solidariamente responsáveis, conjuntamente com o contratante e o empreiteiro da 
obra, o proprietário do bem imóvel, quando aos serviços de construção civil prestados sem a 
documentação fiscal correspondente e sem a proa de pagamento do imposto.

Art. 9º Estão sujeitos à retenção do imposto na fonte os serviços prestados aos órgãos da 
administração pública da União, do Estado e do Município, inclusive suas autarquias e fun-
dações.
Parágrafo Único - Os valores descontados na forma deste artigo serão deduzidos pelos pres-
tadores dos serviços no momento da apuração do imposto.

Art. 10 As entidades mencionadas no artigo deverão fornecer, em duas vias, aos prestadores 
de serviços, o Comprovante de Retenção do Imposto na Fonte - CRIF, em modelo aprovado pela 
Prefeitura Municipal.

Art. 11 O Município poderá celebrar Termo de Convênio com tomadores de serviços visando à 
retenção do imposto.
Parágrafo Único - A não celebração citada neste artigo não prejudica a obrigação do toma-
dor.

Art. 12 Os tomadores de serviços descritos nos artigos anteriores, deverão fornecer aos 
prestadores de serviço, o comprovante de retenção do imposto na fonte.

Art. 13 O recolhimento do imposto retido na fonte far-se-á em nome do responsável pela 
obrigação tributária, observando-se o prazo de pagamento.
Parágrafo Único - O não recolhimento no prazo estabelecido será considerado apropriação in-
débita, ficando o responsável sujeito às penalidades pecuniárias.

SEÇÃO V
DA BASE DE CÁLCULO

Art. 14 A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1º Entende-se por preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma 
dedução, excetuados os descontos ou abatimentos concedidos independente de condição.
§ 2º Na falta de preço do serviço, ou não sendo ele desde logo conhecido, será adotado o 
preço corrente na praça do prestador.
§ 3º Quando os serviços descritos no subitem 3.04 da Lista de Serviços forem prestados no 
território de mais de um Município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso 
à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza, cabo de qualquer 
natureza, ou ao número de postes, existentes no Município.
§ 4º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio 
contribuinte, o imposto será calculado, por meio alíquotas fixas previstas no artigo 21, em 
função da formação escolar ou profissional.
§ 5º A prestação de serviço sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte é o 
simples fornecimento de trabalho, por profissional autônomo, com ou sem estabelecimento, que 
não tenha, a seu serviço, empregado com a sua mesma qualificação profissional.
§ 6º Quando a prestação de serviço sob forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte 
não for o simples fornecimento de trabalho, por profissional autônomo, com ou sem 
estabelecimento, tendo, a seu serviço, empregado com a sua mesma qualificação profissional, 
a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN será determinada, 
mensalmente, levando-se em conta o preço do Serviço.
§ 7º O preço do serviço é a receita bruta a ele correspondente, tudo o que for cobrado em 
virtude da prestação do serviço, em dinheiro, bens, serviços ou direitos, seja na conta 
ou não, inclusive título de reembolso de ressarcimento, de reajustamento ou de outros 
dispêndio de qualquer natureza, independente de seu efetivo pagamento:
I - incluídos:
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a) os materiais a serem ou que tenham sido utilizados na prestação dos serviços;b) as mer-
cadorias a serem ou que tenham sido utilizadas na prestação dos serviços, ressalvados os 
casos previstos nos subitem 7.02, 7.05, 14.01, 14.03 e 17.10, da lista de serviços;
II - sem nenhuma dedução, inclusive de subempreitadas.
§ 8º Mercadoria:
I - é o objetivo de comércio do produtor ou do comerciante, por grosso ou a retalho, que a 
adquire para revender a outros comerciantes ou ao consumidor;
II - é a coisa móvel que se compra e se vende, por atacado ou varejo, nas lojas, armazéns, 
mercados ou feiras;
III - é todo bem móvel sujeito ao comércio, ou seja, com destino a ser vendido:
IV - é a coisa móvel que se encontra na posse do titular de um estabelecimento comercial, 
industrial ou produtor, destinando-se a ser por ele transferida, no estado em que se encon-
tra ou incorporada a outro produto.
§ 9º Material:
I - é o objeto que, após ser comercializado, pelo comércio do produto ou do comerciante, 
por grosso ou a retalho, é adquirido, pelo prestador de serviço, não para revender a outros 
comerciante ou ao consumidor, mas para ser utilizado na prestação dos serviços previstos na 
lista de serviços;
II - é a coisa móvel que, após ser comprada, por atacado ou a varejo, nas lojas, armazéns, 
mercados ou feiras, é adquirida, pelo prestador de serviço, para ser empregada na prestação 
dos serviços previstos na lista de serviços;
III - é todo bem móvel que, não sujeito mais ao comércio, ou seja, sem destino a ser vendi-
do, por se achar no poder ou na propriedade de um estabelecimento prestador de serviço, é 
usado na prestação dos serviços previstos na lista de serviços;
IV - é a coisa móvel que, logo que sai da circulação comercial, se encontra na posse d 
titular de um estabelecimento prestador de serviço, destina-se a ser por ele aplicada na 
prestação dos serviços previstos na lista de serviços.
§ 10º Subempreitada:
I - é a terceirização total ou parcial de um serviço global previsto na lista de serviços;
II - é a terceirização total ou parcial de um serviço global previsto na lista de serviços;
§ 11º O preço do serviço ou a receita bruta compõe o movimento econômico do mês em que for 
concluída a sua prestação.
§ 12º Os sinais e os adiantamentos recebidos pelo contribuinte durante a prestação do 
serviço, integram a receita bruta no mês em que forem recebidos.
§ 13. Quando a prestação do serviço for subdividida em partes, considera-se devido o 
imposto no mês em que for concluída qualquer etapa contratual a que estiver vinculada a 
exigibilidade do preço do serviço.
§ 14. A aplicação das regras relativas à conclusão, total ou parcial, da prestação do 
serviço, independe do efetivo pagamento do preço do serviço ou do cumprimento de qualquer 
obrigação contratual assumida por um contratante em relação ao outro.
§ 15. As diferenças resultantes dos reajustamentos do preço dos serviços integrarão a 
receita do mês em que sua fixação se tornar definitiva.
§ 16. Na falta do OS - Preço do Serviço, ou não sendo ele desde logo conhecido, poderá ser 
fixado, mediante estimativa ou através de arbitramento.

SUBSEÇÃO I
DO ARBITRAMENTO

Art. 15 Sempre que forem omissos ou não mereçam fé às declarações ou os esclarecimentos 
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente 
obrigado, a base de calculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal.

Art. 16 A autoridade fiscal que proceder ao arbitramento da base de cálculo lavrará Termo de 
Arbitramento, valendo-se dos dados e elementos que possa colher junto:
I - a contribuintes que promovam prestações semelhantes;
II - ao próprio sujeito passivo, relativamente a prestações realizadas em períodos anterio-
res;
III - no estabelecimento, com base no movimento das operações apuradas em períodos de tempo 
determinado, mediante acompanhamento.
Parágrafo Único - O arbitramento poderá basear-se ainda quaisquer outros elementos proba-
tórios, inclusive despesas necessárias à manutenção do estabelecimento ou a efetivação das 
prestações.



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 543

Art. 17 O Termo de Arbitramento integra a Notificação Fiscal e deve conter:
I - a identificação do sujeito passivo;
II - o motivo do arbitramento;
III - a descrição das atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo;
IV - as datas inicial e final, ainda que aproximadas, de cada período em que tenham desen-
volvido as atividades;
V - os critérios de arbitramento utilizados pela autoridade fazendária;
VI - o valor da base cálculo arbitrada, correspondente ao total das prestações realizadas 
em cada em dos períodos considerados;
VII - o ciente do sujeito passivo ou, se for o caso, a indicação de que este se negou a 
opor o ciente.
Parágrafo Único - Os critérios a que se refere o inciso V deste artigo serão estabelecidos 
em regulamento.

Art. 18 Acompanham o Termo de Arbitramento as cópias dos documentos que lhe serviram de 
base, salvo quando estas tenham sido extraídas de documentos pertencentes ao próprio sujei-
to passivo, caso em que serão identificados.

Art. 19 Não se aplica o disposto nesta Subseção quando o físico dispuser de elementos sufi-
cientes para determinar o valor real das prestações.

Art. 20 É assegurado ao contribuinte o direito de contestar a avaliação do valor arbitrado, 
na forma e prazo previsto nesta Lei.

SUBSEÇÃO II
DOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS

Art. 21 O imposto devido em razão de serviço prestado sob a forma de trabalho pessoal do 
próprio contribuinte será fixo e estabelecido em função da formação escolar ou profissional 
exigida para o exercício da atividade, de acordo coma as seguintes categorias:
I - Sobre serviços prestados por profissionais de nível fundamental o valor do imposto é de 
5,00 (cinco reais), ao mês;
II - sobre serviços prestados por profissionais de nível médio o valor do imposto é de R$ 
15,00 (quinze reais), ao mês;
III - Sobre serviços prestados por profissionais de nível superior o valor do imposto é de 
R$ 20,00 (vinte reais), ao mês;
IV - Sobre serviços prestados por profissionais vinculados a entidades de classe o valor do 
imposto é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), ao mês.
§ 1º Considera-se serviço pessoal do próprio contribuinte aquele realizado direta e 
exclusivamente por profissionais autônomos e sem o concurso de outros profissionais de mesma 
ou de outras qualificações técnicas.
§ 2º Não descaracteriza o caráter pessoal do serviço o auxilio ou ajuda de terceiros que 
não contribuam para a sua produção.
§ 3º O serviço prestado por profissional vinculado à entidade de classe independente da 
escolaridade do prestador.

SEÇÃO VI
DA APURAÇÃO DO IMPOSTO

Art. 22 O imposto será apurado:
I - mensalmente, pelo próprio sujeito passivo, quando proporcional à receita bruta;
II - de oficio, quando fixo ou devido por estimativa e arbitramento fiscal.

SUBSEÇÃO I
DA ESTIMATIVA FISCAL

Art. 23 A critério da autoridade administrativa, o imposto poderá ser calculado e recolhido 
por estimativa da base de cálculo quando:
I - se trata de estabelecimento de caráter temporário ou provisório;
II - se trata de estabelecimento de rudimentar organização;
III - o nível de atividade econômica recomendar tal sistemática;
IV - se trata de estabelecimento cujo natureza de atividade imponha tratamento fiscal espe-
cial;
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V - quando se trata de estabelecimento constituído sob a forma de sociedade simples.
§ 1º O imposto calculado na forma deste artigo será lançado para um exercício financeiro, ou 
proporcionalmente ao número de meses, na hipótese do inicio da atividade ocorrer no decurso 
do exercício de referência.
§ 2º O contribuinte que optar pelo pagamento do imposto na forma prevista neste artigo 
deverá apresentar, no prazo fixado em regulamento, declaração prévia manifestando o seu 
interesse.
§ 3º A declaração a que se refere o parágrafo anterior será preenchida com base nos 
registros contábeis do contribuinte, conforme dispuser o regulamento.
§ 4º Na ausência de dados contábeis, o contribuinte poderá utilizar os dados informatizados 
a Receita Federal em cumprimento à legislação especifica, relativos ao Imposto Sobre a Renda 
e Proventos de Qualquer Natureza.
§ 5º O contribuinte que estiver recolhendo o imposto na forma prevista neste artigo deverá, 
até 30 (trinta) dias após o encerramento do período de apuração, apresentar uma Guia de 
Informação Fiscal - GIF de ajuste, confrontando os valores recolhidos por estimativa com os 
apurados regulamente em sua escrita, observado o seguinte:
I - se constatado que o valor recolhido foi inferior ao que seria efetivamente devido, re-
colher a importância apurada, no prazo de 30 (trinta) dias após a apuração;
II - se constatado que o valor recolhido foi superior ao que seria efetivamente devido, 
compensar a importância com o montante a recolher no período seguinte.
§ 6º O pagamento e a compensação prevista no § 4º, I e II, extinguem o crédito tributário 
sob condição resolutória da ulterior homologação pela autoridade fiscal.
§ 7º No primeiro ano de atividade, a estimativa será efetuada com base em dados presumidos, 
informados pelo contribuinte, sujeitando-se ao ajuste de que trata o parágrafo anterior.
§ 8º A estimativa será por período anual, exceto na hipótese do § 7º deste artigo em que 
corresponderá período previsto de funcionamento.

Art. 24 A autoridade fiscal que proceder ao enquadramento do contribuinte no regime de que 
trata esta Subseção levará em conta, além das informações declaradas na forma prevista no 
artigo anterior, os seguintes critérios:
I - o volume das prestações tributadas obtidas por amostragem;
II - o total das despesas incorridas na manutenção do estabelecimento;
III - a aplicação de percentual de margem de lucro bruto, previsto em regulamento;
IV - outros dados apurados pela administração fazendária que possam contribuir para a de-
terminação da base de cálculo do imposto.

Art. 25 A inclusão do contribuinte no regime previsto nesta Subseção não o dispensa do cum-
primento das obrigações acessórias.

SEÇÃO VII
DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO

Art. 26 O imposto será recolhido:
I - por ocasião da ocorrência do fato gerador, quando o prestador e o contratante não esti-
veram cadastrados como contribuintes do Município;
II - quando fixo, em até 06 (seis) parcelas conforme definido em regulamento;
III - quando por estimativa fiscal, em parcelas mensais até o dia 10 (dez) do mês seguinte 
ao da ocorrência do fato gerador;
IV - quando retido na fonte ou por substituição tributária até o dia 10 (dez) do mês se-
guinte ao de referência;
V - nos demais casos sob o preço dos serviços prestados, apurado mensalmente, até o dia 10 
(dez) do mês seguinte ao de referência.
Parágrafo Único - Poderá ser autorizado, em caráter especial e mediante despacho do titu-
lar do órgão fazendário do Município que os estabelecimentos temporários e os contribuintes 
estabelecidos em outros Estados ou Municípios que prestem serviços dentro dos limites ter-
ritoriais de Siderópolis, recolham o imposto devido no prazo e na forma definidos no respec-
tivo despacho.

Art. 27 É dever do sujeito passivo apurar e declarar o imposto de acordo com o período de 
apuração, mediante Guia de informação Fiscal ou meio magnético, conforme dispuser o regula-
mento, observado o disposto no art. 23, § 5º.

Art. 28 O Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza devido mão-de-obra na construção civil 
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deverá ser recolhido durante a execução da obra.
§ 1º A falta de indicação, por parte do sujeito passivo, da base de cálculo que trata o 
"caput" deste artigo, implicará na aceitação tática da base de cálculo por estimativa, 
encontrada através da utilização da tabela de valores unitários de construção fixada e 
atualizada mensalmente Município.
§ 2º A liberação de carta de habite-se fica condicionada a comprovação do pagamento total do 
imposto devido na forma deste artigo.
§ 3º Terminada a construção é facultado a ambas as partes, sujeito ativo e passivo da 
relação tributária, exigir o imposto apurado a maior do que a estimativa para a edificação 
ou a devolução pelo reconhecimento a maior, em razão da prestação de serviços insuficientes 
para alcançar o imposto lançado.

Art. 29 Não se subordinam às regras do artigo anterior contribuintes pessoas jurídicas, que 
estiverem cadastrados na Prefeitura como prestadores de serviços, no ramo da construção ci-
vil e desde que venham recolhendo seus tributos com normalidade.

SEÇÃO VIII
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO

Art. 30 O lançamento do imposto será efetuado de ofício, pela autoridade administrativa:
I - quando o valor do imposto, apurado e declarado pelo sujeito passivo, em Guia de infor-
mação Fiscal - GIF ou arquivo eletrônico, não corresponder à realidade.
II - quando o valor do imposto for levantado e apurado em ação fiscal.
Parágrafo Único - Sobre o crédito tributário constituído na forma deste artigo, incidirão 
os juros moratórios e as multas previstas na legislação tributária.

Art. 31 A inscrição em Divida Ativa dos Créditos tributários declarados em Guia de informa-
ções Fiscais independente de nova notificação de lançamento ao sujeito passivo.

SEÇÃO IX
DAS ISENÇÕES

Art. 32 Fica isenta do imposto a prestação de serviços:
I - do profissional autônomo, nos dois primeiros anos de exercício profissional, comprovado 
através de certificado de habilitação profissional.
II - nas edificações com área de até 100m² (cem metros quadrados).

SEÇÃO X
DOS LIVROS E DOCUMENTOS FISCAIS

Art. 33 Os livros e demais documentos fiscais necessários à fiscalização, lançamento, reco-
lhimento e controle das operações sujeitas à incidência do imposto, serão os previstos no 
regulamento.

Capítulo  II
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Art. 34 Ficam obrigadas a se inscrever no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC, as 
pessoas físicas ou jurídicas que:
I - realizem prestações de serviços sujeitas à incidência do imposto;
II - sejam, em relação às prestações de serviços a que se refere o inciso I, responsáveis 
pelo pagamento do imposto como substitutos tributários;
Parágrafo Único - Excepcionados os casos previstos em regulamentos, será exigida inscrição 
independente para cada estabelecimento.

Art. 35 As prestações de serviços devem ser consignadas em documentos fiscais próprios, de 
acordo com os modelos fixados em regulamento.
§ 1º O regulamento disporá sobre normas relativas à impressão, emissão e escrituração de 
documentos fiscais, podendo fixar os prazos de validade dos mesmos.

Art. 36 Os contribuintes e demais pessoas obrigadas à inscrição cadastral deverão manter e 
escriturar, os livros fiscais previstos em regulamento.
Parágrafo Único - Os contribuintes e demais pessoas obrigadas, entregarão, nos prazos fixa-
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dos em regulamento, à Secretaria de Finanças, as informações de natureza cadastral, econô-
mica ou fiscal previstas na legislação tributária.

Capítulo  III
DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO

Art. 37 Compete ao órgão Fazendário do Município a supervisão, o controle da arrecadação e 
a fiscalização do imposto.
Parágrafo Único - A fiscalização do imposto è atribuição exclusiva dos agentes do fisco.

Art. 38 Os agentes do fisco diretamente ou por intermédio do órgão fazendário, poderão re-
quisitar o auxilio da força pública estadual sempre que forem vitimas de embaraço ou de-
sacato no exercício de suas funções, ou quando for necessária a doação de medidas acaute-
ladoras de interesse do fisco, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou 
contravenção.

Art. 39 No exercício de suas funções, o agente do fisco procederá ao exame dos livros e do-
cumentos de escrituração contábil e fiscal do contribuinte, inclusive em meios magnéticos.
Parágrafo Único - No caso de recusa de apresentação dos livros, documentos ou meios magné-
ticos, o agente do fisco, diretamente ou por intermédio do órgão fazendário, providenciará 
junto ao Ministério Público para que se faça a exibição jurídica, sem prejuízo da lavratura 
de auto de infração por embaraço a ação fiscal.

Art. 40 Considerar-se-á infração à obrigação tributária acessória a simples omissão, de re-
gistro de prestações de serviços tributáveis na escrita fiscal, desde que lançadas na comer-
cial.

Art. 41 Presumir-se-á prestação de serviço tributável não registrada, quando se constatar:
I - o suprimento de caixa sem comprovação da origem do numerário, quer esteja escriturado 
ou não;
II - a efetivação de despesas, pagas ou arbitradas, em limite superior ao lucro bruto aufe-
rido pelo contribuinte;
III - a diferença entre o movimento tributável médio em sistema especial de fiscalização e o 
registro nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores;
IV - a falta de registro de documentos fiscais referentes à prestação de serviços, na escri-
ta fiscal e contábil, quando existente esta;
V - a efetivação de despesas ou aquisição de bens e serviços, por titular de empresa ou só-
cio de pessoa jurídica, em limite superior ao pró-labore ou às retiradas e sem comprovação 
da origem do numerário.
VI - o pagamento de aquisições de mercadorias, bens, serviços, despesas e outros ativos e 
passivos, em valor superior às disponibilidades do período;
VII - a existência de despesa ou de título de crédito pagos e não escriturados, assim como 
a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada;
VIII - a existência de valores registrados em máquinas registradora, equipamento emissor de 
cupom fiscal, processamento de dados, ou outro equipamento utilizado sem prévia autorização 
ou de forma irregular, apurados mediante a leitura do equipamento.
§ 1º Não perdurará a presunção mencionada nos incisos I, II, e VI quando em contrário 
provarem os lançamentos efetuados em escrita contábil revestida das formalidades legais.
§ 2º Não produzirá os efeitos previstos na § 1º a escrita contábil, quando:
I - contiver vícios ou irregularidades que objetivem ou possibilitem a sonegação de tribu-
tos;
II - os documentos fiscais emitidos ou recebidos contiverem omissões ou vícios, ou quando se 
verificar que as quantidades, operações ou valores lançados são inferiores aos reais;
III - os livros ou documentos fiscais forem declarados extraviados, salvo se o contribuinte 
fizer comprovação das prestações e de que sobre elas pagou o imposto devido;
IV - o contribuinte, embora intimado, persistir no propósito de não existir seus livros e 
documentos para exame.

Capítulo  IV
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

SEÇÃO I
DAS INFRAÇÕES
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Art. 42 Constitui infração toda ação ou omissão que importe em inobservância, por parte de 
pessoa natural ou jurídica, de obrigações tributárias, positivas ou negativas, previstas na 
legislação.
Parágrafo Único - A conceituação tributária de infração independe da intenção do agente e 
da efetividade, natureza e extensão do fato, mas depende do conhecimento real ou presumido 
da sua pratica, por parte do agente ou responsável.

Art. 43 As infrações serão apuradas mediante procedimento fiscal, na forma do disposto na 
legislação tributária.

Capítulo  V
INFRATORES

SEÇÃO I
DA AUTORIA, CO-AUTORIA E CUMPLICIDADE

Art. 44 Autor da infração é a pessoa natural ou jurídica que, tendo ou não interesses pes-
soais, diretos ou indiretos, na prática da infração, ou em seus efeitos, praticar, pessoal 
e diretamente, a ação ou omissão definida na legislação tributária como infração, ou a fizer 
praticar em seus próprio proveito, por mandatário, representante, preposto, dependente ou 
terceiro, ou por pessoa jurídica de que detenha administração ou controle.

Art. 45 Co-autor é a pessoa natural ou jurídica que:
I - tendo ou não interesse pessoal, direto ou indireto, na prática da infração ou em seus 
efeitos, concorre efetivamente, por ação ou omissão, para sua prática, ou maneira especial 
à sua existência material à sua consumação, ou a prática ou realização de seus efeitos;
II - tendo interesse pessoal, direto ou indireto, na prática da infração ou em seus efei-
tos, e conhecendo ou devendo conhecer a sua prática por outrem, deixa de tomar imediatamen-
te qualquer providência razoavelmente eficaz para impedi-la ou repará-la.

Art. 46 Cúmplice é a pessoa natural ou jurídica, que, tendo ou não interesse pessoal, dire-
to ou indireto, na prática da infração, ou em seus efeitos:
I - concorre efetivamente, por ação ou omissão, para sua prática, de maneira útil mas não 
essencial à sua existência material, à sua consumação, ou à realização de seus efeitos;
II - concorre efetivamente, por ação ou omissão, para deferir ou impedir, total ou parcial-
mente, a sua descoberta.
III - adquire, consome, utiliza, conserva em seu poder, aliena, em proveito próprio ou 
alheio, bens, valores ou mercadorias que sabia ou dava saber constituírem objeto ou produto 
de infração consumada ou curso de consumação.

Art. 47 Extingue-se a punibilidade:
I - pelo falecimento do agente em todos os casos em que a responsabilidade for de natureza 
pessoal.
II - pelo decurso do prazo de cinco anos, a contar da data em que tenha sido consumada ou 
tentada a infração.
Parágrafo Único - Reputa-se consumada a infração, quando praticada o último dos atos que a 
constituem.

Capítulo  V
DAS PENALIDADES

SEÇÃO I
DAS ESPÉCIES

Art. 48 São penalidades tributárias passíveis de aplicação cumulativa:
I - sujeição a regime especial de fiscalização;
II - cancelamento de regimes ou controles especiais estabelecidos em benefício de contri-
buinte;
III - multas.

SEÇÃO III
DA APLICAÇÃO E GRADUAÇÃO
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Art. 49 São competentes para aplicar penalidade:
I - os integrantes do Grupo "FISCO", quando às referidas no inciso de número III, do artigo 
anterior;
II - O Secretario de Finanças, quando às referidas nos inciso I, II e III do artigo ante-
rior;
III - O Prefeito Municipal, quando às referidas no inciso III, do artigo anterior.
§ 1º - A competência conferida aos integrantes do Grupo "FISCO", no que se refere às 
multas, é restrita às de mora e às variáveis.
§ 2º - O Secretário de Finanças proporá ao Chefe do Poder Executivo, no próprio despacho 
que aplicar penalidades e quando cabível a aplicação de penas que digam respeito à 
suspensão, o cancelamento de isenções e interdição de estabelecimentos.

Art. 50 A determinação da pena ou das penas aplicáveis, bem como a fixação, dentro dos limi-
tes legais, da quantidade da pena aplicável, atenderá:
I - aos antecedentes do infrator;
II - aos motivos determinantes da infração;
III - à gravidade das conseqüências efetivas ou potencias da infração;
IV - as circunstâncias atenuantes e agravantes e constantes do processo.
§ 1º - São circunstâncias agravantes, quando não constituam ou qualifiquem a infração:
I - a sonegação, a fraude e o conluio;
II - a reincidência;
III - ter o infrator recebido do contribuinte de fato, antes do procedimento fiscal, o va-
lor do tributo sobre que versar a infração, quando esta constituir na falta de pagamento no 
prazo legal;
IV - o fato do tributo não lançado, ou lançado a menor, inferir-se à operação cuja tributa-
ção já tenha sido objeto de decisão proferida em consulta formulada pelo contribuinte;
V - a inobservância a instrução escritas, baixadas pela Fazenda Municipal;
VI - a clandestinidade do ato, operação ou estabelecimento, a inexistência de escrita fiscal 
e comercial, e a falta de emissão de documentos fiscais, quando exigidos:
VII - o emprego de artifícios fraudulento, como meio para impedir ou deferir o conhecimento 
da infração.
§ 2º - São circunstâncias atenuantes:
I - o lançamento regular das operações tributárias nos livros fiscais ou comerciais, com 
base em documentos legalmente tidos;
II - a comprovada ignorância ou incompreensão da legislação fiscal;
III - ter o infrator, antes do procedimento fiscal, procurado, de maneira inequívoca e efi-
ciente, anular ou reduzir os efeitos da infração, prejudiciais ao Fisco;
IV - qualquer outra atitude que faça presumir, inequivocamente, ter o infrator agido de boa 
fé.

Art. 51 Não se computarão, para efeito de graduação da pena, as penalidades de qualquer na-
tureza, previstas, quando ao mesmo fato, pela lei criminal.
Parágrafo Único - Aplica-se o disposto neste artigo, por igual, às penalidades de qualquer 
natureza, impostas em razão ao mesmo fato, por outra pessoa de direito público.

Art. 52 Sonegação è toda a ação ou omissão dolosa tendente a impedir, ou diferir, o conhe-
cimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação principal, da natureza ou circunstância ma-
terial;
II - das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária 
principal ou o crédito tributário correspondente.

Art. 53 Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou diferir, total ou par-
cialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributaria principal, ou a excluir ou 
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devi-
do, ou a evitar ou retardar o seu pagamento.

Art. 54 Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando 
a qualquer dos efeitos referidos nos arts. 49 e 50.

Art. 55 Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações, pela mesma 
pessoa natural ou jurídica, aplicam-se, cumulativamente, no grau correspondente, as pessoas 
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e elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
§ 1º - Se idênticas às infrações, e sujeitas à pena de multas fixas, aplica-se, no grau 
correspondente, a pena cominada para uma delas, aumentada de 10% (dez por cento) para 
agravantes, como se de uma só infração se tratasse.
§ 2º - Se a pena cominada for proporcional ao valor do tributo, a sua aplicação incidirá 
sobre o total do tributo a que se referem às infrações, consideradas, em conjunto, as 
circunstâncias atenuantes e agravantes, como se de uma única infração se tratasse.
§ 3º - Quando se trata de infração continuada, em relação à qual tenham sido lavradas 
diversas notificações, representações em autos de infração, serão eles reunidos em um só 
processo, para imposição da pena.
§ 4º - Não se considera infração continuada, a repetição de falta já arrotada em processa 
fiscal de cujo inicio o infrator tenha sido cientificado.

Art. 56 Sujeitam-se às mesmas penalidades que o infrator, os co-infratores e cúmplices.

SEÇÃO III
DA SUJEIÇÃO A REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO

Art. 57 O contribuinte que houver cometido infração punida com multa elevada ao grau máxi-
mo, ou quando se recusar a fornecer ao Fisco os esclarecimentos, por ele solicitado, poderá 
ser submetido ao regime especial de fiscalização.

Art. 58 O regime especial consistirá no acompanhamento de suas atividades por agentes do 
Fisco, por prazo não inferior a 10 (dez) dias, nem superior a 60 (sessenta) dias.
Parágrafo Único - Será permitida a manutenção de regime especial por prazo superior ao fixa-
do neste artigo, desde que persistam os motivos que o determinaram.

Art. 59 Considera-se sonegado à Fazenda, o montante da diferença apurada no confronto entre 
a soma de operações tributáveis realizadas no período do regime especial, e a realizada nos 
períodos que integram os doze meses imediatamente anteriores.

Art. 60 O Secretário de Finanças, no próprio ato que impuser a penalidade prevista nesta 
Seção, estabelecerá as obrigações acessórias a serem observadas durante a vigência do regi-
me especial.

SEÇÃO IV
DO CANCELAMENTO DE REGIMES OU CONTROLES ESPECIAIS ESTABELECIDOS EM BENEFÍCIO DO CONTRIBUIN-
TE

Art. 61 Os regimes ou controles especiais, estabelecidos com fundamento da legislação tri-
butária, em beneficio do contribuinte, serão cancelados sempre que por eles cometida in-
fração revestida de circunstâncias agravantes, ou recusada a prestação de esclarecimentos 
solicitados pelo Fisco, ou ainda, embaraçada, iludida, dificultada ou impedida a ação dos 
agentes do fisco.
Parágrafo Único - O ato que cancelar o benefício fixará prazo para o cumprimento normal das 
obrigações cuja prestação for dispensada.

SEÇÃO V
DAS MULTAS

SUBSEÇÃO I
DA CLASSIFICAÇÃO

Art. 62 As infrações da legislação tributária municipal sujeitam o infrator a multas mora-
tórias, variáveis e fixas, as quais serão aplicadas de ofícios, mediante emissão de Auto de 
infração ou Notificação Fiscal, nos casos de lançamento de ofício, ou no momento do pagamen-
to do tributo, quando denunciado espontaneamente.

SUBSEÇÃO II
DA MULTA MORATÓRIA

Art. 63 Multa moratória é a penalidade imposta ao infrator, para ressarcir o Município pelo 
retardamento verificado no cumprimento da obrigação tributária principal.
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§ 1º - A multa de mora será computada sobre créditos tributários lançados pela Fazenda 
Municipal, a partir do termo final do prazo concedido para pagamento, ou quando verificado o 
recolhimento espontâneo.
§ 2º - A multa de mora será de 0.083% (oitenta e três milésimos) ao dia, até o limite de 
15% (quinze por cento), aplicada sobre o valor corrigido monetariamente.

SUBSEÇÃO III
DAS MULTAS VARIÁVEIS

Art. 64 As multas variáveis serão exigidas de ofício, quando a infração configurar não paga-
mento do tributo devido ao Tesouro Municipal.
§ 1º - As multas variáveis serão calculadas sobre o valor do tributo atualizado.
§ 2º - A multa variável decorrente da ação fiscal será aplicada sobre o crédito fiscal 
atualizado, de acordo com os percentuais seguintes:
I - por falta de recolhimento de tributos regularmente lançado 50%
II - quando houver sonegação ou fraude 200%
III - quando não for observada a retenção na fonte pelo substituto 150%
IV - Quando for efetuada a retenção na fonte e não for procedido o recolhimento pelo subs-
tituto 200%
V - Nos demais casos 100%

Art. 65 Serão elevadas ao dobro as multas variáveis:
I - quando constatado o emprego de artifício fraudulento;
II - quando o contribuinte for reincidente;
III - quando o infrator tiver recebido, do contribuinte de fato, o valor do tributo não re-
colhido.

Art. 66 Não se sujeitam às penalidades previstas no art. 64, os infratores que, espontanea-
mente, antes de iniciado o procedimento fiscal, promovam o recolhimento dos tributos acres-
cidos das multas moratórias previstas no art. 63.
Parágrafo Único - O pagamento espontâneo de tributos, sem o pagamento concomitante das mul-
tas moratórias, sujeita o infrator ao pagamento de multas variáveis equivalentes às fiadas 
no art. 63.

SUBSEÇÃO IV
DAS MULTAS FIXAS

Art. 67 Multas fixas são as aplicadas por infração a dispositivos da legislação tributária 
que refiram obrigações tributárias acessórias.

Art. 68 As multas fixas obedecerão à seguinte graduação, nos casos em que o infrator:
I - de 03 (Três) UFMs:
a) iniciar atividades ou praticar ato sujeito à taxa de licença, antes de concessão desta 
promover inscrição no Cadastro Fiscal fora do prazo;b) promover inscrição no Cadastro Fis-
cal fora do prazo;c) deixar de comunicar, no prazo previsto, as alterações ou baixas que 
impliquem em modificação ou extinção de fatos anteriormente gravados;d) manter em atraso a 
escrituração dos livros fiscais;e) - não possuir Livro de Registro e Controle de Pagamento 
do ISSQN;
II - de 05 (cinco) UFMs:
a) não promover sua inscrição no Cadastro de Rendas Mobiliárias;b) deixar de remeter às re-
partições municipais, em sendo obrigado a fazê-lo, documento exigido pela legislação tribu-
tária;c) deixar de apresentar, no prazo para tantos concedido, os elementos básicos à iden-
tificação ou caracterização de fatos geradores ou de base imponíveis de tributos municipais;
III - de 10 (dez) UFMs:
a) apresentar ficha de inscrição cadastral, livro, documentos ou declarações relativas aos 
bens e atividades sujeitas à tributação, com omissões, ou dados inverídicos, com evidente 
intuito de evitar ou deferir imposição tributária;
IV - de 20 (vinte) UFMs:
a) negar-se a prestar informações, ou, por qualquer outro modo, tentar embaraçar, iludir, 
dificultar ou impedir a ação dos auditores fiscais;
V - de 05 (cinco) UFMs:
a) deixar de cumprir qualquer outra obrigação acessória estabelecida na legislação tributá-
ria.
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VI - de 10(dez) UFMs;
a) deixar de emitir notas/faturas fiscais de serviços, nas operações de prestação de servi-
ços:b) emitir documentos de prestação de serviços regulamentados ou não pela legislação mu-
nicipal, sem a devida autorização, desde que não registrados em sua escrituração, por docu-
mento.c) imprimir notas/faturas fiscais de serviços sem a devida autorização, por documento.
Parágrafo Único - Nos casos de reincidência específica, as multas fixas mencionadas nesta 
subseção serão elevadas em dobro.

SEÇÃO VI
DOS JUROS MORATÓRIOS

Art. 69 Os créditos vencidos da Fazenda Municipais, constituídos ou não, de qualquer natu-
reza, estarão sujeitos a incidência de juros a partir do primeiro dia, após o vencimento do 
débito, de 1% (um por cento) mês.

SEÇÃO VII
DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Art. 70 A correção monetária será calculada:
I - no ato de recebimento do imposto, quando efetuado espontaneamente;
II - na notificação, pelo notificante, quando de sua expedição;
III - no momento da inscrição da dívida.
§ 1º - As multas serão aplicadas sobre as importâncias corrigidas.
§ 2º - Nos casos de que trata o inciso III, a correção monetária incidirá sobre o valor da 
correção anterior.

Art. 71 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se os artigos 302,303, 
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 
322, 323 e 324 da Lei nº 1.255/98 que institui o Código Tributário Municipal e demais dis-
posições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 23 de Dezembro de 2003.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Dezembro de 2003.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1487, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004.

Publicação Nº 1880311

LEI Nº 1487, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EMPENHAR DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍ-
CIO FINANCEIRO DE 2.003 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a empenhar no valor de 
R$:50.341,14 (cinqüenta mil, trezentos e quarenta e um reais e catorze centavos) despesas 
orçamentárias exercício financeiro de 2003;

Art. 2º O empenho e seu pagamento será distribuído da seguinte ordem de credores abaixo re-
lacionadas:
 ___________________________________________
|        Credores             |    Valor    |
|=============================|=============|
|Auto Posto Fórmula um Ltda   | R$ 37.616,10|
|-----------------------------|-------------|
|Zelindo Trento & Cia. Ltda   |  R$ 4.250,24|
|-----------------------------|-------------|
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|Innocenti Transportes Ltda-ME|  R$ 5.014,80|
|-----------------------------|-------------|
|Darci Possoli                |  R$ 3.460,00|
|-----------------------------|-------------|
|TOTAL                        | R$ 50.341,14|
|_____________________________|_____________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 3º As despesas especificadas correrão por conta da dotação do orçamento vigente.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 18 de Fevereiro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 18 de Fevereiro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1488, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004.

Publicação Nº 1880312

LEI Nº 1488, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004.
AUTORIZA A FORNACER CESTAS BÁSICAS AOS EMPREGADOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o fornecimento de CESTA BÁSICA, no valor de R$ 30,00 (trinta reais) 
mensais, aos empregados do município que recebem salário até R$ 300,00 (trezentos reais).
§ 1º A composição da Cesta Básica se constituirá de alimentos de primeira necessidade, 
como: café, leite, açúcar, farinhas, massas, óleo refinado, carne, frango, arroz, fermento e 
sal.
§ 2º O fornecimento acima mencionado terá seu inicio em janeiro/2004 até dezembro/2004.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 02 de janeiro de 2004.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 18 de Fevereiro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 18 de Fevereiro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1489, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004.

Publicação Nº 1880313

LEI Nº 1489, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA 
CAGE ESTRUTURAS METÁLICAS E PRÉ-MOLDADOS LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar Contrato de Comodato, com a em-
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presa CAGE ESTRUTURAS METÁLICAS E PRÉ-MOLDADOS LTDA, CNPJ nº 03.793.391/0001-37; a fim de 
que esta possa utilizar o imóvel de propriedade do Município, estando na posse da área - 
localizada no Lote 03, Quadra A da Área Industrial do Rio Ex Patrimônio, neste Município, 
para instalação da referida empresa, compreendendo uma área de aproximadamente de 9.625,00 
m² (nove mil seiscentos e vinte e cinco metros quadrados).

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação da empresa acima mencionada, que 
será utilizado pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo periodo

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 18 de Fevereiro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 18 de Fevereiro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)

LEI Nº 149

Publicação Nº 1878973

LEI Nº 149
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS NO VALOR DE CR$750.000,00 (SETECENTOS E CIN-
QUENTA MIL CRUZEIROS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Gabinete do Prefeito Municipal, Em 25 de outubro de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1490, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004.

Publicação Nº 1880314

LEI Nº 1490, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS 
E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SIDERÓPOLIS-APAE E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Siderópolis - APAE, no valor de até 30.000,00 
(trinta mil reais), os quais serão repassados parceladamente.

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamen-
tária vigente: 05.01.2.016.3.3.50.41/86 - Manutenção da Educação Especial.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 18 de Fevereiro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 18 de Fevereiro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1491, de 03 de março de 2004.

Publicação Nº 1880315

LEI Nº 1491, de 03 de março de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AO INSTITUTO NOSSA 
SENHORA DE LOURDES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes 
deste município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros ao 
Instituto Nossa Senhora de Lourdes, no valor de até 20.000,00 (vinte mil reais), os quais 
serão repassados parceladamente.

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamen-
tária vigente: 05.01.2.013.3.3.50.41/83 - Contribuição a entidades educacionais.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 03 de março de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 03 de março de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1492, de 03 de março de 2004.

Publicação Nº 1880316

LEI Nº 1492, de 03 de março de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE FUN-
CIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a As-
sociação de Funcionários da Prefeitura Municipal de Siderópolis - AFUPRE, no valor de até 
20.000,00 (vinte mil reais), os quais serão repassados parceladamente.

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamen-
tária vigente: 03.01.2.034.3.3.50.41/174 - Transferência a entidades privadas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 03 de março de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 03 de março de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1493, de 10 de março de 2004.

Publicação Nº 1880317

LEI Nº 1493, de 10 de março de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BENEFI-
CENTE OBRAS DE AMOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos financei-
ros no valor de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), os quais serão repassados 
para a Associação Beneficente Obras de Amor, inscritas no CNPJ nº 04.356.897/0001-41;

Art. 2º Os recursos financeiros acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 03.01.2.034.3.3.50.41/174;

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 10 de março de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 10 de março de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1494, de 10 de março de 2004.

Publicação Nº 1880318

LEI Nº 1494, de 10 de março de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA 
MOLDERV MATRIZARIA LTDA-ME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comodato, 
com a empresa MOLDERV MATRIZARIA LTDA-ME, CNPJ nº 03.971.961/0001-31; a fim de que esta pos-
sa utilizar o imóvel de propriedade do Município, estado na posse da área - localizado no 
pavilhão da antiga oficina da CSN, no bairro Rio Fiorita neste Município, para instalação da 
referida empresa, compreendendo uma área de aproximadamente de 1.295,14 m² (um mil duzentos 
e noventa e cinco virgula catorze metros quadrados).

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação da empresa acima mencionada, que 
será utilizada pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 10 de março de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 10 de março de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)
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LEI Nº 1495, de 17 de março de 2004.

Publicação Nº 1880319

LEI Nº 1495, de 17 de março de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA 
SIDERPLAST INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comodato, 
com a empresa SIDERPLAST INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA, CNPJ nº 05.116.015/0001-33; a fim de 
que esta possa utilizar o imóvel de propriedade do Município, estado na posse da área - lo-
calizado no Lote 01, Quadra A da Área Industrial do Rio Ex Patrimônio, neste Município, 
para instalação da referida empresa, compreendendo uma área de aproximadamente de 20.063,77 
m² (Vinte mil, sessenta e três virgula setenta e sete metros quadrados).

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação da empresa acima mencionada, que 
será utilizada pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 17 de março de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 17 de março de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal)

LEI Nº 1496, de 19 de abril de 2004.

Publicação Nº 1880320

LEI Nº 1496, de 19 de abril de 2004.

"DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELEFONIA MÓVEL NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS"

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a presente Lei:

Art. 1º Fica estabelecida a distância mínima de 500 (quinhentos) metros como parâmetro ao 
afastamento de torres de telefonia móvel das residências e edificações, com uma radiação de 
densidade máxima de 0,1 Micro Watt/cm².
§ 1º - Fica proibida a instalação das referidas torres nas proximidades de escolas, 
universidades, clínicas médicas e hospitais, respeitando-se o disposto no "caput" deste 
artigo, bem artigo, bem como nos terraços de edifícios.
§ 2º - A instalação de antenas de transmissão sobre bens próprios do Município importa no 
pagamento de aluguel mensal, pela empresa de telefonia, no valor de no mínimo, R$ 500,00 
(quinhentos reais).
§ 3º - Na instalação de antenas de transmissão, as operadoras de telefonia móvel deverão 
apresentar Licença Ambiental Prévia, Licença Ambiental de Instalação e Licença Ambiental de 
Operação, concedidas pelos órgãos ambientais competentes.

Art. 2º As operadoras de telefonia móvel terão responsabilidade solidária objetiva por 
quaisquer danos ambientais e de saúde que as torres de telefonia de celular venham a cau-
sar, inclusive por problemas de saúde aos moradores nas proximidades das torres e pessoas 
em geral, ficando sujeitas tanto as comunicações administrativas dos órgãos competentes, 
como também respondendo pelos danos nas esferas criminal e civil, inclusive arcando com 
tratamento médico e indenização, além da recuperação integral dos danos.
Parágrafo Único - O proprietário do imóvel locado para instalação das torres de telefonia 
celular iqualmente terá responsabilidade solidária objetiva em conjunto com a operadora de 
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telefonia móvel.

Art. 3º Ficam as operadoras do serviço de telefonia móvel obrigadas a contribuir para um 
fundo que será utilizado nas pesquisas do impactos ambientais das relações eletromagnéticas 
e trabalhos de monitoramento destas radiações.
Parágrafo Único - A criação e gestão desse fundo deverá ser conduzido por um Comitê de 
Defesa das Radiações Eletromagnéticas Não - ionizantes, que terá como integrantes repre-
sentantes da Vigilância Sanitária, Secretaria do Meio Ambiente do Município, Conselho Mu-
nicipal de Saúde, FATMA, UNESC, CEIPAC e outras entidades interessadas. A constituição do 
Comitê ficará a cargo do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 4º As antenas transmissoras somente poderão entrar em operação após a concessão do al-
vará sanitário, expedido pelo órgão competente do Município.

Art. 5º O licenciamento poderá ser cassado a qualquer tempo, se comprovado o desvio da es-
tação dos limites estabelecidos nesta lei.

Art. 6º A presente lei poderá ser atualizada de acordo com os estudos científicos acerca do 
assunto.

Art. 7º O cumprimento das exigências contidas nesta lei ficará a cargo do órgão competente.

Art. 8º As operações têm o prazo de 04 (quatro) meses, para se adequarem à presente legis-
lação, a partir da data de publicação da mesma.

Art. 9º O descumprimento dos disposto nesta lei, acarretará aos infratores sanção adminis-
trativa na forma de multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser aplicada em do-
bro no caso da reincidência, sem prejuízo da obrigação de retirar a antena transmissora.

Art. 10 O valor total da arrecadação dos alugueres e das multas, previstas nesta lei, serão 
repassado, mensalmente, ao Fundo Municipal de Assistência Social.

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 19 de abril de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19 de abril de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1497, de 24 de março de 2004.

Publicação Nº 1880321

LEI Nº 1497, de 24 de março de 2004.
INSTITUI O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, na Administração Centralizada, o Sistema de Controle Interno do 
Município de Siderópolis, para exercer o controle e fiscalização das contas públicas, nos 
termos preconizados pelos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal e parágrafo único do 
artigo 54 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2.000.
Parágrafo Único - O controle interno abrangera a fiscalização do Poder Executivo e Legisla-
tivo, bem como a Administração Direta, Indireta e Fundacional, cujo sistema será composto 
por todos os órgãos que integram esses respectivos poderes.

Art. 2º O Sistema de Controle Interno tem as seguintes finalidades:
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I - Assegurar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos pro-
gramas orçamentários;
II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quando a eficácia e eficiência da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e nas entidades da Administração, bem como 
da aplicação dos recursos público por entidades de direito privado;
III - Exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direi-
tos e haveres do Município;
IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
V - Promover o cumprimento das normas legais e técnicas, bem como, fiscalizar o cumprimento 
do disposto na Lei Complementar nº 101, de maio de 2000;
VI - Dar ciência ao Chefe do Poder Executivo Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado de 
qualquer irregularidade que tomar conhecimento;
VII - Emitir Relatório sobre as contas dos órgãos e entidades da administração municipal, 
que deverá ser assinado pelo Assessor de Controle Interno juntamente com o Prefeito Munici-
pal.

Art. 3º As atividades de controle interno tem a função de subsidiar e orientar:
I - A administração geral do Município, exercida pelo Prefeito Municipal;
II - A gestão pública, a cargo dos Secretários, administradores e responsáveis pela arreca-
dação e aplicação dos recursos municipais.

Art. 4º Integram o Sistema de Controle Interno:
I - O Serviço de Contabilização, como órgão central do Sistema, ao qual devem convergir os 
dados financeiros, orçamentários e patrimoniais, cabendo-lhe formalizar os seus registros e 
controle e gerar os demonstrativos correspondentes;
II - Assessoria Jurídica;
III - As unidades administrativas das Secretarias Municipais
IV - A Assessoria de Controle Interno, como unidade de avaliação do Sistema, competindo-lhe 
verificar da eficácia e da eficiência de toda a atividade de Controle e produzir relatórios 
destinados a subsidiar a ação e gestão do Prefeito Municipal e dos demais administradores 
municipais.

Art. 5º Para atender todas as determinações estabelecidas na organização funcional do Sis-
tema de Controle Interno, fica criado o cargo de Assessor de Controle Interno dentro de Es-
trutura Administrativa do Município.
Parágrafo Único - O cargo constante no "caput" deste artigo deverá ser exercido por servi-
dor efetivo e estável, constante do Quadro de Servidores do Município, designado pelo Chefe 
do Poder Executivo Municipal com função gratificada, que ficará diretamente responsável pela 
direção e operacionalização do sistema.

Art. 6º As necessidades a plena organização e funcionamento do Sistema de Controle Interno 
são complementadas através de Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 24 de Março de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Março de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1498, de 31 de março de 2004.

Publicação Nº 1880322

LEI Nº 1498, de 31 de março de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR TERMO DE CESSÃO DE USO COM A ASSO-
CIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO LEITEIRO E DE CORTE RIO JORDÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
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deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Cessão de 
Uso, com a ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO LEITEIRO E DE CORTE RIO JORDÃO, sito a rua Sép-
timo Venturini, nº 210, Centro - Siderópolis/SC; a fim de que esta possa utilizar os bens 
pertencentes ao Patrimônio Público, conforme discriminado abaixo:
* 01 Butijão de inseminação artificial marca SEMEX Allieance Serial nº 551-083-R3 20xt
* 01 Caixa de proteção de madeira para o butijão
* 01 Estojo
* 01 Aplicador universal marca Wago
* 01 Termômetro digital Ag - Link Genetics
* 01 Pinça anatômica dissecção 16 cm
* 01 Pipeta metálica

Art. 2º Os referidos bens serão destinados a Associação acima mencionada, que será utiliza-
do pelo prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições ao 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 31 de Março de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 31 de Março de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1499, de 31 de março de 2004.

Publicação Nº 1880323

LEI Nº 1499, de 31 de março de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AS APP`S DAS ESCOLAS 
MUNICIPAIS DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros as 
APP`s das Escolas Municipais de Siderópolis, no valor de até R$ - 10.000,00 (dez mil 
reais), para todas as APP`s abaixo especificadas:
- A.P.P Escola Ensino Básico Municipal Aurora Peterle, inscrita no CNPJ Nº 00.668.027/0001-
57;
- A.P.P Escola Básica Jorge Bif, inscrita no CNPJ Nº 00.668.022/0001-24;
- A.P.P Escola Ensino Básico Municipal Miguel Lazzarin, inscrita no CNPJ Nº 
83.704.767/0001-29.

Art. 2º Os recursos financeiros acima mencionados correrão por conta da seguinte dotação do 
orçamento vigente: 03.01.2.034.3.3.50.41/174 - Transferência a Entidades Privadas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições ao 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 31 de Março de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 31 de Março de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 15

Publicação Nº 1878839

LEI Nº 15

CRIA INTENDÊNCIA DISTRITAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada uma Intendência Distrital com sede naVila Treviso, com jurisdição em 
todo o território daquele Distrito.

Art. 2º A Intendência de que trata o artigo anterior será suprida por um Intendente, de li-
vre nomeação do Poder Executivo Municipal, de acordo com o que preceitua o art. 74, inciso 
VIII, da Lei nº 22, de 14 de novembro de 1947 (Lei Orgânica dos Municípios).

Art. 3º Fica o Intendente autorizado a promover cobranças de Licença não lançadas, diver-
sões públicas e multas diversas.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 21 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 150

Publicação Nº 1878974

LEI Nº 150

FIXA NOVOS VENCIMENTOS PARA OS PADRÕES E REFERÊNCIAS

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Gabinete do Prefeito Municipal, Em 25 de outubro de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1500, de 7 de abril de 2004.

Publicação Nº 1880324

LEI Nº 1500, de 7 de abril de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A REALIZAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO, ABASTECIMENTO E 
OPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar despesas com manutenção, 
abastecimento e operação de equipamentos pertencentes ao Governo do Estado da Santa Catari-
na.

Art. 2º Os equipamentos referentes ao Artigo 1º, estão a serviço do Município de Siderópo-
lis, conforme Termo de Cessão de Uso TCU Nº 022/04 e Termo de Cessão de Uso Nº 077/2003, 
abaixo relacionados:
- 01 (um) HUMBER WARCO 140 - MN736 - LWR7529(motoniveladora)
- 01 (um) ROLO COMPACTADOR LISO, prefixo: RV-7791
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Parágrafo Único- O Prefeito Municipal deverá enviar mensalmente à Câmara Municipal relató-
rio das despesas tais como; combustível, peças e manutenção, horas trabalhadas controladas 
através de horímetro, decorrente da utilização dos equipamentos mencionados no "caput" do 
artigo 2º da presente Lei

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotações do orçamen-
to vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 01 de março de 2004.

Art. 5º Revogam-se as disposições ao contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 07 de abril de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 07 de abril de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1501, de 22 de abril de 2004.

Publicação Nº 1880325

LEI Nº 1501, de 22 de abril de 2004.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$12.000,00 (DOZE 
MIL REAIS) E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto um Crédito Especial no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), afim de 
adquirir um imóvel, com uma área de450,00m² (quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), 
localizada no Rio Jordão, neste Município.

Art. 2º A dotação específica a ser criada no orçamento vigente para este fim, será conforme 
abaixo especificada:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO;
05.01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA;
05.01.1005 - Aquisição de imóveis;
12.361.4.4.90.61.00.00 - Aquisição de imóveis.......................R$-12.000,00
Total...............................................................R$-12.000,00

Art. 3º O crédito a que se refere o Art. 1º da presente Lei, correrá por conta da seguinte 
dotação do orçamento vigente, abaixo especificado:
99 - Reserva de Contingência
9999 - Reserva de Contingência
9.9.99.03.00.0080/173 - Reserva de Contingência.....................R$-12.000,00
Total...............................................................R$-12.000,00

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de abril de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22 de abril de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1502, de 22 de abril de 2004.

Publicação Nº 1880326

LEI Nº 1502, de 22 de abril de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR POR COMPRA O IMÓVEL DE PROPRIEDADE 
DE ANTÔNIO TRAMONTIN SOBRINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município que à Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir por compra o imóvel 
de propriedade de ANTÔNIO TRAMONTIN SOBRINHO, com área de 450,00 m² (quatrocentos e cin-
qüenta metros quadrados), localizado neste município, situado em secção Rio Jordão, assim 
confrontado: NORTE e SUL com 30,00 metros com terras da Mitra Diocesana de Tubarão, a LES-
TE com 15,00 metros, com terras da Mitra Diocesana de Tubarão e ao OESTE com 15,00 metros, 
frente coma estrada. O referido imóvel está devidamente inscrito no Registro de Imóveis, 
com a matrícula de nº 21.379, Livro N.3-0, Fls 254V e 255, no Cartório de Registro de Imó-
veis da Comarca de Urussanga.

Art. 2º Conforme avaliação feita pela Comissão Municipal, Decreto de nomeação nº  2.357, de 
22.02.2001, o valor autorizado da compra é de R$12.000,00 (doze mil reais), parcelados em 
02 (duas) vezes de R$6.000,00 (seis mil reais).

Art. 3º Fica o Município autorizado a comprar o imóvel acima descrito.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de abril de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22 de abril de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1503, de 28 de abril de 2004.

Publicação Nº 1880327

LEI Nº 1503, de 28 de abril de 2004.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMÓVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município que à Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar uma área 26.260,00m² 
(vinte e seis mil duzentos e sessenta metros quadrados) pertencente a uma área total de 
107.700,00 m² (cento e quatro mil setecentos metros quadrados), situada em secção do Rio 
Ex Patrimônio, assim confrontado: NORTE, com terras de Natalício Comin; SUL, com terras de 
José Salvaro; Leste, com terras de Júlio Peraro; OESTE, com terras de Fernando Ambrósio, 
para empresa TECNOROLL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, CNPJ nº 06.024.976/0001-80.

Art. 2º Sobre o referido imóvel o mesmo está devidamente inscrito no Registro de Imóveis 
sob o nº 3.906, livro 02, Fls.01, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciú-
ma.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de abril de 2004.
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JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 28 de abril de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1504, de 12 de maio de 2004.

Publicação Nº 1880328

LEI Nº 1504, de 12 de maio de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ALIENAR BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado alienar bens imóveis da administração 
Pública, localizados na Quadra 05, conforme áreas abaixo que serão especificadas, com a fina-
lidade de realizar licitações na modalidade de Concorrência Pública, conforme segue:
 _____________________
|Lote|Quadra|   Área  |
|====|======|=========|
|01  |05    |350,00 m²|
|----|------|---------|
|02  |05    |349,74 m²|
|----|------|---------|
|03  |05    |300,00 m²|
|----|------|---------|
|04  |05    |301,00 m²|
|----|------|---------|
|05  |05    |300,00 m²|
|----|------|---------|
|06  |05    |305,41 m²|
|----|------|---------|
|07  |05    |300,00 m²|
|----|------|---------|
|08  |05    |312,42 m²|
|----|------|---------|
|09  |05    |350,00 m²|
|----|------|---------|
|10  |05    |382,89 m²|
|____|______|_________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º Os lotes acima especificados, serão alienados para fins comerciais.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação do orçamento 
vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 12 de maio de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 12 de maio de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1505, de 12 de maio de 2004.

Publicação Nº 1880329

LEI Nº 1505, de 12 de maio de 2004.
AUTORIZA A FORNECER CESTAS BÁSICAS AOS ADULTOS INSCRITOS NO PROJETO ESCREVIVENDO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o fornecimento de CESTA BÁSICA, no valor de R$ 20,00 (vinte reais) 
mensais, aos adultos atendidos no Projeto Escrevivendo.
§ 1º O Projeto visa erradicar o analfabetismo no município de Siderópolis, criando pólos de 
alfabetização nas comunidades mais próximas, favorecendo assim as pessoas da faixa etária 
de 18 a 80 anos de idade, que por alguma dificuldade não conseguiram deslocar-se até o 
Colégio de Ensino Municipal - C.E.M, onde a alfabetização de adultos já vinha acontecendo.
§ 2º A composição da Cesta Básica se constituirá de alimentos de primeira necessidade, 
como: café, leite, açúcar, farinha, massas, óleo refinado, arroz e sal.
§ 3º O fornecimento acima mencionada terá seu início em maio/2004 até dezembro/2004.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 01 de abril de 2004.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 12 de maio de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 12 de maio de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1506, de 19 de maio de 2004.

Publicação Nº 1880330

LEI Nº 1506, de 19 de maio de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ALIENAR BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado alienar bens imóveis da Admi-
nistração Pública, localizados na Área Industrial, conforme abaixo especificadas, com a fina-
lidade de realizar licitação na modalidade de Concorrência Pública, conforme segue:
Lote nº 61, área 4.368,00m²
Área 9.465,33m² (Localizado na SC - 447 - Campo Ilh
a)

Art. 2º Os lotes acima especificados, serão alienados para fins industriais e comerciais.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação do orçamento 
vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 19 de maio de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19 de maio de 2004.
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GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1507, de 19 de maio de 2004.

Publicação Nº 1880331

LEI Nº 1507, de 19 de maio de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM O SINDICATO 
DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DE CARVÃO DE SIDERÓPOLIS, COCAL DO SUL E TREVISO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comodato, 
com o SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DO CARVÃO DE SIDERÓPOLIS, COCAL 
DO SUL E TREVISO, CNPJ nº 80.168.180/0001-54; a fim de que esta possa utilizar o imóvel de 
propriedade do Município, estando na posse da área - localizada na Rua 10, Bairro Rio Fio-
rita, neste Município, compreendendo uma área de aproximadamente de 2.505,21 m² (dois mil, 
quinhentos e cinco vírgula vinte e um metros quadrados), conforme planta anexa.

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação de uma área de lazer para o referido 
sindicato acima mencionado, que será utilizado pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser 
prorrogado pelo mesmo período.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 19 de maio de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19 de maio de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1508, de 26 de maio de 2004.

Publicação Nº 1880332

LEI Nº 1508, de 26 de maio de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO CORAL 
IMIGRANTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições faz sa-
ber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos financei-
ros a Associação Coral Imigrantes, inscritos no CNPJ nº 75.568.550/0001-00, no valor até R$ 
- 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação orçamentá-
ria: 03.01.2.034.3.3.50.41/174 - Transferências a entidades privadas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 26 de maio de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26 de maio de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1509, de 02 de junho de 2004.

Publicação Nº 1880333

LEI Nº 1509, de 02 de junho de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO AMIGOS 
DE SÃO MARTINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos financei-
ros a Associação Amigos de São Martinho, no valor de até R$ 2.000,00 (dois mil reais), os 
quais serão repassados parceladamente;

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação orçamentá-
ria: 03.01.2.034.3.3.50.41/174.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 02 de Junho de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Junho de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 151

Publicação Nº 1878975

LEI Nº 151
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES NO VALOR DE CR$9.750.000,00 (NOVE MI-
LHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Gabinete do Prefeito Municipal, Em 25 de outubro de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1510, de 02 de junho de 2004.

Publicação Nº 1880334

LEI Nº 1510, de 02 de junho de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS 
CRIADORES DE GADO LEITEIRO E DE CORTE RIO JORDÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos finan-
ceiros a Associação dos Criadores de Gado Leiteiro e de Corte Rio Jordão, no valor de até 
R$5.000,00 (cinco mil reais), os quais serão repassados parceladamente;

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação orçamentá-
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ria: 03.01.2.034.3.3.50.41/174.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 02 de Junho de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Junho de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1511, de 02 de junho de 2004.

Publicação Nº 1880335

LEI Nº 1511, de 02 de junho de 2004.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$6.000,00 (SEIS MIL 
REAIS) E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito Especial no valor de 
R$6.000,00 (seis mil reais), afim de adquirir material permanente para a Fundação Municipal 
de Cultura.

Art. 2º A dotação especifica a ser criada no orçamento vigente para este fim, será conforme 
abaixo especificada:
01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA;
01.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA;
01.01.1001 - Aquisição de Material Permanente;
13.4.392.4.4.90.52.00.00.0080 - Aquisição de Material Permanente...........R$6.000,00
Total......................................................................R$6.000,00

Art. 3º O crédito a que se refere o Art. 1º da Lei, correrá por conta da anulação da se-
guinte dotação do orçamento vigente, abaixo especificado:
01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA;
01.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA;
01.01.2003 - Contribuições a entidades carnavalescas;
3.3.50.41.00.00.0080/05 - Contribuição.....................................R$6.000,00
Total....................................................R$6.000,00

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 02 de Junho de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Junho de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1512, DE 09 DE JUNHO DE 2004.

Publicação Nº 1880336

LEI Nº 1512, DE 09 DE JUNHO DE 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECIFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
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deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e, artigo 152, parágrafo 6º Da Lei Orgânica do Município, autorizado 
a contratar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis 
(06), segundo as necessidades temporárias.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligadas as áreas de Obras e Finanças, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público;
§ 2º - O regime jurídico dos Servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados, ficarão lotados, respectivamente na Secretaria abaixo re-
lacionada, com a seguinte remuneração, conforme Anexo I:
01 - SECRETARIA DE OBRAS
02 Operador de Motoniveladora
02 Operador de Retroescavadeira
02 Pedreiros
04 Guardas
04 Gari
04 Auxiliar de Serviços Gerais
01 Ajudante de mecânico
02 - SECRETARIA DE FINANÇAS
01 Contador

Art. 3º As contratações de que se trata esta Lei, serão sempre, procedidas de exposições de 
motivos da Secretaria a qual esta vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder Exe-
cutivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Junho de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Junho de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1513, de 09 de Junho de 2004.

Publicação Nº 1880337

LEI Nº 1513, de 09 de Junho de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE APO-
SENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SIDERÓPOLIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a Asso-
ciação de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social de Siderópolis, no valor de até 
R$:2.000,00 (dois mil reais).

Art. 2º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação do orçamento 
vigente: 03.01.2.034.3.3.50.41/174 - Transferência a Entidades Privadas.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se às disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Junho de 2004.
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JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Junho de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1514, de 16 de Junho de 2004.

Publicação Nº 1880338

LEI Nº 1514, de 16 de Junho de 2004.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DESENVOLVER AÇÕES PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE SUB-
SÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - P.S.H., CRIADO PELA MÉDIDA PROVISÓRIA 2.212 DE 
30.08.2001, REGULAMENTADA PELO DECRETO 4.156 DE 11.03.2002, NAS CONDIÇÕES DEFINIDAS PELA 
PORTARIA CONJUNTA 9 DE 30.04.2002 DA STN/MF E SEDU/PR.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O executivo Municipal fica autorizado a descrever todas as ações necessárias para a 
construção de unidades habitacionais para atendimento aos munícipes necessitados, implemen-
tadas por intermédio do programa P.S.H., mediante convênio a ser firmado com a CAIXA ECONÔ-
MICA FEDERAL.

Art. 2º O Poder Municipal poderá disponibilizar terrenos de áreas pertencentes ao patrimô-
nio público municipal, objetivando a construção de moradias em benefício da população a ser 
beneficiada pelo PSH.
§ 1º - As áreas a serem utilizadas no PSH deverão fazer frente para a via pública 
existente, contar com infra-estrutura necessária, de acordo com a realidade do Município.
§ 2º - Os lotes submetidos e desmembrados deverão possuir área mínima de 300,00 m² 
(trezentos metros quadrados) e Máxima de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), com 
testada mínima de 12,00 (doze) metros.

Art. 3º Os projetos de habitação popular do PSH, serão desenvolvidos mediante planejamento 
global, podendo envolver as Secretarias Municipais de Obras, Educação, Família, Finanças, 
Saúde, Desenvolvimento Econômico, Departamento de Habitação, Departamento de Promoção So-
cial, além de autarquias e/ou Companhias Municipais de Habitação, não podendo ser projeta-
dos com área inferior a vinte e nove (29,00) metros quadrados.
§ 1º - Poderão ser integradas ao Projeto PSH outras entidades, mediante convênio, desde que 
tragam ganhos para a produção, condução e gestão deste processo, o qual tem por finalidade 
a produção imediata de unidades habitacionais, propiciando o atendimento as famílias mais 
carentes do Município.

Art. 4º Os custos relativos a cada unidade, integralizados pelo Poder Público Municipal a 
título de contrapartida, necessários para viabilização e produção das unidades habitacio-
nais, serão ressarcidos pelos beneficiários, mediante pagamento de encargos mensais, de for-
ma análoga as parcelas e prazos já definidos pela Medida Provisória que instituiu o Programa 
P.S.H., permitindo a viabilização para a produção de novas unidades habitacionais.
§ 1º - Os beneficiários do P. S. H, ficarão isentos do pagamento do IPTU - Imposto Predial e 
Territorial Urbano, durante o período em que estiver ocorrendo este ressarcimento.

Art. 5º O contrato com a Prefeitura Municipal ou com a entidade que o Poder Público indi-
car, será celebrado em nome da esposa, ou de companheira que compõe o casal, preferencial-
mente.
§ 1º - Só poderão ingressar no P. S. H., famílias residentes no município, há pelo menos 
três anos, após a realização de trabalho social, com informações e esclarecimentos aos 
interessado, pelos técnicos da Prefeitura ou da Entidade Organizadora, da responsabilidade 
de cada beneficiário neste processo.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotações 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se for necessário.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de Junho de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Junho de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1515, de 16 de Junho de 2004.

Publicação Nº 1880339

LEI Nº 1515, de 16 de Junho de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ALIENAR BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado alienar bens imóveis da Administração 
Pública, localizados na Área Industrial Campo Ilha, conforme abaixo especificadas, com a fi-
nalidade de realizar licitações na modalidade de Concorrência Pública, conforme segue:
Lote nº 07 - Quadra B - área 20.400,00m²
Lote nº 08 - Quadra B - área 24.000,00m²
Lote nº 09 - Quadra B - área 10.000,00m²
Lote nº 10 - Quadra B - área 10.000,00m²

Art. 2º Os lotes acima especificados, serão alienados para fins industriais.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da dotação do orçamento 
vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de Junho de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Junho de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1516, de 16 de Junho de 2004.

Publicação Nº 1880340

LEI Nº 1516, de 16 de Junho de 2004.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMÓVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar uma área de 15.064,00m² 
(quinze mil sessenta e quatro metros quadrados) pertencente ao Município, situada no Rio Ex 
Patrimônio assim confrontada: NORTE, com terras de Natalício Comin; SUL, com a estrada ge-
ral que liga SC 445 a São Geraldo; LESTE, com terras do Município e Natalino Comin; OESTE, 
com terras da empresa TECNOROLL Indústria Metalúrgica Ltda, para empresa METALÚRGICA LTDA, 
CNPJ nº 02.435.007/0001-61, cuja a atividade econômica é a fabricação de artigos de serra-
lheria.
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Art. 2º Sobre o referido imóvel o mesmo foi adquirido por compra através da Lei Municipal 
nº  1.448, de 23-04-2004 e está devidamente inscrito no Registro de Imóveis sob o nº 3.906, 
livro 02, Fls.01, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de Junho de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Junho de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1517, de 23 de Junho de 2004.

Publicação Nº 1880341

LEI Nº 1517, de 23 de Junho de 2004.
AUTORIZA O PARCELAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E CONCEDE REDUÇÃO DOS VALORES DAS PENALI-
DADE INCIDENTES SOBRE OS DÉBITOS, INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA OU NOTIFICADOS DE OFÍCIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedida redução nos valores das multas e juros incidentes sobre os débitos 
inscritos em dívida ativa, ou notificados de ofícios e sobre os débitos tributários vencidos 
no exercício de 2004, como segue:
I - de 90% (noventa por cento) quando pagos em parcela única até 30/09/2004;
II - de 50% (cinqüenta por cento) quando pagos em até 10 (dez) parcelas a partir da 1º em 
30/09/2004.
§ 1º - Na hipótese de pagamento parcelado, será firmado termo próprio, de confissão do débito 
estabelecendo os prazos e condições.
§ 2º - Os percentuais previstos neste artigo, referem-se a pagamentos ou parcelamentos 
efetuados até 30/09/2004.

Art. 2º O contribuinte que não cumprir integralmente com o tempo de parcelamento, conforme 
previsto no Código Tributário Municipal, perderá os benefícios aplicados sobre as parcelas 
ainda pendentes.

Art. 3º O beneficio referente à redução de penalidades, deverá ser requerido até 30 de se-
tembro de 2004.

Art. 4º Dos valores arrecadados, 05% (cinco por cento), será destinado ao FIA Fundo para 
Infância e Adolescência.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 23 de Junho de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Junho de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1518 de 30 de Junho de 2004.

Publicação Nº 1880342

LEI Nº 1518 de 30 de Junho de 2004.

"FIXA OS SUBSÍDIOS MENSAIS DO PREFEITO MUNICIPAL, VICE PREFEITO, VEREADORES E SECRETÉRIOS 
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os subsídios mensais do Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores e Secretários Munici-
pais de Município de Siderópolis de conformidade com o que determina o artigo 29, inciso V, 
VI, da Constituição Federal fixados em parcelas únicas, abaixo especificados:
I - Prefeito Municipal................................R$ 6.750,00
II - Vice Prefeito....................................R$ 3.375,00
III - Vereadores......................................R$ 2.187,00
IV - Secretário........ ..............................R$ 2.187,00
Parágrafo Único - ao Presidente da Câmara Municipal, fica fixado subsídio mensal de R$ 
3.280,50 (três mil, duzentos e oitenta reais e cinqüenta centavos).

Art. 2º Pelo comparecimento a cada sessão extraordinária desde que convocada pelo Prefei-
to Municipal, o vereador terá um acréscimo em sua remuneração de um valor igual a 1/20 (um 
vinte avos), não podendo todavia, serem pagas mais de uma sessão extraordinária por dia e 
nem além de 6(seis) por mês, independente de quantas sessões tenham sido realizadas;

Art. 3º A ausência injustificada do vereador à sessão extraordinária ou de comissões, impli-
cará na redução de remuneração estabelecida no item III, deste artigo, a razão de 1/20 (um 
vinte avos) por falta.

Art. 4º No período destinado ao recesso parlamentar, o vereador perceberá o valor integral 
do subsídio fixo mensal, constante no item III do Art. 1º da presente Lei; incluindo-se ao 
valor fixado ao Presidente do Legislativo (Parágrafo Único do art. 1º desta Lei)

Art. 5º É assegurada durante o quadriênio 2005/2008 a revisão geral anual dos subsídios es-
tabelecidos no artigo 1º desta Lei, que dar-se-à sempre no mês de maio de cada mês de cada 
ano, observando-se pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC (IBGE - Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatístic
a) ou outro que substituí-lo

Art. 6º Em nenhuma hipótese o subsídio dos vereadores ultrapassará 30% (trinta por cento) 
do subsídio total dos Deputados estaduais.
§ 1º - Ultrapassando o limite referido no caput, fica a Mesa da Câmara autorizada a promover 
a devida adequação.

Art. 7º Ultrapassando o limite referido no art. 2º desta Lei, bem como aquele estabelecido 
no inciso VII, do art. 29, da Constituição Federal, a Mesa da Câmara obrigatoriamente edi-
tará ato reduzido os estipêndios aos limites constitucionais.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 9º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2005.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 30 de Junho de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Junho de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1519, de 07 de Julho de 2004.

Publicação Nº 1880343

LEI Nº 1519, de 07 de Julho de 2004.

ESTABELECE NORMAS PARA A INSTALAÇÃO DE APIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A implantação de apiários no Município de Siderópolis dependerá de prévia licença 
emitida pelo Poder Público Municipal, através da Secretaria de Agricultura
§ 1º - Os apicultores deste e de outros municípios, somente poderão instalar apiários no 
Município, respeitando a distância mínima de 100m (cem metros) das estradas municipais com 
a utilização de barreira visual (Euclides ou outras árvores), e 150m (cento e cinqüenta 
metros) sem a necessidade de barreira visual, e sempre mediante prévia licença emitida pela 
Prefeitura Municipal.
§ 2º - Para a obtenção da licença, o apicultor deverá apresentar requerimento acompanhado 
do croqui de localização do apiário e parecer favorável emitido pela Secretaria de 
Agricultura do município e o respectivo contrato de arrecadamento de for o caso

Art. 2º Dar-se-á prioridade de exercer a atividades àquele que estiver pré-estabelecido, ou 
seja, produtor ou arrendatário que explora a área de terras com apicultores há mais tempo, 
com nota de produtor.
Parágrafo Único - Este artigo refere-se também as demais atividades agropecuárias, que por 
ventura vierem a encontrar problemas com a atividade apícola.

Art. 3º Os apicultores de outros municípios e os apicultores locais, poderão exercer a ex-
ploração das pastagens apícolas mediante liberação do Poder Público, podendo explorar no 
máximo a atividade apícola, com a utilização de 07 (sete) colméias por hectare de reflores-
tamento de eucalipto em floração.
Parágrafo Único - Com relação ao número de colméias por hectares de pastagem apícola (euca-
lipto), fica limitado à quantidade de floradas existentes na área da propriedade ou área ar-
rendada, ou seja, não podendo colocar colméias em uma propriedade a fim de explorar floradas 
de outras.

Art. 4º Aos infratores da presente Lei será aplicada multa equivalente a 08 (oito) UFM - 
Unidade Fiscal do Município.
Parágrafo Único - Em caso de reincidência a multa será em dobro, sem prejuízo das medidas 
administrativas para a desinstalação do apiário.

Art. 5º Para a retirada de bloco de notas fiscais de produtor rural, o apiário deverá pos-
suir registro de localização do apiário junto ao órgão de arrecadação da Prefeitura Munici-
pal de Siderópolis.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 07 de Julho de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 07 de Julho de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 152

Publicação Nº 1878976

LEI Nº 152

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1964

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Gabinete do Prefeito Municipal, Em 29 de outubro de 1963.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1520, de 11 de Agosto de 2004.

Publicação Nº 1880344

LEI Nº 1520, de 11 de Agosto de 2004.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMÓVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar uma área de 31.530,66m² 
(trinta e um mil quinhentos e trinta vírgula sessenta e seis metros quadrados) pertencente 
ao Município, situada no Rio Ex. Patrimônio assim confrontado: NORTE, com terras de Nata-
lino Comim; SUL, com a Rua Projetada; LESTE, com terras de Aquilis Crepaldi Luiza Peraro e 
Hilário Peraro; OESTE, com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis, para Associação 
Beneficente Cristã (ABC), CNPJ nº 05.544.064/0001-77, situada a Rua Coronel Pedro Benedet nº 
64, Centro - Criciúma - SC, cujo objetivo é a construção da Clínica Antônio Manoel Silvano 
para Prevenção e Tratamento ao Dependente Químico.

Art. 2º Sobre o referido imóvel o mesmo foi adquirido por compra através da Lei Municipal 
nº  1.448, de 23-04-2004 e está devidamente inscrito no Registro de Imóveis da Comarca de 
Criciúma.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de agosto de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 11 de agosto de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1521, de 11 de Agosto de 2004.

Publicação Nº 1880345

LEI Nº 1521, de 11 de Agosto de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM ASSOCIAÇÃO 
ESPORTIVA A ESTRELA VERMELHA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comodato, 
com o ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ESTRELA VERMELHA, CNPJ nº 06.330.798/0001-16; a fim de que esta 
possa utilizar o imóvel de propriedade do Município, estando na posse da área uma constru-
ção de alvenaria 20,00 x 14,30ml, com cancha de bocha, banheiros, vestiário, salão de fes-
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ta aberto, anexo a Antiga Oficina Elétrica da CSN - localizada na Rua Projetada, Bairro Rio 
Fiorita(Pátio dos Pavilhões da CSN), neste Município, compreendendo uma área de aproximada-
mente 2.771,49m² (dois mil setecentos e setenta e um vírgula quarenta e nove metros quadra-
dos), conforme planta anexa.

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação de uma área de lazer para a referida 
Associação acima mencionada, que será utilizado pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser 
prorrogado pelo mesmo período.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de agosto de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 11 de agosto de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1522, de 25 de Agosto de 2004.

Publicação Nº 1880346

LEI Nº 1522, de 25 de Agosto de 2004.
AUTORIZA A CONCESSÃO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a fazer concessão de uso das 
salas comerciais do Terminal Rodoviário de Passageiros "Artur Girardi", pelo prazo de 02 
(dois)anos, prorrogável por mais 2 (dois), observado as disposições previstas na Lei Fede-
ral nº 8987/95, e supletivamente, a Lei Federal nº 8666/93, com alterações posteriores.

Art. 2º A concessão de que trata o Art, 1º será efetivada mediante processo licitatório em 
contrário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 25 de Agosto de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 25 de agosto de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1523, de 13 de outubro de 2004.

Publicação Nº 1880347

LEI Nº 1523, de 13 de outubro de 2004.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMÓVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar uma área de 8.031,75m² 
(oito mil e trinta e um vírgula setenta e cinco metros quadrados) pertencente ao Município, 
situada no Rio Ex. Patrimônio assim confrontado: NORTE, com terras de Natalino Comin; SUL, 
com Rua Projetada; LESTE, com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis; OESTE, com 
terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis, para a empresa Zelindo Savi Neco - ME, CNPJ 
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nº 79.003.075/0001-86, situada a Rua São João nº 303, Centro - Siderópolis - SC, cujo obje-
tivo é a Fabricação de artefatos de cerâmica ou barro cozido para uso na Construção Civil.

Art. 2º Sobre o referido imóvel o mesmo foi adquirido por compra através da Lei Municipal 
nº  1.448, de 23-04-2004 e está devidamente inscrito no Registro de Imóveis sob o nº 3.906, 
livro 02, Fls.01, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 13 de outubro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 13 de outubro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1524, de 27 de outubro de 2004.

Publicação Nº 1880348

LEI Nº 1524, de 27 de outubro de 2004.

DENOMINA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Maria José da Silva, a atual Rua Esperança.

Art. 2º A Rua Maria José da Silva tem seu início na Rua João Caruso Mac Donald e seu termi-
no na SC 447.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de outubro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de outubro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1525, de 27 de outubro de 2004.

Publicação Nº 1880349

LEI Nº 1525, de 27 de outubro de 2004.

DENOMINA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Chapecó, a Rua Projetada que sai da Rua São João até a Rua 
Antonio Emiliano.
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Art. 2º A Rua Chapecó tem seu início na Rua São João e seu termino na Rua Antonio Emilio.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de outubro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de outubro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1526, de 27 de outubro de 2004.

Publicação Nº 1880350

LEI Nº 1526, de 27 de outubro de 2004.

DENOMINA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Dário Leopoldo Dos Santos, a Rua Projetada, localizada no 
Bairro Vila Esperança, neste Município.

Art. 2º A Rua Dário Leopoldo dos Santos tem seu início na Rua Santa Paulina e seu termino 
na Rua Bom Jesus.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de outubro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de outubro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1527, de 04 de novembro de 2004.

Publicação Nº 1880351

LEI Nº 1527, de 04 de novembro de 2004.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA DE 2005 DO MUNICÍPIO DE 
SIDERÓPOLIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Siderópolis, para o exercício de 2005, será elaborado e 
executado de acordo com as diretrizes estabelecidas nesta lei, compreendendo:
I - As prioridades e metas da administração municipal;
II - A estrutura dos orçamentos;
III - As diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município;
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IV - As disposições sobre dívida pública municipal;
V - As disposições sobre despesas com pessoal;
VI - As disposições sobre alterações na legislação tributária;
VII - As disposições gerais.
I - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 2º As prioridades e metas da Administração Municipais para despesas de capital no 
exercício financeiro de 2005, são aquelas definidas nos Anexos I a XV do Plano Plurianual 
2002/2005, aplicando-se ao exercício de 2005 as dotações que lhe couberem, a serem fixadas 
no Orçamento Municipal.
§ 1º Os recursos estimados na lei orçamentária para 2005 serão destinados 
preferencialmente, para as prioridades estabelecidas no Anexo I do Plano Plurianual 
2002/2005,não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 2º Na elaboração da proposta orçamentária para 2005, o Poder Executivo poderá aumentar 
ou diminuir as metas estabelecidas nesta Lei e no Plano Plurianual 2002/2005, a fim de 
compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio 
das contas públicas.

Art. 3º O Município executará como prioridade, em despesas correntes, metas e ações deli-
neadas para cada Função, como segue:
I - CÂMARA MUNICIPAL de Vereadores
a) Na Função Legislativa serão desenvolvidas as atividades e atribuições constantes dos 
artigos 13 a 16 da Lei Orgânica do Município:b) Constituirá fonte de recurso Poder Legis-
lativo, os proveniente de suprimentos definidos em lei, observados os limites constantes da 
Emenda Constitucional nº 25/00, repassados até o vigésimo dia de cada mês.c) O Poder Legis-
lativo dará manutenção às atividades legislativas, em conformidade com a Lei Complementar 
101/00;d) Manter e ampliar a modernização e informatização dos serviços do Poder Legis-
lativo, inclusive a associação a outros órgãos e entidades de classe;e) Viabilizar cursos 
de aperfeiçoamento para Vereadores e Servidores da Câmara;f) Contratar serviços técnicos e 
operacionais, adquirir periódicos de orientação técnica e assemelhados.
II - Administração
a) Na Função Administração serão desenvolvidos as metas prioridades relacionadas a adequa-
ção o plano de cargos e salários, realização de concurso público para admissão, treinamento 
de servidores, controle interno e gerencial, modernização e informatização administrativa e 
tributária, atualização do cadastro imobiliário, fiscalização tributária, obras e posturas, 
pagamentos e fornecedores, controle dos saldos de caixa e bancos, registros contábeis dos 
atos e fatos da Administração, controle da aplicação dos recursos, emissão e publicação de 
relatórios e publicação de atos oficiais;b) Cumprir e fazer cumprir os dispositivos da le-
gislação, realização de audiências públicas, planejamento e orçamento.c) Construção, refor-
ma e manutenção dos ginásios de esportes do Município e realização de eventos esportivos.
III - Agricultura e Meio Ambiente
a) Na Função Agricultura serão desenvolvidas as metas e prioridades relacionadas à manuten-
ção dos Conselhos Municipais e Agricultura, formalização de convênios e parcerias com ou-
tros órgãos do governo, desenvolvimento de mecanismos de geração de emprego e renda, entre 
outras.b) Reequipar e dar manutenção à patrulha agrícola mecanizada, viabilizar a capacita-
ção de técnicos e produtores rurais e incentivar a exploração de recursos naturais.c) Pro-
mover a divulgação de produtos coloniais através de eventos, exposições e festas tradicio-
nais.d) Campanhas de preservação da natureza, arborização, manutenção de praças e jardins, 
Projeto de Educação Ambiental "Educação para Preservar".
IV - Comunicação
a) Na Função Comunicação serão desenvolvidas as prioridades e metas relacionadas à manuten-
ção dos Correios, telefonia convencional, celular, comunitária e rural.
V - Desenvolvimento Regional
a) Nesta Função serão realizadas atividades e metas relacionadas ao desenvolvimento regio-
nal, em parceria com os demais municípios, órgãos de governo, Universidade e outros órgãos 
não governamentais.
VI - Educação e Cultura
Na Função Educação e Cultura serão desenvolvidas as ações e prioridades relacionadas ao 
Plano Municipal de Educação e disposições da legislação pertinente;
a) Promover ações de assistência a alunos carentes, transporte escolar, fornecimento de 
merenda e eliminação da evasão escolar;b) Desenvolver ações para preservação do patrimônio 
histórico e cultural;c) Ampliar e manter a Rede Municipal de Ensino, em todos os níveis.d) 
Ampliar e melhorar as festas e eventos realizados pelo Município.
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VII - Habitação e Urbanismo
a) Na Função Habitação e Urbanismo serão desenvolvidas as prioridades e metas relaciona-
das a construção de moradias populares, planejamento urbano, disciplinamento da ocupação do 
solo entre outras;b) Abertura e pavimentação de ruas, avenidas e estradas vicinais.
VIII - Indústria, Comércio, Serviços e Turismo
a) Na Função Indústria, Comércio e Serviços serão desenvolvidas as prioridades e metas 
relacionadas a geração de empregos e renda, com o incentivo para ampliação e implantação 
de novas indústrias;b) Desapropriação e aquisição de terras para o Distrito Industrial;c) 
Abertura de acessos aos locais turísticos e para escoamento da produção agrícola e indus-
trial.d) Estimular a exploração turística do município, manter e preservar as tradições e 
culturas do município, através do turismo e construções de monumentos em pontos turísticos.
IX - Saúde e Saneamento
a) Na Função Saúde e Saneamento serão desenvolvidas as prioridades e metas relacionadas a 
assistência médica, odontológica e sanitária à população em geral;b) Manter e ampliar os 
convênios com o SUS, PSF e outros que venham a ser disponibilizados pelos governos Esta-
duais e Federal;c) Industrializar e gerir as ações dos conselhos de saúde, da vigilância 
alimentar e nutricional, e outros correlatos;d) Ampliar a rede física de saúde, equipar os 
posto de saúde com veículos, equipamentos médico-hospitalares e informatização;e) Priorizar 
o atendimento aos idosos, crianças, gestantes e portadores de doenças crônicas, conforme 
dispuser a legislação pertinente;f) Ampliar a rede de abastecimento de água, canalização da 
rede de esgoto e realizar a reciclagem do lixo e destinação adequada.
X - Trabalho
a) Na Função Trabalho serão desenvolvidas as prioridades e metas relacionadas a saúde e 
bem-estar dos servidores e segurança no trabalho.
XI - Assistência e Previdência
a) Na Função Assistência e Previdência serão desenvolvidas as prioridades e metas relacio-
nadas á criança e o adolescente, visando o atendimento dos dispositivos do FIA e CNAS;b) 
Proporcionar condições de implantação de oficinas de capitação profissional à adolescentes, 
educação profissionalizante e outros correlatos;c) Incentivos as ações relacionadas a assis-
tência social geral, mediante convênios, parcerias e voluntariado;.d) Construção de Centros 
Comunitários.
XII - Transportes
a) Na Função Transportes serão desenvolvidas as prioridades e metas relacionadas a constru-
ção, conservação e recuperação de estradas, manutenção da frota municipal e serviços públi-
cos;b) Manter e ampliar os serviços públicos de transporte, vias públicas, instalações de 
uso comum e outros meios alternativos de transporte.
XIII - Fundos Municipais
a) Observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º, os Fundos Municipais terão 
como prioridades e metas, o cumprimento dos dispositivos legais constantes das leis que o 
instituíram, a execução das ações pertinentes descritas no artigo 3º desta Lei, bem como as 
ações previstas nos órgãos de governo relacionados.
II - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º O orçamento para o exercício financeiro de 2005 abrangerá os Poderes Legislativo, 
executivo e seus Fundos, e será elaborado levando-se em conta a Estrutura Organizacional da 
Prefeitura.

Art. 5º A lei do Orçamento evidenciará a Receita por rubrica em cada unidade gestora e a 
Despesa de cada Unidade Gestora, por função, programa, sub-função, projeto ou atividade e, 
quanto a sua natureza, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza e modalidade 
de aplicação, na forma dos seguintes Adendos:
I - Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Adendo II da 
Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
II - Demonstrativo da Receita, segundo as categorias Econômicas (Adendo III da Portaria 
SOF/SEPLSN Nº 8/85);
III - Resumo Geral da Despesa (Adendo IV da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/58);
IV - Programa de Trabalho (Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85;)
V - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub-funções e por Projetos 
e Atividades (Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VI - Demonstrativo da Despesa por Funções, e Sub-funções conforme o vinculo com os Recursos 
(Adendo VIII da Portaria SOF/SEPAN Nº 8/85);
VII - Demonstrativo da Despesa por órgãos e funções (Adendo VIII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 
8/85);
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VIII - Demonstrativo da Despesa, no mínimo, por categoria econômica, grupo de natureza e 
modalidade de aplicação, segundo cada unidade orçamentária (Adendo IV da Portaria SOF/SE-
PLAN Nº 8/85);
IX - Planilha da Despesa por categoria de programação, identificação da classificação insti-
tucional, funcional programática, categoria econômica, caracterização das metas, objetivas 
e fontes de recursos;
X - Demonstrativo da Evolução da Receita realizada por fontes dos últimos três exercícios, 
da estimada para o exercício corrente da projeção para dois exercícios seguintes, conforme 
disposto no Artigo 12 da lei de Responsabilidade Fiscal;
XI - Demonstrativo da Evolução da Despesa realizada, no mínimo por Categoria Econômica, 
Natureza da Despesa e Modalidades de Aplicação ou Elemento, dos dois últimos exercícios, da 
fixada para o exercício corrente e para os dois seguintes;
XII - Demonstrativo do orçamento fiscal e da seguridade social.
§ 1º O orçamento dos Fundos Municipais, que acompanha o Orçamento Geral do Município, 
evidenciará suas receitas e despesas conforme disposto No caput deste Artigo.
§ 2º Os Fundos Municipais poderão integrar o orçamento geral do Município, apresentando em 
destaque as receitas e despesas a eles vinculadas.
III - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 6º O orçamento para o exercício de 2005 obedecerá, entre outros, ao princípio da 
transparência e do equilíbrio das contas públicas, abrangendo os Poderes Legislativo, Exe-
cutivo e seus fundos instituídos.

Art. 7º Os estudos para a definição do Orçamento da Receita para 2005 deverá observar as 
alterações da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, o 
crescimento econômico, a valorização imobiliária e a evolução da receita nos últimos três 
exercícios.
Parágrafo Único - As transferências constitucionais, base de cálculo para contribuição ao 
FUNDEF, constarão do Orçamento da receita pelos seus valores brutos.

Art. 8º Se a receita estimada para 2005, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo 
anterior, o Poder Legislativo poderá solicitar ao Executivo as alterações necessárias para 
adequação dos valores das despesas, enquanto ainda não tramitados em votação.

Art. 9º Na execução do orçamento, verificado que no comportamento da receita poderá efetar 
o cumprimento das metas de resultados primários e nominal e para recondução do montante de 
dívida consolidada aos limites estabelecidos, os Poderes Legislativos e Executivo, de for-
ma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos no montante 
necessário, para as seguintes despesas abaixo: (art. 9º da LRF).
I - eliminação de possíveis vantagens concedidas a servidores;
II - redução dos gastos com combustíveis para a frota de veículos dos setores de transpor-
tes, obras, serviços públicos e agricultura;
IV - redução dos investimentos programados, desde que não comprometidos;
V - redução do quadro de servidores contratados temporariamente e cargos em comissão.

Art. 10 - A expansão das despesas obrigatórias, de caráter continuado, não excederão, no 
exercício de 2005, a 5% (cinco por cento) da Receita corrente líquida aplicada no exercício 
de 2004. (Art. 4º, § 2º da LRF)
§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com recursos da Reserva de 
Contingência, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro do exercício de 2004.
§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei 
à Câmara, propondo a anulação de recursos alocados em outros elementos de despesa, desde 
que não vinculados ou já comprometidos.

Art. 11 - O orçamento para o exercício de 2005, de cada uma das unidades gestoras contem-
plará recursos para a Reserva de Contingência, limitados a 10% da Receita Corrente Líquida 
prevista, destinada a obtenção de resultado primário, para atender os passivos contingentes 
e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
§ 1º - Para efeito desta Lei, entende-se como eventos fiscais imprevistos, as despesas 
diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção dos serviços de Administração 
Pública Municipal não orçada ou orçada a menor, e neste caso, mesmo que investimentos.
§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a Intempéries e passivos 
Contingentes, caso não se concretizem até o dia 10 de Novembro de 2005, poderão ser 
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utilizados por ato do Chefe do Poder Executivo para atender eventos fiscais imprevistos.

Art. 12 - Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orça-
mentária Anual se contemplados no Plano Plurianual.

Art. 13 - O Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação da Lei Orçamen-
tária Anual, a programação financeira e o cronograma anual de desembolso mensal para suas 
unidades gestoras.(Art. 8º da LRF)

Art. 14 - Os projetos e atividades com dotações vinculadas a recursos de convênios, ope-
rações de credito e outros, só serão executados e utilizados se ocorrer o seu ingresso no 
fluxo de caixa, respeitado ainda o montante ingressado.
§ 1º - Os recursos vinculados, oriundos de convênios e operações de crédito, não serão 
considerados na apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos 
adicionais suplementares ou especiais.
§ 2º - Os recursos de convênios não previstos nos orçamentos da receita, ou o seu excesso 
de arrecadação, poderão ser utilizados como fonte de recursos para abertura do crédito 
suplementar ou especial.

Art. 15 - As renúncias de receita, estimadas para o exercício financeiro de 2005, são cons-
tante no Anexo desta Lei e serão consideradas para efeitos de cálculo do orçamento da re-
ceita.(Art. 4º, § 2º V e Art. 14., da LRF).

Art. 16 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a entidades, beneficiará somente 
aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultura, esportivo, de cooperação 
técnica e voltadas para associativismo municipal.(Art.4º, I, "F" da LRF)
Parágrafo Único - Não se aplica o disposto nesse artigo, as contribuições estatutárias de-
vidas as entidades municipalista, em que o Município for associado.

Art. 17 - Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de responsabilidade Fiscal, são 
consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes de ações governamental nova, cujo 
impacto orçamentário-financeiro num exercício não excedam o valor para dispensa de licita-
ções, fixadas no item I do Art. 24 da Lei 8.666/93, devidamente atualizado.

Art. 18 - Nenhum projeto novo poderá ser incluído no orçamento, sem antes ter assegurado 
recursos suficientes para obras ou etapa de obras em andamento e para conservação do patri-
mônio público, salvo projetos programados com recursos de convênios e operações de crédito. 
(Art. 45. da LRF)

Art. 19 - Despesas de custeio de competência de outros entes da Federação só serão assumi-
das pela Administração Municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previs-
tos recursos na lei orçamentária. (Art. 62 da LRF)

Art. 20 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2005 a preços 
correntes.

Art. 21 - A lei orçamentária pra 2005 poderá autorizar o Executivo Municipal e remanejar, 
dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, o saldo das dotações dos elemen-
tos ou sub-elementos de despesa que o compõe.

Art. 22 - Durante a execução orçamentária de 2005, o Executivo Municipal, autorizado por 
lei, poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das uni-
dades gestoras, na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o 
exercício de 2005.
IV - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 23 - Obedecidos os limites estabelecidos em Lei Complementar Federal, o Município 
poderá realizar operações de créditos ao longo do exercício de 2005, destinado a financiar 
despesas de capital previstas no orçamento.

Art. 24 - As operações de crédito deverão constar da Proposta Orçamentária e autorizadas 
por Lei Especifica.
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Art. 25 - A verificação dos limites da dívida pública serão feitas na forma e nos prazo es-
tabelecidos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 26 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autorizativa, poderão criar 
cargos e funções, alterar a estrutura de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos 
servidores, conceder vantagens e, por ato administrativo, admitir pessoal aprovado em con-
curso público ou em caráter temporário bem como de cargos em comissão, na forma da lei, ob-
servados os limites e as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 169, § 1º, II, da 
CF).
§ 1º - Havendo necessidade de contratação de pessoal para o quadro permanente, a 
Administração Municipal realizará concurso público para o preenchimento de vagas, limitadas 
às quantidades aprovadas em Lei.
§ 2º - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos no 
orçamento.

Art. 27 - Ressalvada a hipótese do inciso X, do artigo 37 da Constituição Federal, a des-
pesa total com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo não excederá em percentual da 
Receita Corrente Liquida, a despesa verificada no exercício de 2.004, acrescida de até 10%, 
obedecido os limites prudências de 51,30% e 5,70% da Receita Corrente Líquida, respectiva-
mente.(Art. 71 da LRF)

Art. 28 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamen-
te justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a rea-
lização de horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal excederam a 95% do 
limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 22, Parágrafo Único, V da LRF)

Art. 29 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com 
pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal:
I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 30 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de 
Mão-de-obra referente à substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a 
contratação de pessoal para exercício exclusivo de atividades ou funções constantes do Pla-
no de Cargo de Administração Municipal de Siderópolis ou ainda atividades próprias da Admi-
nistração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização de materiais 
ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Art. 31 - A verificação dos limites das despesas com pessoal serão feitas na forma estabele-
cida na Lei de Responsabilidade Fiscal.
VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 32 - O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder benefícios fiscais aos 
contribuintes, em especial aqueles que pagarem os tributos em cota única e/ou no prazo de 
vencimento, ou ainda em dia com suas obrigações tributárias, devendo, nestes casos, ser 
considerado nos cálculos do Orçamento da Receita, apresentando estudos do seu impacto e 
atender ao disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 33 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos 
para cobranças sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante 
autorização em lei, não se constituindo como renúncia de Receita para efeito do disposto no 
Art.14 da Lei de responsabilidade Fiscal.

Art. 34 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tribu-
tária ou financeira, somente entrará em vigor após adoção de medidas de compensação, se for 
o caso.
VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35 - Ocorrendo assistência pela União prevista no Art. 64, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, o Município deverá de estruturar para:
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I - até o exercício de 2005, obrigatoriamente, encaminhar junto com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, o Anexo de Metas Fiscais para o triênio seguinte e o Anexo de Riscos Fiscais 
na forma prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF;
II - até o exercício de 2005, obrigatoriamente, elaborar os Demonstrativos do Relatório 
Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal, conforme disposto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal;
III - Até exercício de 2005, obrigatoriamente, implantar sistema de controle de custos e 
avaliação de resultados;
IV - Até o exercício de 2006, elaborar o Relatório de Avaliação das Metas Fiscais, na forma 
prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 36 - Se o projeto de lei orçamentária anual não for encaminhado à sanção até o início 
do exercício financeiro de 2005, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta 
orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.
Parágrafo Único - Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência, do disposto no 
caput deste artigo, serão ajustados após a sanção da lei orçamentária anual, mediante a 
abertura de créditos adicionais suplementares, através de decreto do Poder Executivo, usan-
do como fontes de recursos o Superávit Financeiro do Exercício de 2004, o excesso ou prová-
vel excesso de arrecadação, a anulação de saldos de dotações não comprometidas e a Reser-
va de Contingência, sem comprometer, neste caso, os recursos para atender os riscos fiscais 
previstos e o destinado a obtenção de resultados primários.

Art. 37 - O Poder Executivo Municipal, autorizado em lei própria, poderá conceder incenti-
vos e benefícios econômico-fiscais à empresas, para ampliação e instalação de novas indús-
trias, desde que sejam comprovadas vantagens sociais, entre outras, a geração de emprego e 
renda, bem como de incremento do retorno de tributos federais, estaduais e municipais ao 
próprio Município.

Art. 38 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no 
pagamento de compromissos decorrentes de insuficiência de disponibilidade de caixa, e de si-
tuações provenientes de atos considerados involuntários ao ordenador primário das despesas 
municipais.

Art. 39 - A Administração Municipal, tanto quanto possível, até a criação de estrutura ade-
quada, deverá apropriar as despesas de forma a demonstrar o custo de cada ação.

Art. 40 - O chefe do Poder Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com os 
Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da Administração Direta ou Indireta, para 
realização de obras ou serviços de competência do Município ou não.

Art. 41 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 42 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 04 de novembro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 04 de novembro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1528, de 04 de novembro de 2004.

Publicação Nº 1880352

LEI Nº 1528, de 04 de novembro de 2004.

DENOMINA VIA PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:
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Art. 1º As Ruas denominadas apenas por numeração do Bairro Vila Esperança, neste Município, 
passarão a ter as seguintes denominações conforme abaixo descrito:
a) - Passa a denominar-se de Rua Pedro Paulo Piazzoli a Rua "n.º1" que tem seu inicio na 
Rua Maria José da Silva e seu termino na Rua Santa Paulina.b) - Passa a denominar-se de 
Ruas Santa Paulina as Ruas "n.º02 e n.º03", que tem seu início na Rua Dário Dos Santos e 
seu término na Rua Bom Jesus.c) - Passa a denominar-se Rua Bom Jesus a Rua "n.º 05" que tem 
seu início na rua Santa Paulina e seu término na Rodovia SC - 447.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 04 de novembro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 04 de novembro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1529/2004, de 24 de Novembro de 2004.

Publicação Nº 1880353

LEI Nº 1529/2004, de 24 de Novembro de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR ONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA 
USINAGEM RONCHI LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comodato, 
com a empresa USINAGEM RONCHI LTDA, CNPJ nº 00.575.250/0001-50; a fim de que esta possa uti-
lizar o imóvel de propriedade do Município, estando na posse da área - localizado no Lote 
nº 01 - Área Industrial do rio Ex Patrimônio, neste Município, para instalação da referida 
empresa, compreendendo uma área de aproximadamente 7.780,00 m² (sete mil setecentos e oi-
tenta metros quadrados).

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação da empresa acima mencionada, que 
será utilizado pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 
contrário, em especial a lei municipal nº 1.459/03, de 11.06.03.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 24 de Novembro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24 de novembro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 153

Publicação Nº 1878977

LEI Nº 153
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA

MANOEL MINELVINA GARCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica denominada "Vereador José Feltrin" a rua que tem seus início nas proximidades 
da residência do senhor Angelino Scaini, prolongando-se até o cruzamento com a rua sem de-
nominação, e que tem seu início nas proximidades do portão principal do Grupo Escolar José 
do Patrocínio.

Art. 2º As despesas decorrentes da Execução da presente Lei correrão por conta das verbas 
próprias do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 12 de maio de 1964.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
Secretaria Municipal de Siderópolis.
Em 12 de maio de 1964. O Secretário.

LEI Nº 1530, de 08 de dezembro de 2004.

Publicação Nº 1880354

LEI Nº 1530, de 08 de dezembro de 2004.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DO 
SEIXO ROLADO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ANTÔNIO NELSON ZAMPOLLI E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar o Lote 06 da Quadra "C" 
com uma área de 784,09m² (setecentos e oitenta e quatro e nove metros quadrados) pertencen-
te ao Município, fazendo parte da matrícula 3.912, situada na Área Industrial - Campo Ilha 
assim confrontado: NORTE, com o lote nº 05; SUL, com Rua Projetada; LESTE, com o lote nº 08 
e OESTE, com a Rodovia SC-447, conforme planta anexa, para o Senhor ANTÔNIO NELSON ZAMPOL-
LI, CPF nº 343.491.079-15, residente e domiciliado no Rio Jordão Baixo - Siderópolis-SC.

Art. 2º Conforme doação do lote acima, fica o Municipio autorizado a retirar 10.000m³ (dez 
mil metros cúbicos) de seixo rolado as margens do Rio Manin, dentro da propriedade do Sr. 
Antônio Nelson Zampolli, em Rio Jordão, conforme licença ambiental de extração.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 08 de dezembro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 08 de dezembro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1531/2004.

Publicação Nº 1880355

LEI Nº 1531/2004.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 205.(R$ 
10.155.000.00)

  Conteúdo obsoleto: 
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Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, 15 de Dezembro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal

LEI Nº 1532, de 15 de dezembro de 2004.

Publicação Nº 1880356

LEI Nº 1532, de 15 de dezembro de 2004.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar imóveis do patrimônio 
público municipal, localizados na área comercial, abaixo especificados:
- Lote nº 01 compreendendo uma área de 1.446,46m² (um mil quatrocentos e quarenta e seis 
metros e quarenta e seis centímetros quadrados), pertencente ao Município, situada na Ave-
nida Porfírio Feltrin, assim confrontado: NORTE, com a C.S.N; SUL, com o Lote nº 02; LESTE, 
com a Avenida Porfírio Feltrin; OESTE, com a Rua Projetada, para a empresa GEORGE HENRIQUE 
GUIGUER-ME, CNPJ nº 00.207.844/0001-52, situada na Avenida Municipal, 244, Centro, Sideró-
polis - SC;
- Lote nº 02 compreendendo uma área de 467,81m² (quatrocentos e sessenta e sete metros e 
oitenta e um centímetros quadrados), pertencendo ao Município, situada na Avenida Porfí-
rio Feltrin, assim confrontado: NORTE, com o Lote nº 01; SUL, com o lote n.º03; LESTE, com 
a Avenida Porfírio Feltrin; OESTE, com a Rua Projetada, para a empresa CINTIA GUIGUER- ME, 
CNPJ nº 03.527.935/0001-19, situada na Avenida Municipal, 244, Centro, Siderópolis-SC;
- Lote nº 03 compreendendo uma área de 444,66m² (quatrocentos e quarenta quatro metros e 
sessenta e seis centímetros quadrados), pertencente ao Município, situada Avenida Porfírio 
Feltrin, assim confrontado: NORTE, com o lote nº 02; SUL, com o lote nº 04; LESTE, com a 
Avenida Porfírio Feltrin; OESTE, com a Rua Projetada, para a empresa MARIA HELENA DE SOU-
ZA RODRIGUES-ME, CNPJ nº 06.277.653/0001-07, situada na Avenida 19 de Dezembro, 85, Sala, 
Centro, Siderópolis - SC;
- Lote nº 04 compreendendo uma área de 664,50m² (seiscentos e sessenta e quatro metros e 
cinqüenta centímetros quadrados), pertencente ao Município, situada na Avenida Porfírio 
Feltrin, assim confrontado: NORTE, com o lote nº 03; SUL, com a Avenida Projetada; Leste, 
com a Avenida Porfírio Feltrin; OESTE, com a Rua Projetada, para a empresa CENTRO DE FORMA-
ÇÃO DE CONDUTORES SIDER LTDA, CNPJ nº 03.570.825/0001-30, situada na Rua Presidente Dutra, 
144, Centro, Siderópolis-SC;

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de Dezembro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 15 de dezembro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).

LEI Nº 1533, 15 de dezembro de 2004.

Publicação Nº 1880357

LEI Nº 1533, 15 de dezembro de 2004.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA A 
CORREA ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
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deste município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comodato, 
com a empresa A CORREA ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES LTDA. CNPJ nº 81.622.417/0001-98; a fim de 
que esta possa utilizar o imóvel de propriedade do Município, conforme planta anexa, so-
mente da área construída correspondente a 62,34 m² (sessenta e dois metros e trinta e qua-
tro centímetros quadrados) e outros imóvel conforme planta anexa de uma área de 5.227,59m² 
(cinco mil duzentos e vinte e sete metros e cinqüenta e nove centímetros quadrados), loca-
lizados no Pavilhão da antiga CSN, no Bairro Rio Fiorita, neste Município, para instalação 
da referida empresa.

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação da empresa acima mencionada, que 
será utilizado pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de Dezembro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 15 de dezembro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1534, 15 de dezembro de 2004.

Publicação Nº 1880358

LEI Nº 1534, 15 de dezembro de 2004.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMÓVEL DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar o Lote nº 04, com área 
de 11.581,22m² (onze mil quinhentos e oitenta e um metros e vinte e dois centímetros qua-
drados) pertencentes ao Município, situada no Rio Ex Patrimônio assim confrontado: NORTE, 
com terras de Natalício Comin; SUL, com a Rua sem denominação; LESTE, com o Lote n.º05; 
OESTE, com o Lote n.º03, para empresa MMG INDÚSTRIA E ELETRODEPOSIÇÃO DE METAIS LTDA, pes-
soa jurídica de direito privado, cem sede a Rua Imigrante Casagrande, nº 100, Bairro Pi-
nheirinho, Criciúma/SC, inscrito no CNPJ nº 78.822.442/0001-00, inscrição estadual nº 
251.183.734, representada por seu sócia administrador Sr.Edmilson da Rocha Borges, cuja a 
atividade econômica é a indústria de móveis metálicos, tratamentos térmicos de aço, galva-
nização e cromagens.

Art. 2º Sobre o referido imóvel o mesmo foi adquirido por compra através da Lei Municipal 
nº  1.448, de 23-04-2004 e está devidamente inscrito no Registro de Imóveis sob o nº 3.906, 
livro 02, Fls. 01, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Criciúma.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de Dezembro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 15 de dezembro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíveis no Paço Municipal).
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LEI Nº 1535, de 15 de dezembro de 2004.

Publicação Nº 1880359

LEI Nº 1535, de 15 de dezembro de 2004.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMÓVEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar imóveis do patrimônio 
público municipal, localizados na área comercial, abaixo especificados:
- Lote nº 01 compreendendo uma área de 1.950,00m² (um mil novecentos e cinqüenta metros 
quadrados), pertencente ao Município, situada na Rodovia SC 447, assim confrontado: NOR-
TE, com a Rua projetada; SUL, com o Lote nº 02; LESTE, com a Rua Projetada; OESTE, com a SC 
447, para a empresa CREPALDI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº 05.908.724/0001-51, 
situada na Rua Jorge Lacerda, 321, sala, Centro, Siderópolis - SC;
- Lote nº 02 compreendendo uma área de 1.763,00m² (um mil setecentos e sessenta e três me-
tros quadrados), pertencendo ao Município, situada na Rodovia SC 447, assim confrontado: 
NORTE, com o Lote nº 01; SUL, com o lote n.º03; LESTE, com a Rua Projetada; OESTE, com a SC 
447, para a empresa MURA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 02.733.563/0001-14, situada 
na Rua Carlos Chagas, Centro, Siderópolis-SC;
- Lote nº 03 compreendendo uma área de 1.727,54m² (um mil setecentos e vinte e sete metros 
e cinqüenta e quatro centímetros quadrados), pertencente ao Município, situada na Rodovia 
SC 447, assim confrontado: NORTE, com o lote nº 02; SUL, com o lote nº 04; LESTE, com a SC 
447, para a empresa CLAUDEMIR VIEIRA SORATO- ME, CNPJ nº 79.826.145/0001-04, situada na Rua 
Treviso, 292, Sala 01, Centro, Siderópolis - SC;
- Lote nº 04 compreendendo uma área de 1.691,00m² (um mil seiscentos e noventa e um metros 
quadrados), pertencente ao Município, situada na Rodovia SC 447, assim confrontado: NORTE, 
com o lote nº 03; SUL, com o Lote n.º05; Leste, com a Rua Projetada; OESTE, com a SC 447, 
para a empresa RAFAEL LUIZ LAZARIS-ME, CNPJ nº 05.346.123/0001-00, situada na Rua Gastão 
Bica de Oliveira, Centro, Siderópolis-SC;

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de Dezembro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 15 de dezembro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1536, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2004.

Publicação Nº 1880360

LEI Nº 1536, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2004.
AUTORIZA PERMUTA DE ÁREA DE TERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar permuta de área de 
terras, pertencentes a Prefeitura Municipal de Siderópolis, por outra de propriedade do Se-
nhor MÁRIO FRANCISCO NART, como a seguir descritas:
I - Lote n.º03, pertencente a Prefeitura Municipal, com 300,00m² (trezentos metros quadra-
dos), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob nº 8.103 e locali-
zado na Rua "N" da Quadra n.º6 do Loteamento Popular, nesta cidade de Siderópolis, com as 
seguintes confrontações:
NORTE - 25,00 metros lineares com o lote n.º01;
SUL - 25,00 metros lineares com o lote nº 05;
LESTE - 12,00 metros lineares com o lote nº 04;
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OESTE - 12,00 metros lineares com a Rua "N"
II - Lote n.º04, pertencente a Prefeitura Municipal, com 300,00m² (trezentos metros quadra-
dos), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob nº 8.103 e locali-
zado na Rua "E" da Quadra n.º6 do Loteamento Popular, nesta cidade de Siderópolis, com as 
seguintes confrontações:
NORTE - 25,00 metros lineares com o lote n.º02;
SUL - 25,00 metros lineares com o lote nº 06;
LESTE - 12,00 metros lineares com a Rua "E";
OESTE - 12,00 metros lineares com o Lote n.º03.

Art. 2º As referidas áreas no artigo anterior, serão permutadas por outra área de proprie-
dade do Senhor Mario Francisco Nart, com 362,10m² (trezentos e sessenta e dois metros qua-
drados e dez centímetros), localizada na Estrada Geral na localidade de Rio Maina Alto, 
neste Município, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Urrusanga sob 
n.º21.661, com as seguintes confrontações:
NORTE - 28,40 metros lineares com terras de Mário Francisco Nart;
SUL - 28,40 metros lineares com terras da Mitra Diocesana de Criciúma;
LESTE - 12,75 metros lineares com terras de Mário Francisco Nart;
OESTE - 12,75 metros lineares com terras da estrada que liga Siderópolis a Alto Rio Maina.

Art. 3º A área adquirida pela Prefeitura Municipal e relacionada acima, destina-se legali-
zação do prédio da antiga Escola Municipal da localidade de Alto Rio Maina, neste Municí-
pio.

Art. 4º As áreas de terras acima descritas equivalem-se, conforme laudo de avaliação em 
anexo.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de Dezembro de 2004.
JOSÉ ANTÔNIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de Dezembro de 2004.
GETÚLIO HOFFMANN MIRANDA
Secretário de Finanças e Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1537/2005.

Publicação Nº 1880361

LEI Nº 1537/2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR PARCELAMENTO DE DÉBITO COM O FUNDO 
DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que foi a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado em nome do Município de Siderópolis, 
efetuar parcelamento de Débito com a Caixa Econômica Federal - CEF, na forma da resolução 
Nº 325, de 21 de setembro de 1999, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço(FGTS), e da circular da CEF, nº 182, de 11 novembro de 1999, relativo a dívida ha-
vida junto ao FGTS, no período de 12/1999 a 12/2000; 11/2001 a 12/2001; 05/2002 a 12/2004, 
até o limite de R$ 632.202,60 (seiscentos e trinta e dois mil, duzentos e dois reais e ses-
senta centavos), o qual será parcelado em até 180 (cento e oitent
a) meses.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal para garantia da avença, fica autorizado a vincular e 
utilizar cotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM e/ou Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços - ICMS, durante todo o prazo de vigência do ajuste.

Art. 3º O poder Executivo Municipal durante o Prazo do Acordo de parcelamento, consignará 
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nos orçamentos anuais e plurianuais, dotações suficientes ao atendimento das prestações men-
sais oriundas do ajuste.

Art. 4º As despesas oriundas da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente nas 
seguintes dotações: 10.01.0.001.3.2.90.22/174 - Outros Encargos sobre a Divida por contra-
to, 10.01.0.001.4.6.90.71/173 - Principal da Dívida Contratual Resgatado.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de Fevereiro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16 de fevereiro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1538/2005.

Publicação Nº 1880362

LEI Nº 1538/2005.

ALTERA O ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 1457/03, DE 28-05-03 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Ficam alterado o Anexo Único da Lei Nº 1.457/03, de 28-05-03, que passa a ter os 
seguintes valores:
 ________________________________________
| NÚMERO |                 |             |
|DE VAGAS|      FUNÇÃO     |   SALÁRIO   |
|        |                 |UNITÁRIO (R$)|
|========|=================|=============|
|06      |Médico           |     5.000,00|
|--------|-----------------|-------------|
|06      |Enfermeiro Padrão|     1.500,00|
|________|_________________|_____________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º As demais cláusulas e valores permanecem inalteradas.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de Fevereiro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16 de fevereiro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1539/2005.

Publicação Nº 1880363

LEI Nº 1539/2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CREDITAR 1% DO IMPOSTO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E 
SERVIÇOS - ICMS A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a câmara municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizado o chefe do poder executivo a creditar 1% (um por cento) do imposto 
de circulação de mercadorias e serviços - ICMS a favor a Associação dos Municípios da Re-
gião Carbonífera - AMREC.

Art. 2º A importância acima será debitada em conta corrente nº 024.464-8 agência 009 na 
terceira terça - feira de cada mês.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir do mês de janeiro.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de Fevereiro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16 de fevereiro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 154

Publicação Nº 1878978

LEI Nº 154

FIXA DIÁRIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam fixadas para o exercício de 1964, as seguintes diárias para o Chefe do Poder 
Executivo Municipal:
a) Quando a serviço no interior do Município, Cr$7.000,00 (sete mil cruzeiros);b) Quando a 
serviço fora do Município, Cr$12.000,00 (doze mil cruzeiros) e mais as despesas comprova-
das.

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a suplementar até a importância de 
Cr$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) a dotação 8024 do Orçamento vigente, 
com a anulação parcial de igual importância da dotação 8633 do mesmo orçamento.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º 
de junho de 1964, e revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 03 de julho de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1540/2005.

Publicação Nº 1880364

LEI Nº 1540/2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECIFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis,Faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizado a contra-
tar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis (06), 
segundo as necessidades temporárias.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligadas as áreas de Obras e Finanças, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público;
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados, ficarão lotados, respectivamente na Secretaria Municipal 
abaixo relacionada, com a seguinte remuneração, conforme Anexo I:
01 - SECRETARIA DE OBRAS
01 Operador de trator de esteiras
18 Operários Braçais
06 Gari
01 Servente de pedreiro
01 Auxiliar serviços gerais/ administrativos
01 Carpinteiro
02 Vigilante
02 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
01 Operador de trator agrícola
08 Auxiliar Serviços Gerais
01 Veterinário
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
06 Merendeiras
06 Serviços Gerais
08 Serviços Gerais/ Administrativos
35 professores
04 - SECRETARIA DE SAÚDE
02 Auxiliar de Enfermagem
02 Assistente Social
01 Psicólogo
02 Auxiliar de Serviços Gerais
03 Auxiliar Serviços Gerais/ Administrativos
02 Fisioterapeuta
01 Engenheiro Sanitarista
05 - SECRETARIA DE FAMÍLIA
01 Assistente Social
01 Auxiliar de Serviços Gerais/ Administrativos
06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 Auxiliar Administrativo

Art. 3º As contratações de que trata esta lei, serão sempre, precedidas de exposição de mo-
tivos da Secretaria a qual esta vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder Execu-
tivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de Fevereiro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
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Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16 de fevereiro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
Observação: Esta lei contem anexos que estão no arquivo da Prefeitura Municipal de Siderópolis.

LEI Nº 1541/ 2005.

Publicação Nº 1880365

LEI Nº 1541/ 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CRIAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO 24Hs, NA UNIDA-
DE DE SAÚDE SÃO LUCAS NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis Faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada no Município de Siderópolis o serviço de Atendimento Médico em horário 
excepcional na Unidade Referencial de Saúde São Lucas.

Art. 2º O serviço de atendimento Médico em horário excepcional se dará em caráter de so-
breaviso, conforme segue:
§ 1º - De Segunda a Sexta - Feira a partir das 20:00hs
§ 2º - Nos finais de semana e feriados no período integral
§ 3º - Este serviço será prestado por médicos, profissionais de enfermagem e motorista.

Art. 3º Ficam criados os cargos em comissão de médico, em caráter de sobreaviso, de enfer-
meiro (a), auxiliar de enfermagem e motorista, com jornada de trabalho e vencimento pre-
vistos no anexo único do presente projeto de lei, para atendimento específico dos serviços 
previstos no artigo anterior, podendo entretanto, serem utilizados profissionais da Secreta-
ria de Saúde

Art. 4º A supervisão dos serviços será procedida pelo enfermeiro (a) contratado ou (a) do 
quadro efetivo do Município de Siderópolis.
Parágrafo Único - Pela supervisão o enfermeiro (a) do quadro efetivo fará jus ao percebi-
mento de horas extraordinárias, prestados fora do horário regulamentar de trabalho, median-
te a prestação de relatório.

Art. 5º A Unidade de Saúde contará com os serviços das seguintes categorias profissionais:
I - Medico: 04
II - Enfermeiros: 03
III - Auxiliar de Enfermagem: 04
IV - Motorista: 03

Art. 6º A secretaria Municipal de Saúde, fica autorizada a implantar os serviços gradativa-
mente, atendidas as disponibilidades financeiras e de pessoal especializado, no mercado.

Art. 7º Fica o Secretário Municipal de Saúde autorizado a baixar normas regulamentadoras à 
execução do presente Projeto de Lei, através de Portaria.

Art. 8º As pessoas decorrentes da execução do presente Projeto de Lei correrão por conta de 
dotação própria do Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de Fevereiro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16 de fevereiro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
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Observação: Esta lei contem anexos que estão no arquivo da Prefeitura Municipal de Siderópo-
lis.

LEI Nº 1542/2005

Publicação Nº 1880366

LEI Nº 1542/2005
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 
200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS), PELA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplemen-
tar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) destinados a suplementação das dotações 
do orçamento vigente, conforme segue:
Órgão: 03 - Secretaria de Administração
Unidade: 01 - Secretaria de Administração e Planejamento
Proj/Ativ.: 2.005 - Execução do Programa da Administração em Geral
47.3.1.90..92.00.00.00.00.0080 - Despesas de exercícios anteriores...........R$ 20.000,00
Órgão: 04 - Secretaria de Finanças
Unidade: 01 - Secretaria de Finanças
Proj/Ativ.: 2.007 - Execução do Programa de Administração Financeira
57.3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores............R$ 10.000,00
Órgão: 05 - Secretaria de Educação
Unidade: 01 - Departamento de Educação e Cultura
Proj/Ativ.: 2.012 - Manutenção do Ensino Fundamental
75.3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores...........R$ 100.000,00
Órgão: 07 - Secretaria de Obras
Unidade: 02 - Departamento de Serviços Municipais
Proj/Ativ.: 2.023 - Manutenção do Departamento dos Serviços Municipais
119.3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores...........R$ 70.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior do presente projeto de lei correrá por 
conta da anulação das seguintes dotações do orçamento vigente:
Órgão: 03 - Secretaria de Administração
Unidade: 01 - Secretaria de Administração e Planejamento
Proj./Ativ.: 2.005 - Execução de Programa de Administração Geral
44 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimentos e vantagens fixas
- Pessoal civil.................................................................R$ 20.000
45 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais........................R$ 5.000,00
Órgão: 04 - Secretaria de Finanças
Unidade: 01 - Secretaria de Finanças
Proj/Ativ.: 2.007 - Execução do Programa Administração Financeira
55.3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e vantagens fixas pessoal civil...R$ 10.000,00
Órgão: 05 - Secretaria de Administração
Unidade: 01 - Departamento de Educação e Cultura
Proj/Ativ.: 2.009 - Manutenção do Pré- escolar
85 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e vantagens fixas pessoal civil.R$ 10.000,00
Proj/Ativ.: 2.010 Manutenção do Departamento de Educação
63 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimentos e vantagens fixas pessoal civilR$ 40.000,00
64 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações patronais.......................R$ 10.000,00
Proj/Ativ.: 2.012 - Manutenção do ensino Fundamental
73 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - vencimento e vantagens fixas - pessoal civiR$ 35.000,00
74 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais.......................R$ 10.000,00
Órgão: 07 - Secretaria de Obras
Unidade; 02 - Departamento de Serviços Municipais
Proj/Ativ.: 2.023 - Manutenção do Departamento de Serviços Municipais
117.3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e vantagens fixas - pessoal civilR$ 50.000,00
118.3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais........................R$ 10.000,00
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Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de Fevereiro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16 de fevereiro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1543/05, DE 09 DE MARÇO DE 2005.

Publicação Nº 1880367

LEI Nº 1543/05, DE 09 DE MARÇO DE 2005.
AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ESPECIAL ATÉ O LIMITE DE R$ 31.000,00.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial até o limite 
de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), para criar no orçamento corrente da Câmara Munici-
pal de Vereadores, o seguinte elemento de despesa:
186 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial 
do recurso do orçamento vigente a seguir especificado:
Órgão: 03 - Secretaria de Administração
Unidade: 01 - Secretaria de Administração e Planejamento
Proj./Ativ. 2.005 - Execução de Programa de Administração Geral
46 3.1.90.91.00.00.00.00.0080 - Sentenças Judiciais.......................R$ 31.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de março de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Março de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1544, de 23 de Março de 2005.

Publicação Nº 1880368

LEI Nº 1544, de 23 de Março de 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COMA EMPRESA 
COLORFRITAS DO BRASIL INDUSTRIALIZAÇÃO DE FRITAS LTDA - ME.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comodato, 
com a empresa COLORFRITAS DO BRASIL INDUSTRIALIZAÇÂO DE FRITAS LTDA - ME, situada a Estrada 
Geral, 290, linha Estação Cocal, Cocal do Sul/SC, inscrita no CNPJ Nº 07.239.589/0001-24; a 
fim de esta possa utilizar o imóvel de propriedade do Município, área localizada no Lote nº 
01 - Área Industrial do Rio Ex Patrimônio, neste Município, para instalação da referida em-
presa, compreendendo uma área de aproximadamente 7.780,00 m² (sete mil setecentos e oitenta 
metros quadrados).
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Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação de uma indústria de colorifício, 
moagem de matéria prima e outros segmentos semelhantes, cujo imóvel será utilizado pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, em especial a lei municipal nº 1.529/04, de 24/11/04.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 23 de Março de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Março de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
Observação: Esta lei contem anexos que estão no arquivo da Prefeitura Municipal de Siderópo-
lis.

LEI Nº 1545, de 06 de Abril de 2005.

Publicação Nº 1880369

LEI Nº 1545, de 06 de Abril de 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE R$ 500,00 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar de R$ 
500,00 (quinhentos reais), para adicionar ao programa de trabalho 12.361.003.2.013 - Con-
tribuição a entidades educacionais - 78 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições, do or-
çamento vigente.

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial 
do item orçamentário em vigor - 100 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 06 de Abril de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 06 de Abril de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1546, DE 06 DE ABRIL DE 2005.

Publicação Nº 1880370

LEI Nº 1546, DE 06 DE ABRIL DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A RECRUTAR PESSOAL, EFETUAR COMPRAS E CELEBRAR CONTRA-
TOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EXCEPCIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município que a câmara municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Na forma do art. 37, IX da Constituição da República Federativa do Brasil, combina-
dos com os Art. 24, inciso II, IV da Lei Federal nº 8.666/93, Fica o poder Executivo Muni-
cipal, autorizado a recrutar pessoal, efetuar compras e celebrar contratos de locação e de 
prestação de serviços, para atender excepcional e temporária necessidade do serviço publico 
Municipal.
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Art. 2º O disposto no art. 1º desta Lei, destinar-se-ão exclusivamente para a manutenção da 
Estrutura Administrativa do Município, ficando convalidados todos os atos decorrentes prati-
cados no período compreendido entre 01/01/2005 a 30/04/2005.

Art. 3º O disposto nesta Lei será efetuado em consonância com o "caput" do art. 24, e inci-
so II e IV da Lei Federal nº 8.666/93, pelo tempo determinado fixado no artigo anterior.

Art. 4º No interregno de vigência do período fixado no art. 2º desta Lei, o Poder Executivo 
encaminhará ao Poder Legislativo Projeto de Lei de Reforma Administrativa visando atender 
as atuais necessidades do município.
Parágrafo Único - As contratações efetuadas na forma do art. 37, IX da Constituição Federal 
art. 152,§ 6º da Lei Orgânica do Município, contidas nas Leis aprovadas no período fixado no 
art. 2º, aplicar-se-á o disposto no art. 3º, desta Lei.

Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão atendidas pelas dotações 
consignadas na Lei Orçamentária do Município.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo a data fixada no 
art. 2º.

Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 06 de abril de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 06 de Abril de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1547, DE 06 DE ABRIL DE 2005.

Publicação Nº 1880371

LEI Nº 1547, DE 06 DE ABRIL DE 2005.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizado a contra-
tar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis (06), 
segundo as necessidades temporárias.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será para o desempenho de atividade 
ligada as áreas de Obras, Desenvolvimento Econômico, Turismo, Educação, Procuradoria Geral, 
Saúde e Finanças, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados na Secretaria Municipal relacionada, cuja 
remuneração consto dos anexos I e II desta Lei

Art. 3º As contratações de que trata este projeto de lei, serão sempre, precedidas de expo-
sição de motivos da Secretaria a qual esta vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do 
Poder Executivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 05 de abril de 2005.
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DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 06 de Abril de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
Observação: Esta lei contem anexos que estão no arquivo da Prefeitura Municipal de Siderópo-
lis.

LEI Nº 1548, DE 06 DE ABRIL DE 2005.

Publicação Nº 1880372

LEI Nº 1548, DE 06 DE ABRIL DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FORNECER BOLSAS DE ESTUDOS AOS MUNICIPES CADASTRADOS 
NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizado o chefe do poder executivo a fornecer bolsas de estudos aos muníci-
pes, que estejam cursando curso técnico e/ou superior.
Parágrafo Único - O valor das Bolsas de Estudos será fixado por Decreto do chefe do Poder 
Executivo.

Art. 2º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta da seguinte dotação:
78-3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - 2.013
79-3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - 2.015

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de 
janeiro de 2005.
Parágrafo Único - Ficam convalidados os atos decorrentes da presente Lei, praticados no pe-
ríodo compreendido entre 03/01/2005 a 30/04/2005.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 1.341/01, de 03 
de abril de 2001..

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 06 de abril de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 06 de Abril de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1549, DE 06 DE ABRIL DE 2005.

Publicação Nº 1880373

LEI Nº 1549, DE 06 DE ABRIL DE 2005.

CRIA CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO E AUTORIZA O CHEFE DO PODER LEGISLATIVO A CONTRATAR SERVI-
DOR POR TEMPO DETERMINADO PARA DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE CONTADOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado 01 (um) cargo de provimento efetivo destinado a profissional habitado à 
prática de registros contábeis e demais atos afetos a contabilidade - Contador, nos termos 
das disposições contidas no anexo I desta Lei.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Legislativo Municipal, na forma do art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e Art. 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizado a contratar 
01 (um) contador, pelo prazo de seis (06) meses.
Parágrafo Único - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempe-
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nho de atividade de contabilidade, visando atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
01.01.2005.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 06 de abril de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 06 de Abril de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
(O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal0

LEI Nº 155

Publicação Nº 1878979

LEI Nº 155

APROVA A PLANTA DA CIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovada a planta cadastral da cidade de Siderópolis, que é parte integrante 
desta Lei.

Art. 2º Ficam declaradas de utilidade pública todas as áreas compreendidas dentro dos lo-
gradouros e ruas da referida planta.

Art. 3º Fica, igualmente, o Executivo Municipal autorizado a receber, em doação, compra ou 
desapropriação amigável ou judicial, as áreas referidas no artigo segundo.
Parágrafo Único - Para efeito da compra ou desapropriação, o valor das áreas será arbitra-
do por uma comissão de três (03) membros, constituída de um vereador representando a Câmara 
Municipal, um representante da Prefeitura e um técnico, de preferência Engenheiro Civil.

Art. 4º As modificações que, no futuro se fizerem necessárias, para atualizaão e aperfeiçoa-
mento, dependerão de aprovação da Câmara Municipal.

Art. 5º Para ocorrer às despesas com a execução desta Lei, fica o Executivo Municipal auto-
rizado a abrir, na época oportuna, os necessários créditos.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 03 de julho de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1550, de 20 de Abril de 2005.

Publicação Nº 1880374

LEI Nº 1550, de 20 de Abril de 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 60.000,00 
(SESSENTA MIL REAIS), PELA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de Abril de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Abril de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Administração

LEI Nº 1551/2005.

Publicação Nº 1880375

LEI Nº 1551/2005.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BELLUNESI NEL MONDO 
FAMÍLIA DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município que a câmara municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros a Associação Bellunesi 
Nel Mondo - Família de Siderópolis, CNPJ sob nº 00.179.990/0001-77, no valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) pagos em duas parcelas.

Art. 2º Tal repasse destinar-se-á para a gravação do 2º CD, em comemoração aos 10 (dez) 
anos de Fundação desta Associação.

Art. 3º Os recursos acima estabelecidos correrão por conta da seguinte dotação orçamentá-
ria: 2.002 4 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições a entidades culturais.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de abril de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de abril de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1552/ 2005.

Publicação Nº 1880376

LEI Nº 1552/ 2005.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O CARGO DE DIRETOR TÉCNICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o cargo de provimento em comissão de Diretor Técnico, a ser preenchido 
exclusivamente por médico devidamente inscrito e regularizado junto ao CREMESC, no quadro 
da Secretaria de Saúde.

Art. 2º Este diretor ficará responsável por todos os atos realizados na Unidade de Saúde do 
município.

Art. 3º O diretor técnico de que dispõe o artigo anterior será responsável pela unidade de 
saúde do município.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de abril de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de abril de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
Observação: Esta lei contem anexos que estão no arquivo da Prefeitura Municipal de Siderópo-
lis.

LEI Nº 1553/2005.

Publicação Nº 1880377

LEI Nº 1553/2005.

DECLARA A SOCIEDADE ABASTECEDORA DE ÀGUA DO ALTO RIO MAINA ENTIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, no âmbito municipal, a Sociedade Abastecedora 
de Água do Alto Rio Maina.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de abril de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de abril de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1554/2005.

Publicação Nº 1880378

LEI Nº 1554/2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 10.000,00 E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de abril de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de abril de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1555/2005.

Publicação Nº 1880379

LEI Nº 1555/2005.
CONCEDE INCENTIVOS ECONÔMICOS E ESTÍMULOS FISCAIS ÀS EMPRESAS QUE SE ESTABELEÇAM NO MUNICÍ-
PIO OU NELE AMPLIEM SUAS ATIVIDADES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
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deste Município, que a Câmara Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Prefeitura Municipal de Siderópolis, poderá conceder à requerimento da parte in-
teressada, estímulos fiscais e incentivos econômicos às empresas que se estabeleçam e ini-
ciem atividades no Município, bem como às empresas já existentes que promovam sua ampliação 
com expressividade.
§ 1º - As solicitações de implantação de nova indústria ou ampliação das já existentes 
no Município conceder-se-á mediante consulta prévia dos órgãos competentes da Prefeitura 
Municipal de Siderópolis.
§ 2º - A concessão do estímulo fiscal e incentivo econômico far-se-á por ato do Chefe do 
Poder Executivo Municipal, com aprovação do Conselho Municipal de Contribuintes.
§ 3º - O pedido indeferido pelo Conselho Municipal de Contribuintes, deverá ser 
fundamentado e caberá recursos para o chefe do poder executivo.

Art. 2º Os estímulos e incentivos a que se refere o artigo anterior, poderão construir-se, 
isolada ou cumulativamente, de:
I - Isenção da TLO (Taxa de Licença para Obras).
II - Isenção da TLL (Taxa de Licença de para Localização e Funcionamento) pelo prazo mínimo 
de 01 (um) ano e no máximo de 20 (vinte) anos, a contar da aprovação do requerimento ou à 
critério do Conselho Municipal de Contribuintes.
III - Isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana, pelo prazo míni-
mo de um (01) ano e no máximo de vinte (20) anos, a contar da aprovação do requerimento ou 
à critério do Conselho Municipal de Contribuintes.
IV - ISSQN - Isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, pelo prazo mínimo de 
um (01) ano e no máximo de vinte (20) anos, a contar aprovação do requerimento ou à crité-
rio do Conselho Municipal de Contribuintes.
V - Execução no total ou sem parte dos serviços de aterro, drenagens e infra-estrutura ne-
cessárias nas áreas de terras onde serão implantadas as novas indústrias e também a amplia-
ção das já existentes.

Art. 3º Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal, efetuar doação e/ou comodato de áreas 
de terras pertencentes à Prefeitura, às novas indústrias, em locais previamente determina-
dos a sua implantação.

Art. 4º O chefe do Poder Executivo Municipal poderá autorizar a permuta de áreas de terras 
em atendimento a solicitações de empresas já existentes, desde que elas cumpram as exigên-
cias desta Lei.

Art. 5º A empresa interessada nos incentivos econômicos e estímulos fiscais, cumprirá os se-
guintes requisitos:
I - Para empresas novas:
a) Estudo de mercado;b) Projeto de Engenharia;c) Tamanho e localização do empreendimento;d) 
Cronograma do orçamento das despesas e receitas;e) Comprovante do Financiamento próprio ou 
de terceiros;f) Orçamento da obra;g) Cronograma do número de empregos diretos e indiretos 
gerados.
II - Para empresas já existentes:
a) O aumento quantitativos de Mão-de-obra direta, em relação aos 3 (três) últimos anos, 
comprovado pela RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).b) Capacidade de produção e 
demanda comprovada mediante estudo de viabilidade e balancete dos últimos 3 (três) anos.c) 
Comprovação da área física a ser ampliada, através do projeto de engenharia, aprovado pelos 
órgãos municipais.
§ 1º - Para efeito de avaliação das solicitações enquadráveis na presente Lei, para as 
empresas novas, serão considerados, prioritariamente o projeto em função de novos empregos 
diretos, indústria pioneira, utilização de matéria-prima local.
§ 2º - A expressividade, de que trata o art. 1º, para as empresas já existentes, 
considerar-se-á que for demonstrado no inciso II do art. 5º.
Parágrafo Único - É vedado o incentivo para as empresas que não comprovarem os requisitos 
dos incisos I e II do art. 5º.
§ 3º - A indústria de maior porte, através de projeto circunstanciado e motivo poderá 
solicitar outros benefícios, econômicos, não previstos neste lei, mediante parecer 
favorável do Conselho Municipal de Contribuintes com a aprovado pelo Chefe do Poder 
Executivo.
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Art. 6º A empresa beneficiada com Incentivos Econômicos e Estímulos Fiscais, vedar-se-á:
I - Alienar o imóvel no período previsto para a reversão, afim de desviar a finalidade origi-
nária, sem que a requerente observasse as condições previstas na presente Lei, e expressa 
autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, ouvido o Conselho de Contribuinte.
II - Gravar com ônus real de garantia, exceto a empresa já em atividade, desde que comprove 
perante o Conselho Municipal de Contribuintes e do Chefe do Poder Executivo, sua liquidez 
patrimonial.
III - Dar destinação diversa da prevista no projeto original ao empreendimento.

Art. 7º A empresa beneficiada por esta Lei ficará obrigada à iniciar a obra num prazo de seis 
(06) meses à partir do deferimento da solicitação, e a concluí-la dentro de 12 (doze) me-
ses, para emprese de pequeno e médio porte e 18 (dezoito) meses, para empresas de grande 
porte, podendo ser prorrogado por 6 (seis) meses, mediante solicitação justificada e compro-
vada e autorizado pelo Chefe do Poder Executivo
Parágrafo Único - considerar-se-á empresa de pequeno, médio e grande porte, pelo valor de-
clarado do capital social integralizado e à integralizar, constante no contrato social e 
nos limites estabelecidos pela legislação federal.

Art. 8º Incumbe ao Conselho Municipal de Contribuintes mediante requerimento motivado, de-
ferir o pedido de alteração de atividade dos empreendimentos beneficiários, bem como proces-
so de transação de sucessão, fusão, transformação ou incorporação, com aprovação dôo Chefe 
do Poder Executivo.
Parágrafo Único - A transação conservar-se-á desde que o sucessor comprometa-se a cumprir 
as obrigações assumidas pelo antecessor, previstas em lei.

Art. 9º Cessará o benefício concedido pela presente Lei, à empresa que deixar de cumprir 
com os propósitos manifestados na solicitação e contidos no projeto original, responsabili-
zando-se pelo recolhimento aos cofres públicos municipais do valor correspondente aos be-
nefícios obtidos através desta Lei, acrescidos de juros, multa e correções legais, podendo 
ser pago em cota única ou em parcelas mensais e consecutivas, não superiores a doze (12) 
parcelas, podendo ser requerido prazo superior, devidamente justificado e aprovado pelo Con-
selho Municipal de Contribuinte.

Art. 10 - Reverterá, sem ônus, ao Poder Público Municipal, o terreno doado e/ou comodato a 
título de Incentivo Econômico, quando não utilizado na finalidade prevista no projeto ori-
ginal, ou não cumprido os prazos estabelecidos no art. 7º, sendo que as benfeitorias não 
removíveis seguirão a sorte do principal.
Parágrafo Único - É facultado ao Poder Público Municipal, o direito de desistir da reversão 
do terreno, desde que comprovada a inconveniência técnica e julgada onerosa a transação ao 
erário.

Art. 11 - O benefício da presente Lei, quando concedido a empresa já existente, somente 
atingirá no tocante a isenção de impostos, o acréscimo das instalações efetivamente reali-
zadas em concordância com o Projeto específico.

Art. 12 - Não conceder-se-á nenhum benefício previsto nesta Lei, às empresas que tenham dé-
bitos vencidos perante a Fazenda Pública Municipal.

Art. 13 - Incumbe aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Siderópolis, a fiscali-
zação da atividade de exploração sobre o cumprimento de tal exigência, devendo a empresa 
informar por escrito, quando solicitada pelo órgão interessado.
Parágrafo Único - a infringência das disposições previstas no "caput" deste artigo, apli-
car-se-á a pena de suspensão da expedição do "Alvará de Licença de Localização e Funciona-
mento", até o dia em que prestar as informações.

Art. 14 - Não obterá o beneficio previsto no Art. 3º desta Lei, o proprietário que tiver 
alienado terreno de sua propriedade que pudesse ser utilizado para a implantação das depen-
dências físicas da empresa, com prazo anterior a um (01) ano.

Art. 15 - No prazo de até 60 (sessenta) dias após a publicação da presente lei, ato do 
Chefe do Poder Executivo, revogará os incentivos concedidos pelo município até o dia 31 de 
maio de 2005, cujos beneficiários deixaram de cumprir os propósitos fixados na lei nº 753/89.
Parágrafo Único - No ato de revogação que dispõe o "caput" deste artigo constará:
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I - Data que cessará os benefícios concedidos;
II - Prazo para reconhecimento aos chefes municipais do valor correspondente aos benefícios 
obtidos, acrescidos de juros e correção;
III - Reversão ao patrimônio Público Municipal do terreno doado ou cedido à título de in-
centivo, sem qualquer ônus para o Município.

Art. 16 - O chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá através de Decreto os critérios 
para a concessão de Incentivos Fiscais e Econômicos à Micro-empresa que pretender implan-
tar-se no Município de Siderópolis, ouvido o Conselho Municipal de Contribuintes.

Art. 17 - O chefe do Poder executivo Municipal baixará normas complementares, regulamentan-
do às disposições desta Lei, no prazo de cento e vinte (120) dias a contar de sua publica-
ção.

Art. 18 - As despesas oriundas desta lei, correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 19 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 20 - Ficam revogadas a lei 753/89 e às disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de abril de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de abril de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1556 DE 27 DE ABRIL DE 2005.

Publicação Nº 1880380

LEI Nº 1556 DE 27 DE ABRIL DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONCEDER ESTÍMULO MEDIANTE SUBSÍDIOS RESIDENTES NO 
MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, Estado de Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a se-
guinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder aos agricultores residentes 
no Município de Siderópolis, estímulos mediantes subsídios, para aquisição de sementes de 
azeven, trevo e aveia.
Parágrafo Único - Para consecução dos objetivos previstos no "caput" deste artigo, o Muni-
cípio disporá o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 2º Mediante requerimento endereçado à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, cada 
agricultor residente no Município será concedido subsídio 50% (cinqüenta por cento) do cus-
teamento das sementes de azeven, trevo e aveia, limitado a 03 (três) sacas por agricultor 
regulamente cadastrado.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de Abril de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de Abril de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1557 DE 11 DE MAIO DE 2005.

Publicação Nº 1880381

LEI Nº 1557 DE 11 DE MAIO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ADQUIRIR IMÓVEL NA VILA JORGE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA 
CRECHE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o chefe do poder executivo a adquirir por compra, dois imóveis (lo-
tes), sítios na Vila São Jorge neste Município.

Art. 2º O lote nº 08 da quadra "B", Loteamento Jardim Flórida, com a área de 441,75 m² 
(quatrocentos e quarenta e um e setenta e cinco metros quadrados), assim confrontado: Nor-
te, 15m com a Rua nº 02; Sul, 20m com área de utilidade publica; Leste com o lote nº 06 e 
parte do lote nº 5 e a Oeste, 32m com o lote nº 10.

Art. 3º O lote nº 06 da Quadra "B", com área de 480,00 m² (quatrocentos e oitenta metros 
quadrados), assim confrontado: Norte, com a Rua nº 02; Sul, com o lote nº 05; Leste, fren-
te, com a Rua nº 08 e a Oeste, com o lote nº 08.

Art. 4º Tais imóveis serão destinados para neles construir uma creche.

Art. 5º Em conformidade com o laudo de avaliação o valor dos imóveis é de R$ 12.000,00 
(doze mil reais) cada um, totalizando 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) divididos em 2 
(duas) vezes.

Art. 6º As despesas desta lei correrão por conta da dotação 05.01.1.003.4.4.90.51.00.00.00.
00.0080 (80).

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de maio de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 11 de maio de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
Observação: Esta lei contem anexos que estão no arquivo da Prefeitura Municipal de Siderópo-
lis.

LEI Nº 1558 DE 11 DE MAIO DE 2005.

Publicação Nº 1880382

LEI Nº 1558 DE 11 DE MAIO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 64.000,00 
(SESSENTA E QUATRO REAIS), PELA ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de maio de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 11 de maio de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1559 de 18 de maio de 2005.

Publicação Nº 1880383

LEI Nº 1559 de 18 de maio de 2005.

ALTERA A LEI Nº 1541 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2005, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 6º da Lei 1541/2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6º - A Secretaria Municipal de Saúde, fica autorizada a implantar os serviços gradati-
vamente, atendidas as disponibilidades financeiras e de pessoal especializado, no mercado.
Parágrafo Único - O horário de plantão de serviço 24h das categorias profissionais constan-
tes no art. 5º, será pago através de prestação de serviço."

Art. 2º O art. 9º da lei 1541/2005 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos à 16 
de fevereiro de 2005."

Art. 3º Ficam revogadas as demais disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 18 de maio de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 18 de maio de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 156

Publicação Nº 1878980

LEI Nº 156

REVOGA LEI

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica revogada a Lei nº  147, de 25 de outubro de 1963 e nulos, de pleno direito, 
todos os seus efeitos, por inobservância e infrigência do disposto no artigo 53 da Lei nº 
22 de novembro de 1947 (Lei Orgânica dos Municípios), por parte da Câmara de Vereadores, 
quando de sua tramitação.

Art. 2º Fica restabelecido o Art. 195 da Lei nº  140, de 23 de setembro de 1963 e recon-
duzidos todos os funcionários do Quadro Único e Extra-numerários do Município à situação 
jurídica anterior à promulgação da Lei nº 147, mencionada no artigo primeiro.

Art. 3º O Artigo 250 da Lei nº  140, de 23 de setembro de 1963, passará a ter a seguinte 
redação:
"Art. 250º O Processo Administrativo será realizado por uma comissão composta de dos fun-
cionários estáveis e por um advogado, todos designados pelo Prefeito Municipal".

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 03 de julho de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1560, de 01 de junho de 2005.

Publicação Nº 1880384

LEI Nº 1560, de 01 de junho de 2005.
AUTORIZA ABRIR CRÉDITOS SUPLEMENTARES ATÉ O DE R$ 505.500,00.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 01 de junho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 01 de junho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1561 DE 01 DE JUNHO DE 2005.

Publicação Nº 1880385

LEI Nº 1561 DE 01 DE JUNHO DE 2005.

REGULAMENTA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS OUTRAS PROVIDENCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara de vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Educação (CME) de Siderópolis.

Art. 2º O CME - Conselho Municipal de Educação de Siderópolis - SC, órgão consultivo, deli-
berativo e normativo, terá além das atribuições que lhe forem delegadas pelo Conselho Esta-
dual de Educação (CEE).
I - Zelar pelo cumprimento da Legislação aplicável à educação e ao ensino;
II - Propor diretrizes educacionais;
III - Assessorar o Governo Municipal na formulação de política e planos educacionais;
IV - Propor escola de prioridade na elaboração de propostas orçamentárias da Secretaria Mu-
nicipal de Educação;
V - Fixar normas e emitir pareceres sobre questões de natureza educacional no âmbito da 
rede Municipal de escolas e para as demais redes, com base na Legislação vigente;
VI - Manifestar-se sobre:
a) Plano Municipal de Educação e projeto Político-Pedagógico;b) Ampliação e Aplicação de 
recursos destinados à educação no Município;c) Calendário e Currículo comum às escolas Mu-
nicipais;d) Criação, Ampliação, desativação e localização de escolas Municipais;e) Assuntos 
e questões de natureza pedagógicas, que lhe forem submetidos, ligados à educação de âmbito 
Municipal;f) Relatório de atividades da Secretaria Municipal de Educação.
VII - Acompanhar o levantamento anual da população em idade escolar e propor alternativas 
para seu atendimento;
VIII - Estudar e sugerir mediante que visem a expansão qualitativa do ensino Municipal;
IX - Fixar normas para o credenciamento, autorização para o funcionamento, supervisão e re-
conhecimento das instituições de ensino da rede Pública e particular de ensino, instaladas 
no Município;
X - Autorizar o funcionamento de instituição de ensino da rede pública, Municipal e Priva-
da;
XI - Escrever outras atribuições, previstas na Lei, decorrentes da natureza de suas fun-
ções.

Art. 3º O Conselho Municipal será composto por 12 membros sendo 08 (oito) efetivos e 04 
(quatro) suplentes, na seguinte composição.
I - 3 representantes do poder executivo (2 efetivos e 1 suplente);
II - 3 representantes das escolas Púbicas (2 efetivos e 1 suplente);
III - 3 representantes das escolas Privadas (2 efetivos e 1 suplente);
IV - 3 pais de alunos (2 efetivos e 1 suplente).
§ 1º Os conselheiros serão nomeados pelo Prefeito Municipal, através de Decreto, a partir 
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da indicação das entidades e categorias.
§ 2º - Cada titular terá um suplente nomeado da mesma forma daquele.
§ 3º - No caso de ocorrência de vaga, o suplente nomeado deverá completar o mandato de 
titular;
§ 4º - O mandato do conselheiro será de 2 (dois) anos, podendo ser renovado.
§ 5º - O presidente do Conselho, permanecerá como tal, enquanto durar sua função como 
Secretário da Educação.

Art. 4º A estrutura e o funcionamento do Conselho serão estabelecidas em Regimento próprio, 
aprovado por no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros, e homologado pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal.

Art. 5º As decisões do conselho Municipal de Educação estão sujeitas à homologação do Pre-
feito Municipal.

Art. 6º O exercício da função de conselheiro será gratuito, constituindo-se de Serviço Pú-
blico relevante.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário em especial à Lei nº 1.372/01, 22/09/01.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 01 de junho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 01 de junho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1562, DE 01 DE JUNHO DE 2005.

Publicação Nº 1880386

LEI Nº 1562, DE 01 DE JUNHO DE 2005.
DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE EM LIXEIRAS DESTINADAS A COLETA DE 
LIXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara municipal, aprovou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Público Municipal, através da autarquia competente, autorizado a con-
ceder, mediante contrato, a exploração de publicidade em lixeiras destinadas a coleta De 
lixo em vias e logomarcas.
Parágrafo Único - A duração do contrato de exploração de publicidade não poderá ser supe-
rior a 4 (quatro) anos, renovável, à critério da Administração, por igual período.

Art. 2º As lixeiras e todos materiais utilizados deverão ser doados pela empresa explorado-
ra da publicidade e passará a pertencer ao Patrimônio Público do Município de Siderópolis.

Art. 3º Recebida as lixeiras doadas pela empresa, o Município, através da autarquia compe-
tente, encarregar-se-á de sua instalação.

Art. 4º A publicidade a ser explorada de que trata esta Lei, obrigatoriamente deverá conter 
o brasão do Município de Siderópolis.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 01 de junho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 01 de junho de 2005.
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ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1563, de 01 de Junho de 2005.

Publicação Nº 1880387

LEI Nº 1563, de 01 de Junho de 2005.

DENOMINA VIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
do Município de Siderópolis, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte 
lei:

Art. 1º Fica denominado de RUA FLAVIO SALVARO a rua projetada que interliga as Ruas João 
Ronchi e Esperandino Francisco Ignácio na Vila São Jorge.

Art. 2º A Rua Flavio Salvaro tem seu início na Rua João Ronchi e seu término na Rua Espe-
randino Francisco Ignácio.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 01 de junho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 01 de junho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1564 DE 01 DE JUNHO DE 2005.

Publicação Nº 1880388

LEI Nº 1564 DE 01 DE JUNHO DE 2005.
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA EXECUCÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUANTO À DISTRIBUIÇÃO 
DE MATERIAIS GRATUITOS A PESSOAS FÍSICAS E AUXÍLIOS FINANCEIROS A ENTIDADES PRIVADAS SEM 
FINS LUCRATIVOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizado, para o fim previstos nos arts. 26, 27 e 28 da Lei Complementar nº 
101/2000, a destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades de 
pessoas físicas ou déficit de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, re-
conhecidas como de utilidade pública em nível federal, estadual ou municipal, visando a 
prestação de serviços essenciais nas áreas da Educação, Cultura, Desporto, Lazer, Saúde, 
Assistência Social, Meio Ambiente e Agropecuária, objetivando o desenvolvimento sócio eco-
nômico do Município de Siderópolis, nos termos da presente Lei.

Art. 2º As despesas destinadas ao atendimento das necessidades de pessoas físicas serão 
realizadas através do PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES ora instituído, 
com o objetivo de processar as doações nos termos desta Lei.
Parágrafo Único - As doações recairão sobre os seguintes itens:
a) Aluguel residencial;b) Transportes;c) Bilhetes de passagens;d) Medicamentos;e) Exames 
e consultas médicas;f) Procedimentos e internamentos hospitalares;g) Intervenções cirúrgi-
cas;h) Próteses e aparelhos para reabilitação;i) Óculos, lentes, armações e etc.;j) Gêneros 
alimentícios;k) Auxílios funeral;l) Materiais escolares;m) Fardamento escolar;n) Livros di-
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dáticos;o) Materiais de construção;p) Gás, energia e água;q) Enxovais para recém-nascidos; 
er) Custas e emolumentos.

Art. 3º As doações serão destinadas única e exclusivamente à população carente excluída do 
contexto social de acordo com os critérios estabelecidos nesta Lei.
Parágrafo Único - Observadas as condições definidas no caput deste artigo, as doações serão 
destinadas exclusivamente às famílias que se enquadrem nos seguintes parâmetros, mediante:
I - Comprovação através de declaração de renda familiar per capita até 01 (um) salário mí-
nimo excluído o benefício previdenciário;
II - Comprovação de residência, permanência ou vivência no Município de Siderópolis;
III - Comprovação através de solicitação ou recomendação médica para os casos de saúde;
IV - Comprovação de matrícula escolar e freqüência igual ou superior a 90% das aulas men-
sais de todos os fins ou dependentes entre 7 (sete) e 14 (quatorze) anos, em escola pública 
ou em programas assistências.
V - Comprovação de vacinação dos filhos, mediante apresentação do Cartão de Vacina devida-
mente atualizado.
§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se família a unidade nuclear, eventualmente 
ampliada por outros indivíduos que com ela possuam laços de mantendo a sua economia pela 
constituição de seus membros.
§ 2º Serão computados para cálculo de renda familiar os rendimentos de todos os membros 
adultos que compõe a família.
§ 3º No ato da inscrição do requerente e, a qualquer tempo, a critério da Secretaria 
Municipal da Família, será feita a aferição da renda familiar.
§ 4º As informações declaradas pelas instituições de ensino estarão sujeitas à averiguação 
pelo Poder Público Municipal.

Art. 4º As inscrições para o PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES serão 
realizadas na Secretaria Municipal da Família, mediante preenchimento de cadastro para o fim 
específico.
§ 1º No ato da inscrição o requerente preencherá formulário próprio, devendo apresentar os 
seguintes documentos:
I - Cédula de Identidade;
II - CPF;
III - Título de eleitor;
IV - Carteira de trabalho e previdência social (CTPS);
V - Comprovação de residência, permanência ou vivência no Município;
VI - Comprovação da renda familiar;
VII - Comprovação de matrícula e freqüência escolar nos termos do art. 3º, Parágrafo Único, 
inciso IV desta Lei;
VIII - Comprovação de vacinação dos filhos, mediante apresentação do Cartão de Vacina devi-
damente atualizado.
§ 2º Competirá a Secretaria Municipal da Família promover todas as condições necessárias 
para a efetiva regularização do requerente que não portar documentos pessoais.

Art. 5º Será excluído automaticamente do PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A PESSOAS CAREN-
TES, o requerente que prestar declaração falsa ou usar de qualquer meio ilícito para obten-
ção de vantagens.
Parágrafo Único - Ao servidor público ou agente de entidade conveniada que concorra para o 
ilícito previsto neste artigo, inserindo ou fazendo inserir declaração falsa ou documento 
que deva produzir efeito perante o PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, 
aplica-se, além as sanções penais e administrativas cabíveis, multa nunca inferior ao dobro 
das despesas despendidas com o objeto do delito.

Art. 6º Para atendimento do PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES, fica o Po-
der Executivo Municipal autorizado a:
I - Doar às pessoas carentes os itens previstos no art. 3º, Parágrafo Único desta Lei;
II - Aplicar o instrumento legal que couber para proceder às doações previstas nesta Lei;
III - Editar, normalizar, regulamentar ou emitir qualquer ato administrativo necessário ao 
fiel cumprimento desta lei;
IV - Dotar recursos nos orçamentos seguintes necessários ao cumprimento desta Lei, em con-
formidade com os arts. 16 a 17 da Lei Complementar nº 101/00, de 04/05/00.

Art. 7º A coordenação e execução do PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES 
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será efetuada pela Secretaria Municipal da Família, que dotará de todos os meios necessá-
rios ao seu regular funcionamento.

Art. 8º Para efeito do disposto no inciso I e II, dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 
101/00, o chefe do Poder Executivo, declara que:
a) O impacto orçamentária-financeiro em função da implantação do PROGRAMA MUNICIPAL DE ATEN-
DIMENTO A PESSOAS CARENTES, será suportado pelo incremento da arrecadação em decorrência 
da evolução das receitas de impostos municipais e transferências intergovernamentais;b) A 
implantação do PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES está compatível com o 
Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias;c) As despesas previstas para implanta-
ção do PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES está em conformidade com as di-
retrizes, objetivos, prioridades e metas previstos no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Orçamentárias Anual do Município de Siderópolis.

Art. 9º Observadas as prioridades previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei Orça-
mentária ou as de créditos adicionais, somente incluirão novos projetos e despesas obriga-
tórias de duração continuada destinadas ao atendimento das entidades privadas sem fins lu-
crativos se:
a) Houverem sido adequadamente atendidos todos os que tiverem em andamento;b) Estiverem 
preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio público;c) Estiverem per-
feitamente definidas suas fontes de custeio;d) Os recursos alocados destinarem-se a contra-
partidas de recursos federais, estaduais ou de operações de credito, com objetivo de con-
cluir etapas de uma ação municipal.

Art. 10 Para habilitar-se ao recebimento de recursos referidos nesta Lei, a entidade pri-
vada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos 
dois anos e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.
§ 1º - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos municipais a qualquer 
título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Público com a finalidade de verificar o 
cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.
§ 2º - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a inclusão de 
dotação na Lei Orçamentária e sua execução, dependerão, ainda de:
I - Publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxí-
lios, prevendo-se clausula de reversão no caso de desvio de finalidade;
II - Identificação da entidade requerente e do valor transferido no respectivo convênio.
§ 3º - A entidade privada sem fins lucrativos prestará contas do convênio firmado na forma e 
condições previstas em lei ou regulamento.

Art. 11 Esta lei entra em vigor na data de retroativa de 01 de Janeiro de 2005, revogadas 
as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 01 de junho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 01 de junho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1565/2005

Publicação Nº 1880389

LEI Nº 1565/2005

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA).)
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LEI Nº 1566 DE 15 DE JUNHO DE 2005.

Publicação Nº 1880390

LEI Nº 1566 DE 15 DE JUNHO DE 2005.
DISPÕE SOBRE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º De acordo com o art.7, IV da CF/88 fica autorizado, o chefe do poder executivo muni-
cipal a fornecer alimentação aos servidores públicos municipais.

Art. 2º A alimentação será fornecida mediante solicitação da Secretaria competente e auto-
rização do Poder Executivo.

Art. 3º A presente Lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo Municipal por meio de 
decreto.

Art. 4º As despesas desta lei correrão por conta de dotações do orçamento vigente.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de junho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 15 de junho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1567, de 15 de junho de 2005.

Publicação Nº 1880391

LEI Nº 1567, de 15 de junho de 2005.

DENOMINA VIA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
do Município de Siderópolis, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte 
lei:

Art. 1º Fica denominado de RUA MANOEL DAMASCENO a rua projetada localizada no Bairro Vila 
São Jorge, neste Município.
§ primeiro: A Rua Manoel Damasceno, tem seu início na Rua Esperandino Francisco Inácio e 
seu término na Rua Antônio Miranda.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de junho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 15 de junho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1568 DE 15 DE JUNHO DE 2005.

Publicação Nº 1880392

LEI Nº 1568 DE 15 DE JUNHO DE 2005.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDOR, POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÃO PÚBLICA ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que foi enviado para a Câmara Municipal de Vereadores o seguinte Projeto 
de Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizado a contra-
tar Servidor Público, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis (06), se-
gundo as necessidades temporárias.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividade de motorista a área de Educação, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será regido pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT.

Art. 2º O servidor contratado ficarão lotado na Secretaria Municipal relacionada, cuja remu-
neração consto dos anexos I e II desta Lei.

Art. 3º As contratações de que trata este projeto de lei, serão sempre, precedidas de expo-
sição de motivos da secretaria a qual esta vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do 
Poder Executivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de junho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 15 de junho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1569 DE 06 DE JULHO DE 2005.

Publicação Nº 1880393

LEI Nº 1569 DE 06 DE JULHO DE 2005.
AUTORIZA PERMUA DE ÁREA DE TERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
desse Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar permuta de área de 
terra, pertencente ao Município de Siderópolis, por outra propriedade do Senhor Paulo José 
Goulart.
§ 1º - O lote pertencente ao Município de Siderópolis, a ser permutado, possui uma área 
de 416m² correspondente a área 1 de uma Área Remanescente de matrícula sob nº 20.196, 
localizado na Rua Projetada. (planta de desmembramento em anexo).

Art. 2º A referida área do artigo anterior, será permutada por outra área de propriedade do 
Sr. Paulo José Goulart, com 412,76m² (quatrocentos e doze metros quadrados e setenta e seis 
centímetros), localizada na Rua Projetada nº 3, registrada do Registro de Imóveis da Comar-
ca de Criciúma - SC com matrícula nº 4.884, com as seguintes confrontações: Norte: Terras 
da Carboníferas Caeté e Metropolitana; Sul Rua Projetada nº 3; Leste Lote nº 5, e a oeste 
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Lote nº 3.

Art. 3º A área adquirida pelo Município, corresponde a uma servidão, a qual se destinará a 
abertura de uma via pública.

Art. 4º As áreas de terras acima descritas equivalem-se, conforme laudo de avaliação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 06 de julho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 06 de julho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 157

Publicação Nº 1878981

LEI Nº 157
AUTORIZA CANCELAMENTO DE MULTA

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a decretar, sempre que houver conveniên-
cia, a cobrança de impostos em atraso, canceladas as respectivas multas para o pagamento do 
débito fiscal no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 12 de agosto de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1570, de 06 de Julho de 2005.

Publicação Nº 1880394

LEI Nº 1570, de 06 de Julho de 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CUSTEAR DESPESAS EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIO-
NAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
desse Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a custear despesas em competições Muni-
cipais e Regionais, conforme programação de atividade do Departamento de Esportes do Muni-
cípio de Siderópolis.

Art. 2º As despesas de que trata o artigo anterior, referem-se a Premiação a Serviços de 
Arbitragem com a realização das seguintes atividades:
- Campeonato Municipal de Futebol de Campo;
- Campeonato Municipal de Bocha;
- Campeonato Municipal de Futebol de Salão Masculino e Feminino;
- Moleque Bom de Bola - Municipal até 14 anos entre escolas;
- Campeonato Municipal Futebol de Salão (Futsal);
- Campeonato entre empresas;
- Campeonato Municipal de Futebol;
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- Campeonato Municipal de Canastra;
- JEMS - Jogos Escolares Municipais de Siderópolis;
- Competições oficiais programadas pelo Departamento de Esportes

Art. 3º Para execução fiel da presente Lei, fica o Município autorizado a firmar convênios ou 
contratos com órgãos esportivos oficiais, após a aprovação do regulamento de cada atividade 
esportiva à realizar-se.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos à 02 de 
janeiro de 2005.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 06 de julho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 06 de julho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1571, DE 12 DE JULHO DE 2005.

Publicação Nº 1880395

LEI Nº 1571, DE 12 DE JULHO DE 2005.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDOR, POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÃO PÚBLICA ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
desse Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizado a contra-
tar Servidor Público, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis (06), se-
gundo as necessidades temporárias.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividades de fisioterapia na área de Saúde, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º O Servidor contratado ficará lotado na Secretaria Municipal relacionada, cuja remu-
neração consta dos anexos I e II desta Lei.

Art. 3º As contratações de que trata este projeto de lei, serão sempre, precedidas de expo-
sição de motivos da Secretaria a qual esta vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do 
Poder Executivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrario

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de julho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 13 de julho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 1572, de 13 de julho de 2005.

Publicação Nº 1880396

LEI Nº 1572, de 13 de julho de 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM A AFABESS - ASSOCIAÇÃO FEMININA 
DE ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
desse Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com a AFABESS - Asso-
ciação Feminina de Assistência e Bem Estar Social de Siderópolis.
Parágrafo Único - O convênio tem por objetivo definir as obrigações, deveres dos convenentes 
e oferecer condições para o bom desenvolvimento da contrapartida pela entidade, em especial 
nos clubes de mães, terceira idade e idosos, dentro outras que poderão integrar o convênio.

Art. 2º A vigência da presente lei será retroativa a 03 de janeiro de 2005 à 31 de dezembro 
2008.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 13 de julho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 13 de julho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1573, de 13 de Julho de 2005.

Publicação Nº 1880397

LEI Nº 1573, de 13 de Julho de 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIOS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL, COM ENTIDADES QUE RELACIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio através do fundo Muni-
cipal de Assistência Social, com as seguintes entidades:
- Conselho Comunitário de Siderópolis;
- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE;
- Prefeitura Municipal de Siderópolis - Creche Manutenção.

Art. 2º Os recursos para atender aos convênios relacionados no artigo anterior, estarão de 
acordo com as normas estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social e 
Secretaria de Estado de Assistência Social com contrapartida do Município.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos à 02 de 
janeiro de 2005.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 13 de julho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 13 de julho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1574, de 13 de Julho de 2005.

Publicação Nº 1880398

LEI Nº 1574, de 13 de Julho de 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE ATÉ R$ 
25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), PELA ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
do Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplemen-
tar no valor de até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), destinados a suplementação da 
dotação do orçamento vigente, conforme segue:
Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 01 - Departamento de Saúde Pública e Medicina Preventiva
Proj/Ativ 1.009 - Implantação de rede para abastecimento d`água
97 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e instalações............R$ 25.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior do presente Lei correrá por conta da 
anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - Secretaria de Administração e Planejamento
Proj/Ativ 2.005 - Execução do programa da Administração
46 3.1.90.91.00.00.00.00.0080 - Sentenças Judiciais............R$ 15.000,00
Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: 01 - Departamento de Obras Civis
Proj/Ativ 2.022 - Manutenção Departamento de Obras
111 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo...........R$ 10.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 13 de julho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 13 de julho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1575, DE 13 DE JULHO DE 2005.

Publicação Nº 1880399

LEI Nº 1575, DE 13 DE JULHO DE 2005.
INSTITUI O PISO SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal Siderópolis faço saber a todos os habitantes do 
município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o piso salarial aos servidores públicos municipais, cujo valor não 
poderá ser inferior a R$ 300,00 (trezentos reais), com fulcro no art. 156 inc. II da LOM.

Art. 2º Tratando-se de um direito específico de todos os servidores públicos municipais, o 
piso salarial não poderá ser inferior a um salário mínimo de acordo com o art.76 da CLT.

Art. 3º A insalubridade será calculada sobre piso salarial dos servidores municipais, cita-
do no art. 1º desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 13 de julho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 13 de julho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1576, DE 20 DE JULHO DE 2005.

Publicação Nº 1880400

LEI Nº 1576, DE 20 DE JULHO DE 2005.

TRANSFERE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BELLUNESI NEL MONDO FAMILIA DE SIDERÓPOLIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

SÉRGIO FRANCISCO GIONGO, Prefeito Municipal em exercício de Siderópolis faço saber a todos 
os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o Chefe do Poder Executivo a transferir recursos financeiros a Associação 
Bellunise Nel Mondo - Família de Siderópolis, CNPJ sob nº 00.179.990/0001-77, no valor de 
R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinqüenta reais).

Art. 2º Tal repasse financeiro correrá por conta da dotação (4) 2.002 - 
3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Transferências a entidades culturais.

Art. 3º O recurso destinar-se-á para o pagamento do transporte de alunos e professores os 
quais representarão o Município no encontro dos Municípios Catarinenses que tem no Currícu-
lo Escolar aulas de língua italiana.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de julho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20 de julho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1577, DE 27 DE JULHO DE 2005.

Publicação Nº 1880401

LEI Nº 1577, DE 27 DE JULHO DE 2005.

ALTERA A LEI Nº 1460 DE 11 DE JUNHO DE 2003 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
desse município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 2º da lei passará a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º - As despesas decorrente da presente lei correrão por conta da dotação do orçamen-
to vigente.
§ 1º - O valor a ser custeado será de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais".

Art. 2º O art. 3º da lei passará a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º - Até a quitação das prestações atrasadas será repassado a CINTUR R$ 100,00 (cem 
reais) mensais, referente aos meses setembro à dezembro de 2004."

Art. 3º O art. 4º da lei passará a vigorar com a seguinte redação;
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"Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
partir de 02 de janeiro de 2005."

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de julho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de julho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1578, de 27 DE JULHO DE 2005.

Publicação Nº 1880402

LEI Nº 1578, de 27 DE JULHO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA 
TAMBORES BSM LTDA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
desse município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Comodato, 
com a empresa TAMBORES BSM LTDA situada na quadra B, Lote 09, Área Industrial; a fim de esta 
possa utilizar o imóvel de propriedade do Município, área localizada no Lote nº 09 (desmem-
bramento em anexo) - Área Industrial da SC - 445, neste Município, para instalação da refe-
rida empresa.

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação de uma indústria de Embalagens e Re-
cuperação de Embalagens, cujo imóvel será utilizado pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo 
ser prorrogado pelo mesmo período.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de julho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de julho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
Observação: Esta lei contem anexos que estão no arquivo da Prefeitura Municipal de Siderópolis.

LEI Nº 1579, DE 27 DE JULHO DE 2005.

Publicação Nº 1880403

LEI Nº 1579, DE 27 DE JULHO DE 2005.
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE PATROCÍNIOS NOS UNIFORMES ESPORTIVOS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
desse município que a Câmara municipal, aprovou e eu, sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º Fica instituído o patrocínio de empresas nos uniformes utilizados pelos atletas da 
CME - Comissão Municipal de Esportes, escolinhas esportivas e demais atividade de recreação 
e lazer sob orientação do Departamento Municipal de Esporte.

Art. 2º O Executivo Municipal determinará as peças, as dimensões, o modelo do uniforme e o 
espaço onde veicularão as logomarcas das empresas.

Art. 3º Fica proibida a utilização de espaço com propaganda de fins eleitorais, fumo, cigar-
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ros e similares, bebidas alcoólicas e quaisquer produtos ou serviços nocivos à saúde, ou 
atentatórios aos bons costumes.

Art. 4º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios, acordos, contra-
tos ou qualquer outro instrumento legal para execução da finalidade desta Lei.

Art. 5º A presente Lei deverá ser regulamentada pelo Executivo Municipal no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da sua publicação.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
traio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de julho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de julho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 158

Publicação Nº 1878982

LEI Nº 158
DISPÕE SOBRE REFORMA DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados, por correção dos valores monetários vigentes, a tabela "A", que 
passará a ter a seguinte redação:
TABELA "A"
a) Jeep Cr$1.000,00b) Automóvel Particular Cr$1.500,00c) Automóvel de Aluguel Cr$2.000,00d) 
Caminhão até 4 toneladas Cr$1.000,00e) Caminhão de 4 a 10 toneladas Cr$2.000,00f) Caminhão 
acima de 10 toneladas Cr$4.000,00g) Caminhão com reboque, mais ... Cr$2.000,00h) Camionete 
comercial Cr$1.000,00i) Automóvel (experiênci
a) Cr$1.000,00j) Tratores de cremalheiras e rodas Metálicas Cr$2.000,00k) Tratores de rodas 
pneumáticas Cr$1.000,00l) Ônibus para transporte até 10 passag. Cr$1.000,00m) Ônibus para 
transporte de 10 a 30 passag. Cr$2.000,00n) Ônibus para transporte p mais de 30 passag. 
Cr$3.000,00o) Motocicletas (lambretas e outros) Cr$ 300,00
Parágrafo Único - As alíquotas referentes às tabelas "B","C", "D", "E", "F" e todas as ca-
tegorias profissionais da tabela "G", exceto às referentes à estabelecimentos industriais e 
comerciais e, bem assim, o imposto do selo e taxas sobre serviços municipais constantes da 
Lei nº  24 de vinte e seis de dezembro de mil novecentos e cinquenta e nove, serão majora-
das em 150% (cento e cinquenta por cento).

Art. 2º A alíquota do Imposto de transmissão de propriedade imobiliária "inter-vivos" será 
de 6% (seis por cento) e será cobrado:
a) Sobre o valor venal, quando a propriedade estiver localizada no perímetro urbano.b) So-
bre valor mínimo de Cr$4.000,00 (quatro mil cruzeiros) o hectare, quando localizado na zona 
rural.
Parágrafo Único - As declarações sobre o valor das transmissões feitas no perímetro urbano 
serão submetidas a apreciação fiscal da Fazenda, a qual deverá impugná-las e arbritar o va-
lor tomando por base a situação de outras propriedades, situadas no mesmo local, cujo valor 
se equipare.

Art. 3º O Imposto de Indústria e Profissões incidirá sobre todos os estabelecimentos indus-
triais e comerciais, localizados no Município e será devido pelo volume de vendas realiza-
das no exercício anterior e será cobrado obedecendo a seguinte escala percentual:
a) Até Cr$ 500.000,00 100%b) Até Cr$ 750.000,00 0,90%c) Até Cr$ 1.000.000,00 0,80%d) Até 
Cr$ 2.500.000,00 0,70%e) Até Cr$ 5.000.000,00 0,60%f) Até Cr$10.000.000,00 0,50%

Art. 4º Não terão aplicação as demais exigências previstas no Código Tributário do Muni-
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cípio, Lei nº  24, de 24 de dezembro de 1959, relacionadas com os estabelecimentos indus-
triais e comerciais, a não ser aquelas que dizem respeito à disciplinação da fiscalização, 
do processo, época, recursos e reduções.

Art. 5º Os estabelecimentos industriais e comerciais deverão apresentar, anualmente, uma 
declaração das vendas realizadas no exercício anterior até o dia 31 de janeiro do exercício 
seguinte e bem assim o montante das sonegações apuradas durante o exercício, pelo Fisco Es-
tadual, em modelo próprio, que será fornecido pela Seção da Receita da Prefeitura.

Art. 6º As sonegações apuradas pelo Fisco Municipal, serão notificadas aos interessados e o 
imposto devido, acrescido do adicional de 20%, deverá ser recolhido aos cofres públicos mu-
nicipais, no prazo de 15 dias.

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a atualizar as tabelas referentes aos 
impostos atingidos por esta Lei.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 12 de agosto de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1580, DE 27 DE JULHO DE 2005.

Publicação Nº 1880404

LEI Nº 1580, DE 27 DE JULHO DE 2005.
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS), E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial 
até o limite de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), para atender a devolução da co-
leta de lixo paga a maior por contribuintes de nosso município.

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial 
do seguinte elemento de despesa do orçamento vigente.
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 05 - Departamento de Esportes
Proj/Ativ 1.006 - Contribuição e reforma do Ginásio de Esportes
31 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de consumo................R$ 7.500,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de Julho de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 27 de Julho de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1581, DE 10 DE AGOSTO DE 2005.

Publicação Nº 1880405

LEI Nº 1581, DE 10 DE AGOSTO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ANULAR E SUPLEMENTAR DOTAÇÕES, ATRAVÉS DE TRANSPOSI-
ÇÕES DE VERBA DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2005 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Mu-
nicipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o orçamento da 
Prefeitura Municipal de Siderópolis, limitando ao valor total de R$ 485.500,00 (Quatrocen-
tos e oitenta e cinco mil e quinhentos reais), da seguinte forma:
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 03 - DEPARTAMENTO CHEFE DE GABINETE
Proj/ativ. 2.003 - Functo e Manutençãode Assessorias R$
25 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....13.000,00
26 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais...........................2.000,00
Unidade: 05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Proj/ativ. 2.017 - Apoio ao Esporte Amador
33 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo............................8.000,00
34 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros serviços de terceiros Pés. Jurídica.....2.000,00
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj/ativ. 2.005 - Execução do Programa da administração em Geral
44 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....37.500,00
45 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais..........................16.000,00
Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj/ativ. 2.007 - Execução do Programa Administração Financeira
55 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....10.000,00
56 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais..........................10.000,00
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Proj/ativ. 2.009 - Manutenção do Pré-Escolar
85 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....14.000,00
Proj/ativ. 2.010 - Manutenção do departamento de Educação
63 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.....90.000,00
Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
Proj/ativ. 2.022 - Manutenção do Departamento de Obras
107 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil....25.000,00
108 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais..........................6.000,00
111 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo..........................80.000,00
Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Proj/ativ. 2.023 - Manutenção Departamento Serviços Municipais
117 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil....30.000,00
116 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos e Material Permanente...........48.000,00
Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 01 - DEPTO DE AGRICULTURA PEC. E VETERINARIA
Proj/ativ. 2.029 - Manutenção do Depto de Agricultura Pecuária e Veterinária
140 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil....30.000,00
141 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais..........................8.000,00
Unidade: 03 - DEPTO DE MANEJO FLORESTAL
Proj/ativ. 2.028 - Manutenção do Horto Florestal
156 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo...........................3.000,00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA
Unidade: 01 - DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Proj/ativ. 2.021 - Transferência para AFABESS
177 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições................................40.000,00
Proj/ativ. 2.034 - Manutenção dos Serviços Sociais
179 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil....13.000,00



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 623

Art. 2º Para o suporte de suplementação de que trata o art.1º, fica autorizado a anulação do 
Orçamento da Prefeitura Municipal de Siderópolis, das seguintes dotações, conforme abaixo 
especificado:
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj/ativ. 1.002 - Aquisição de um Veículo
13 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamento e Material Permanente.............46.800,00
Proj/ativ. 2.002 - Functo Manut do Gabinete do Prefeito
17 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamento e Material Permanente.............14.200,00
16 - 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores................871,36
Proj/ativ. 2.004 - Functo e Manutenção de Assessorias
27 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores..............2.000,00
28 - 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 - Diárias........................................2.100,00
Proj/ativ. 1.006 - Construção e reforma Ginásio de Esportes
29 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pés. Jurídica..50.000,00
31 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo...........................25.000,00
Proj/ativ. 2.017 - Apoio ao Esporte Amador
35 - 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores................126,17
36 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencto e Vantagens Fixas - Pessoal Civil......12.000,00
37 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais...........................4.000,00
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj/ativ. 2.005 - Execução do Programa da Administração em Geral
46 - 3.1.90.91.00.00.00.00.0080 - Sentenças Judiciais...........................10.000,00
41 - 3.3.90.91.00.00.00.00.0080 - Sentenças Judiciais...........................10.000,00
42 - 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores.................15,19
43 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos Materiais Permanente................755,00
Proj/ativ. 2.006 - Contribuição às Entidades Municipalistas
51 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuição..................................10.000,00
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Proj/ativ. 2.012 - Manutenção do Ensino Fundamental
70 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros Pés.Física.......14.000,00
77 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo...........................90.000,00
Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade: 01 - DEPTO DE SAÚDE PÚBLICA E MEDICINA PREVENTIVA
Proj/ativ. 1.007 - Construção/galerias/esgoto e canalização
95 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações............................5.000,00
Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
Proj/ativ. - Construção de Pontes e Pontilhões
101 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações..........................10.000,00
Proj/ativ. 1.012 - Reequipamento da Frota Municipal
102 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos e Materiais Permanente...........3.500,00
Proj/ativ. 1.015 - Construção de Abrigos para Passageiros
100 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações.............................500,00
Proj/ativ. 2.022 - Manutenção do Departamento de Obras
109 - 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores...............598,35
110 - 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 - Diárias-Civil...................................500,00
106 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos e Materiais Permanente...........7.330,00
105 - 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores................13,50
104 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pés. Jur......65.032,03
Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Proj/ativ. 2.023 - Manutenção Departamento Serviços Municipais
119 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores................10,13
120 - 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 - Diárias - Civil...............................1.050,00
115 - 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores................98,27
Proj/ativ. 2.024 - Manutenção Serv.Funerário e Cemitérios
122 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo...........................1.000,00
Unidade: 04 - DEPTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Proj/ativ. 1.014 - Pavimentação de vias públicas
131 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações..........................48.000,00
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Proj/ativ. 2.026 - Abertura e Conservação de Estradas
133 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pés. Jurídica.10.000,00
Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 01 - DEPTO DE AGRICULTURA PEC. E VATERINARIA
Proj/ativ. 2.029 - Manutenção Depto de Agricultura Pec. E Veterinária
139 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamento Material Permanente..............11.000,00
Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Proj/ativ. 2.019 - Rec.Área Minerada/ Aterro Controlado
152 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pés. Juríd....10.000,00
Órgão: 09 - SECRT MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Proj/ativ. 1.018 - Construção de Museu e Portal Turístico
163 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações..........................10.000,00
Órgão: 10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Proj/ativ. 0.003 - Pagamentos de Inativos
172 - 3.1.90.01.00.00.00.00.0080 - Aposentadorias e Reformas....................10.000,00

Art. 3º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a suplementar o orçamento do Fun-
do Municipal de Saúde, limitando ao valor total R$ 185.000,00 (Cento e oitenta e cinco mil 
reais)
Órgão: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Proj/ativ. 2.001 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
4 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencto e Vantagens Fixas - Pés.Civil..........100.000,00
Proj/ativ. 2.002 - Manutenção Depto PSF
12 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencto e Vantagens Fixas - Pés.Civil..........85.000,00

Art. 4º Para o suporte de suplementação de que trata o art. 3º, fica autorizado a anulação 
do orçamento do Fundo Municipal de Saúde, das seguintes dotações, conforme especificado:
Órgão: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj/ativ. - 1.001 - Aquisição de Veículo
1 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamento Material Permanente................32.000,00
Proj/ativ. 1.002 - Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Odontolog.
2 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamento e Material Permanente..............13.000,00
Proj/ativ. 1.004 - Ampliação e Construção de Posto de Saúde
15 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações..........................140.000,00

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 10 de agosto de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de agosto de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1582, de 24 de Agosto de 2005.

Publicação Nº 1880406

LEI Nº 1582, de 24 de Agosto de 2005.
AUTORIZA O PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL A FILIAR-SE E CONTRIBUIR MENSAL-
MENTE OU ANUALMENTE COM A UVESC - ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, COM SEDE NA 
CAPITAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
desse Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Siderópolis, autori-
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zado a filiar-se e contribuir mensalmente ou anualmente em favor da UVESC - Associação 
de Câmaras Municipais, com sede na Capital do Estado Catarinense, portadora do CCPJ nº 
76.875.731/0001-42.
§ 1º - O valor de que trata o "caput" do artigo 1º do presente ato, é de vinte e três 
reais por Vereador titular, conforme instituído no artigo 44, § 1º, II dos Estatutos das 
Entidades, a serem lançados conforme a edição de carnê de pagamento pela Entidade.
§ 2º - Quando os valores referidos da contribuição se modificarem, fica o Presidente da 
Câmara Municipal, autorizado por ato próprio a ajustá-los de conformidade com que a UVESC 
estabelecer.

Art. 2º A contribuição referida terá cunho exclusivamente para as atividades da entidade, 
conforme prescrito em seus Estatutos, não podendo haver desvio de finalidade.
Parágrafo Único - A Entidade prestará contas à Câmara Municipal de Vereadores, através de 
seus balanços, comprovando a aplicação dos recursos objeto do presente ato.

Art. 3º A contribuição cessará pela dissolução da Entidade ou por outro meio Estatutário, 
bem como por outro ato do Legislativo que venha determinar sua condição de desfiliação, o 
que será comunicado por escrito a UVESC.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei, correrão à conta da dotação 
orçamentária dos serviços de terceiros - pessoa jurídica do orçamento do Legislativo Muni-
cipal.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 24 de Agosto de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Agosto de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1583, DE 31 DE AGOSTO DE 2005.

Publicação Nº 1880407

LEI Nº 1583, DE 31 DE AGOSTO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A RECEBER EM DOAÇÃO UM AUTOMÓVEL DO SR. VANDERLEI AMBO-
NI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
desse Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a receber em doação um automóvel, modelo 
VW/ Fusca 1500, ano de fabricação 1971, placa LYT 2863.

Art. 2º O automóvel será doado pelo do Sr. Vanderlei Amboni, residente e domiciliado na Rua 
Professor José Abatti, 490 Município Treviso.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 31 de Agosto de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 31 de Agosto de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1584, DE 31 DE AGOSTO DE 2005.

Publicação Nº 1880408

LEI Nº 1584, DE 31 DE AGOSTO DE 2005.

ALTERA O ANEXO ÚNICO DA LEI Nº 1541/2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
desse Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o anexo único a Lei nº  1541 / 2005 ficando com a seguinte redação:
 _____________________________________________
|CATEGORIA PROFISSIONAL| Nº |VALOR / HORA (R$)|
|======================|====|=================|
|MÉDICO                |04  |            30,00|
|----------------------|----|-----------------|
|ENFERMEIRA            |03  |             9,00|
|----------------------|----|-----------------|
|AUXILIAR DE ENFERMAGEM|04  |             3,50|
|PLANTONISTA           |    |                 |
|----------------------|----|-----------------|
|MOTORISTA             |03  |             2,45|
|______________________|____|_________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para 15 
de Agosto de 2005.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 31 de Agosto de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 31 de Agosto de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1585, DE 08 DE SETEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880409

LEI Nº 1585, DE 08 DE SETEMBRO DE 2005.
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O QUADRIÊNIO 2006/2009 E 
DA OUTRAS PROIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
do Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os objetivos e metas da Administração para o quadriênio 2006/2009 serão financiadas 
com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.

Art. 2º O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Siderópolis para o qua-
driênio 2006/2009, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as 
relativas aos programas de duração continuada e está expresso nas planilhas dos ANEXOS II 
desta Lei.

Art. 3º As metas da Administração para o quadriênio 2006/2009, consolidadas por programas, 
são aqueles constantes do Anexo III desta Lei.

Art. 4º As planilhas que compõem o Plano Plurianual, representantes no anexo II desta Lei, 
serão estruturadas em programa, diagnóstico, diretrizes, objetivos, ações, produto, unidade 
de medida, meta, valor e fonte de recursos.
Parágrafo Único: Para fins desta Lei, considera-se:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização 
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dos objetivos pretendidos;
II - Diagnóstico, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a identifica-
ção, a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades;
III - Diretrizes, conjunto de critérios de ação e decisão de devem disciplinar e orientar 
atuação governamental;
IV - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governa-
mentais;
V - Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do 
programa;
VI - Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do pro-
grama;
VI - Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Art. 5º Os valores constantes dos Anexos desta Lei estão orçados a preço correntes com pro-
jeção de inflação de 10% ao ano.

Art. 6º As alterações na programação somente poderão ser promovidas mediante Lei específica 
votada na Câmara.

Art. 7º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas a fim 
de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício deforma a asse-
gurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 8º As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei 
de Diretrizes Orçamentárias dos Anexos desta Lei.

Art. 9º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser ini-
ciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autoriza sua inclusão.

Art. 10º Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a compatibilizar as planilhas dos ane-
xos da presente Lei, para adequação da Legislação vigente.

Art. 11 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 08 de setembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 08 de Setembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
Observação: Esta lei contem anexos que estão no arquivo da Prefeitura Municipal de Siderópo-
lis.

LEI Nº 1586, DE 08 DE SETEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880410

LEI Nº 1586, DE 08 DE SETEMBRO DE 2005.
AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 1.000,00.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Ve-
readores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito Especial 
até o limite de R$ 1.000,00 (um mil reais), para criar no orçamento vigente da Câmara Muni-
cipal de Vereadores, o seguinte elemento de despesa:
Órgão 01: CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade 01: CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES
2.001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores
3.3.50.41.00.00.00.00 - Contribuições..................................R$1.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere artigo anterior correrá por conta da anulação parcial do 
recurso do orçamento vigente a seguir especificado:
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Órgão 01: CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade 01: CAMÂRA MUNICIPAL DE VEREADORES
2.001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores
4.4.90.52.00.00.00.00- Equipamentos e Materiais Permanentes............R$1.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 08 de setembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 08 de Setembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1587, de 14 de Setembro de 2005.

Publicação Nº 1880411

LEI Nº 1587, de 14 de Setembro de 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDOR, POR TEMPO DETERMINADO PARA DESEM-
PENHO DE FUNÇÃO PÚBLICA ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROIDENCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizado a contra-
tar servidor público, pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis por mais 06 (seis), se-
gundo as necessidades temporárias.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita o desempenho da função de 
motorista na área da Educação, em substituição ao Sr. Márcio de Silvestro, tendo em vista 
não existir no quadro de funcionários outro que possa cobrir o seu horário.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º O servidor contratado ficará lotado na Secretaria Municipal de Educação, cuja remu-
neração consta no anexo I desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 14 de setembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 14 de Setembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
Observação: Esta lei contem anexos que estão no arquivo da Prefeitura Municipal de Siderópo-
lis.

LEI Nº 1588/05, de 21 de Setembro de 2005.

Publicação Nº 1880412

LEI Nº 1588/05, de 21 de Setembro de 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONSTRUIR CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 
COM A EMPRESA CARMINATTI MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de autorizado a construir Concessão de 
direito Real de Uso, com a empresa CARMINATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA situada na Rua 
Treviso, 230, centro; afim de esta possa utilizar o imóvel de propriedade do Município, área 
localizada Rua Projetada - Área Industrial da SC - 445, neste Município, para instalação da 
nova sede da referida empresa.

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação da nova sede da empresa de materiais 
de construção, cujo imóvel será utilizado pelo prazo de 05 (cinco) anos, podendo ser pror-
rogado pelo mesmo período.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 21 de setembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Setembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1589, de 21 de Setembro de 2005.

Publicação Nº 1880413

LEI Nº 1589, de 21 de Setembro de 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A REPASSAR R$ 500,00 PARA A ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DO 
SUL DE SANTA CATARINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
do Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública municipal a Associação Esportiva Ájax do Muni-
cípio de Siderópolis, deste Estado.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogando-se as disposições em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 21 de setembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Setembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 159

Publicação Nº 1878983

LEI Nº 159

EXTINGUE CARGOS E FUNÇÕES E CRIA CARGOS

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam extintos no Quadro Único de funcionários e Quadro de Extra-numerários Mensa-
listas do Município, os seguintes cargos e funções:
a) Fiscal Geral do Município, Parão "O".b) 2 Fiscais de Estradas, Referência XXIII.

Art. 2º Ficam criados os cargos isolados de 1 Fiscal da Fazenda e 1 Fiscal de Obras Públi-
cas, ambos de Padrão "O", que passarão a integrar o Quadro Único dos funcionários do Muni-
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cípio e cuja nomeação será de livre escolha do Chefe do Poder Executivo

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 12 de agosto de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1590/05, de 21 de Setembro de 2005.

Publicação Nº 1880414

LEI Nº 1590/05, de 21 de Setembro de 2005.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA AJAX.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
do Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública municipal a Associação Esportiva Ájax do Muni-
cípio de Siderópolis, deste Estado.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogando-se as disposições em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 21 de setembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Setembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1591/05, DE 21 DE SETEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880415

LEI Nº 1591/05, DE 21 DE SETEMBRO DE 2005.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O MOVIMENTO CONSIENTIZAÇÃO NEGRA CRUZ E SOUZA E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, no âmbito municipal, o Movimento Conscientiza-
ção Negra Cruz e Souza, inscrita no CNPJ Nº 05.150.312/0001-03.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogando-se as disposições em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 21 de setembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Setembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1592, de 05 de Outubro de 2005.

Publicação Nº 1880416

LEI Nº 1592, de 05 de Outubro de 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONSTITUIR CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 
CAM A ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SIDERÓPOLIS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Constituir Concessão de 
Direito Real de Uso, com a ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DE SIDERÓPOLIS, situada a Rua "D" Vila São João - Bairro Cohab, Siderópolis/SC, inscrita 
no CNPJ Nº 80.164.981/0001-41; a fim de que esta possa utilizar os imóveis de propriedade 
do Município, os Lotes nº 03 e 04, com área de 338,00 m² (trezentos e trinta e oito metros 
quadrados) cada um, localizados na Vila São João, com matrícula nº 11.447.

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação da referida associação, cujo imóvel 
será utilizado pelo prazo de 20 (vinte) anos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 05 de Outubro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 05 de Outubro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
Observação: Esta lei contem anexos que estão no arquivo da Prefeitura Municipal de Siderópo-
lis.

LEI Nº 1593, de 13 de Outubro de 2005.

Publicação Nº 1880417

LEI Nº 1593, de 13 de Outubro de 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONSTRUIR CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO 
COM A RECIPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS LTDA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Constituir Concessão de 
Direito Real de Uso, com a empresa RECIPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
LTDA, situada a Rua Luiz Pirolla de Noe, s/n, ao lado do nº 85, Rio Maina - Criciúma/SC, 
inscrita no CNPJ Nº 06.242.133/0001-50; a fim de esta possa utilizar o imóvel de propriedade 
do Município, área localizada no Lote nº 01 - Área Industrial do Rio Ex Patrimônio, neste 
Município, para instalação da referida empresa, compreendendo uma área de aproximadamente 
7.780,00 m² (sete mil setecentos e oitenta metros quadrados), conforme planta de localiza-
ção anexa.

Art. 2º O referido imóvel será destinado a implantação de uma indústria no ramo de recicla-
gem e comércio de resíduos plásticos e de papel, cujo imóvel será utilizado pelo prazo de 
05 (cinco) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrario, em especial a lei municipal nº 1.544/05, de 23/03/05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 13 de Outubro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 13 de Outubro de 2005.
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ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
Observação: Esta lei contem anexos que estão no arquivo da Prefeitura Municipal de Siderópo-
lis.

LEI Nº 1594, DE 19 DE OUTUBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880418

LEI Nº 1594, DE 19 DE OUTUBRO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ANULAR E SUPLEMENTAR DOTAÇÃO, ATRAVÉS DE TRANSPOSI-
ÇÕES DE VERBA DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2005 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a suplementar o orçamento da 
Prefeitura Municipal de Siderópolis, limitado ao valor total de R$ 26.500,00 (vinte e seis 
mil e quinhentos reais), da seguinte forma:
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - Secretária de Administração e Finanças
Proj/Ativ 2.005 - Execução do Programa da Administração em Geral
40 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica 
.............R$ 9.000,00
Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 01 - Departamento de Agricultura, Pecuária e Veterinária
Proj/Ativ 2.029 - Manutenção Departamento de Agricultura, Pecuária e Veterinária
137 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica ...........
R$ 17.500,00

Art. 2º Para o suporte de suplementação de que trata o art. 1º, fica autorizado a anulação 
do Orçamento da Prefeitura Municipal de Siderópolis, da seguinte dotação, conforme abaixo 
especificado:
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 05 - Departamento de Esporte
Proj/Ativ 1.006 - Construção e reforma do ginásio de esportes
31 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de consumo......................................
R$ 26.500,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 19 de Outubro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19 de Outubro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1595, DE 19 DE OUTUBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880419

LEI Nº 1595, DE 19 DE OUTUBRO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ANULAR E SUPLEMENTAR DOTAÇÃO, ATRAVÉS DE TRANSPOSI-
ÇÕES DE VERBA DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS NO EXERCÍCIO DE 2005 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a suplementar o orçamento da 
Prefeitura Municipal de Siderópolis, limitado ao valor total de R$ 26.500,00 (vinte e seis 
mil e quinhentos reais), da seguinte forma:
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - Secretaria de Administração e Finanças
Proj/Ativ 2.005 - Execução do Programa da Administração em Geral
40 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros serviços de terceiros
Pessoa Jurídica .............................................................R$ 9.000,00
Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 01 - Departamento de Agricultura, Pecuária e Veterinária
Proj/Ativ 2.029 - Manutenção Departamento de Agricultura, Pecuária e Veterinária
137 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros serviços de terceiros
Pessoa Jurídica ............................................................R$ 17.500,00

Art. 2º Para o suporte de suplementação de que trata o art. 1º, fica autorizado a anulação 
do Orçamento da Prefeitura Municipal de Siderópolis, da seguinte dotação, conforme abaixo 
especificado:
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 05 - Departamento de Esporte
Proj/Ativ 1.006 - Construção e reforma do ginásio de esportes
31 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de consumo.......................R$ 26.500,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 19 de Outubro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19 de Outubro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1596, DE 19 DE OUTUBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880420

LEI Nº 1596, DE 19 DE OUTUBRO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CRÉDITO SUPLEMETAR NO VALOR DE ATÉ R$ 
56.337,20 (CINQÜENTA E SEIS MIL TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS), PELA 
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplemen-
tar no valor de até R$ 56.337,20 (cinqüenta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e 
vinte centavos), destinados a suplementação da dotação do orçamento vigente, conforme se-
gue:
Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Proj/Ativ 2.401 - Manutenção do Fundo de Saúde
4 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL .R$56.337,20

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta de 
anulações parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:
Órgão: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÙDE
Unidade: 01 - Fundo Municipal de Saúde
Proj/Ativ 1.401 - Aquisição de veículo
1 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamento e material permanente...............R$ 390,00
Proj/Ativ 1.402 - Aquisição de equipamentos hospitalares e odontológicos
2 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamento e material permanente............R$ 31.469,00
Proj/Ativ 1.403 - Informatização do atendimento
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3 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamento e material permanente............R$ 24.478,20

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 19 de Outubro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19 de Outubro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1597, DE 19 DE OUTUBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880421

LEI Nº 1597, DE 19 DE OUTUBRO DE 2005.

ACRESCENTA O ART. 330-A À LEI Nº  25, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1959.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei nº  25, de 26 de Dezembro de 1959, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 
330-A:
"art. 330-A. Fica proibida a circulação de pessoas trajando capacete só no interior de es-
tabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, salvo autorização do responsável pela 
empresa, sob pena de aplicação da multa, nos termos dos arts. 458 a 464 desta lei"

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 19 de Outubro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19 de Outubro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1598, DE 21 DE OUTUBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880422

LEI Nº 1598, DE 21 DE OUTUBRO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A DESENVOLVER AÇÕES PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA CARTA 
DE CRÉDITO FGTS - INDIVIDUAL - OPERAÇÕES COLETIVAS - RECURSOS DO FGTS, REGULAMENTANDO PELA 
RESOLUÇÃO CCFGTS 460, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004 E INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO MINISTÉRIO DAS 
CIDADES Nº 02, DE 31 DE JANEIRO DE 2005, NºS 03, 04 E 05, DE 28 FEVEREIRO DE 2005, E Nº 09, 
DE 26 DE ABRIL DE 2005.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, Estado de Santa Catarina, usan-
do das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faço saber a todos os habitantes que a 
Câmara de Vereadores de Siderópolis, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O executivo Municipal fica autorizado a constituir caução de depósito, com o objeti-
vo de garantir a adimplência das prestações mensais de responsabilidades dos devedores, e 
seu valor correspondente ao valor do financiamento concedido pela CAIXA, ao referido deve-
dor e desenvolvido todas as ações necessárias à construção de unidades habitacionais, para 
atendimento aos munícipes necessitados, implementadas por intermédio do programa CARTA DE 
CRÉDITO FGTS - INDIVIDUAL - OPERAÇÕES COLETIVAS - RECURSOS DO FGTS, mediante convênio a ser 
firmado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Art. 2º O Poder Público Municipal poderá disponibilizar terrenos de áreas pertencentes ao 
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patrimônio público municipal, objetivando a construção de moradias em benefícios da popula-
ção a ser beneficiada pelo Programa CARTA DE CRÉDITO FGTS - INDIVIDUAL - OPERAÇÕES COLETIVAS 
- RECURSOS DO FGTS.
§ 1º - As áreas a serem utilizadas no CARTA DE CRÉDITO FGTS - INDIVIDUAL - OPERAÇÕES 
COLETIVAS - RECURSOS DO FGTS deverão fazer frente para a via pública existente, contar com 
a infra-estrutura necessária, de acordo com a realidade do Município.
§ 2º - Os lotes submetidos e desmembrados deverão possuir área mínima de 268,44 m² e máxima 
de 450 m², com testada mínima de 12 metros.

Art. 3º Os projetos de habitação popular dentro CARTA DE CRÉDITO FGTS - INDIVIDUAL - OPERA-
ÇÕES COLETIVAS - RECURSOS DO FGTS, serão desenvolvidas mediantes planejamento global, po-
dendo envolver as Secretarias Municipais de Habitação, Serviços Sociais, Obras, Planejamen-
to, Fazenda e Desenvolvimento, além de autarquias e/ou Companhias Municipais de Habitação, 
não podendo ser projetados com área inferior a trinta (30,00) metros quadrados.
Parágrafo Único - Poderão ser integradas ao projeto CARTA DE CRÉDITO FGTS - INDIVIDUAL 
- OPERAÇÕES COLETIVAS - RECURSOS DO FGTS outras entidades, mediantes convênio, desde que 
tragam ganhos para a produção, condução e gestão deste processo, o qual tem por finalidade 
a produção imediata de unidades habitacionais, regularizando-se sempre que possível áreas 
invadidas e ocupações irregulares, propiciando o atendimento as famílias mais carentes do 
Município.

Art. 4º Os custos relativos a cada unidade, integralizados pelo Poder Público Municipal a 
título de Caução, necessários para a viabilização e produção das unidades habitacionais, 
serão ressarcidos pelos beneficiários, mediante pagamentos de encargos mensais, de forma 
análoga, as parcelas e prazos já definidos pela resolução CCFGTS 460 que institui o Programa 
CARTA DE CRÉDITO FGTS - INDIVIDUAL - OPERAÇÕES COLETIVAS - RECURSOS DO FGTS, permitindo a 
viabilização para a produção de novas unidades habitacionais.
Parágrafo Único - Os beneficiários do CARTA DE CRÉDITO FGTS - INDIVIDUAL - OPERAÇÕES COLETI-
VAS - RECURSOS DO FGTS ficarão isentos do pagamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial 
Urbano, durante o período em que estiver ocorrendo este ressarcimento.

Art. 5º Os custo relativos a cada unidade, integralizados pelo Poder Público Municipal a 
título de contrapartida, necessários para a viabilização e produção das unidades habitacio-
nais, serão retornáveis pelos BENEFICIÁRIOS.

Art. 6º O contrato com a Prefeitura Municipal ou com a entidade que o Poder Público Munici-
pal indicar, será celebrado em nome da esposa, ou da companheira que compõem o casal, pre-
ferencialmente.
Parágrafo Único - Só poderão ingressar no CARTA DE CRÉDITO FGTS - INDIVIDUAL - OPERAÇÕES 
COLETIVAS - RECURSOS DO FGTS, famílias residentes no município, há pelo menos três anos, 
após a realização de trabalho social, com informações e esclarecimentos aos interessados, 
pelos técnicos da Prefeitura ou da Entidade Organizadora, da responsabilidade de cada bene-
ficiário neste processo.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotações 
consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se for necessário.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 21 de Outubro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Outubro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1599, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880423

LEI Nº 1599, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2006 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

Douglas Gleen Warmling, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara Munici-
pal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º São estabelecidas em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, as 
diretrizes orçamentárias do Município de Siderópolis para 2006 compreendendo:
I - as prioridades e metas da administração pública municipal;
II - a estrutura a organização do orçamento;
III - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do município e suas altera-
ções;
IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;
V - as disposições relativas às despesas dôo município com pessoal e encargos sociais;
VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária do município;
VII - as disposições gerais.

Capítulo  I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º Em consonância com art. 165, § 2º, da Constituição, as metas e as prioridades para 
o exercício financeiro de 2006 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades que in-
tegra esta Lei, as quais terão Precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 
2006, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
Parágrafo Único - Na destinação dos recursos relativos a programas sociais, será conferir 
prioridades as áreas de menor índice de desenvolvimento humano.

Capítulo  II
DA ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização 
dos objetos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, en-
volvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, en-
volvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e
IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de go-
verno, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de 
bens ou serviços.
§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a 
forma de atividade, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e 
metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2º - As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em subtítulos, 
especialmente para especificar sua localização física integral ou parcial, não podendo haver 
alteração das respectivas finalidades e da denominação das metas estabelecidas.
§ 3º - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às 
quais se vinculam.
§ 4º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de 
lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos 
subtítulos com indicação de suas metas físicas.

Art. 4º A Lei Orçamentária Anual discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada 
por categoria de programação em seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando 
a esfera orçamentária, a fonte de recursos, o identificador de uso, e os grupos de despesa.
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Art. 5º As metas físicas serão indicadas em nível de subtítulo e agregadas segundo os res-
pectivos projetos e atividades e constarão do demonstrativo a que se refere o art. 8º, § 
1º, inciso XIV, desta Lei.

Art. 6º A Lei Orçamentária Anual compreenderá a programação do Poder Executivo Municipal, 
seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 
entidades em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social 
com direito a voto e que receba recursos públicos.

Art. 7º A lei orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações 
destinadas:
I - à concessão de subvenções econômicas e subsídios;
II - ao pagamento de precatórios judiciários, que constarão das unidades orçamentárias res-
ponsáveis pelos débitos, e
III - as despesas com publicidades, propaganda e divulgação oficial.

Art. 8º O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal 
e a respectiva lei serão constituídos de:
I - texto da lei;
II - quadro orçamentário consolidado;
III - anexo do orçamento discriminado a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
IV - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente a lei orçamentária.
§ 1º - Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os 
complementos referenciados no art. 22, inciso III, da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
são os seguintes:
I - evolução da receita segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes.
II - evolução da despesa, segundo as categorias e grupos de despesas;
III - resumo das receitas do orçamento, por categoria econômica e origem dos recursos;
IV - resumo das despesas do orçamento, por categoria econômica e origem dos recursos;
V - receita e despesa, conforme anexo I da Lei nº 4.320, de 1964, e suas alterações;
VI - despesas do orçamento, segundo o órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos;
VII - despesas do orçamento segundo a função, subfunção, programa, e grupo de despesa,
VIII - programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do 
art. 212 da Constituição, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de 
programação;
IX - resumo das fontes de financiamento e da despesa do orçamento de investimento, segundo 
órgão, função, suubfunção e programa;
X - fonte de recursos por grupo de despesas; e
§ 2º - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá:
I - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da 
receita e da despesa.
§ 3º - O Poder Executivo disponibilizará até trinta anos após o encaminhamento do projeto 
de lei orçamentária, podendo ser por meios eletrônicos, demonstrativos contendo as 
seguintes informações complementares:
I - as categorias de programação constantes da proposta orçamentária consideradas como des-
pesa financeira para fins de cálculo do resultado primário;
II - o detalhamento dos principais custos unitários médios utilizados na elaboração dos or-
çamentos, para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados;
III - a despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder, órgão e total, executada nos 
últimos três anos, a execução provável em 2005 e o programado para 2006, com a indicação da 
representatividade percentual do total e por Poder em relação à receita corrente líquida, 
tal como definida na Lei Complementar 101/00 demonstrando a memória de cálculo;
IV - a memória de cálculo das estimativas:
a) do gasto com pessoal e encargos sociais, por órgão, e no exercício, explicando as hipó-
teses quando ao crescimento vegetativo, concursos públicos, reestruturação de carreiras, 
reajustes gerais e específicos e ao aumento ou diminuição do número de servidores;
V - a memória de cálculo da estimativa das despesas com amortização e com juros e encargos 
da dívida pública;
VI - a situação observada no exercício de 2004 em relação aos limites e condições de que 
trata o art. 167, inciso III, da Constituição;
VII - o demonstrativo da receita nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
destacando-se os principais itens de:
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a) impostos;b) contribuições sociais;c) taxas;d) concessões e permissões.
VIII - a evolução das receitas diretamente arrecadadas nos três últimos anos por órgão e 
unidade orçamentária, a execução provável para 2005 e a estimativa para 2006, separando-se, 
para estes dois últimos anos, as de origem financeira das de origem não-financeira.
IX - a memória de cálculo das estimativas mês a mês:
a) das receitas próprias municipais administradas, destacando os efeitos da variação do 
índice de preços, das alterações da legislação e dos demais fatores que contribuam para as 
estimativas;
X - a metodologia e a memória de cálculo da receita corrente líquida prevista na proposta 
orçamentária;
XI - o custo médio por beneficiário, por unidade orçamentária, por órgão e por Poder, dos 
gastos com:
a) assistência médica e odontológica;b) auxílio-alimentação/refeição; ec) assistência pré-
-escolar;
XII - os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos Grupos de Despesa "juros e encar-
gos da dívida" e "amortização da dívida", da dívida interna e externa, realizados nos últi-
mos três anos, sua execução provável em 2006 e o programado para 2007.
XIII - a memória de cálculo da reserva de contingência.
XIV - a relação das ações que constituem despesas obrigatórias de caráter continuado, de 
que trata o art. 17, da Lei complementar nº 101, de 2000;
§ 4º - Os valores constantes dos demonstrativos previsto no § 3º serão elaborados a preços 
de proposta orçamentária, explicitada a metodologia utilizada para sua atualização.
§ 5º - Os demonstrativos e informações complementares exigidos por esta lei identificarão, 
logo abaixo do respectivo título, o dispositivo a que se referem.
§ 6º - O projeto de lei orçamentária demonstrará a estimativa da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado para 2006 em valores correntes e em termos de 
percentual da receita corrente líquida, destacando-se pelo menos aquela relativa aos gastos 
com pessoal e encargos sociais.

Art. 9º A lei orçamentária poderá conter código classificador em todas as categorias de pro-
gramação, que identificará se a despesa é de natureza financeira ou não-financeira, de acordo 
com a metodologia de cálculo das necessidades de financiamento.

Capítulo  III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 10 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2006 de-
verão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o 
princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações 
relativas a cada uma dessas etapas.
Parágrafo Único - Serão divulgados na internet, ao mesmo:
I - pelo Poder Executivo, informações relativas à elaboração do projeto de lei orçamentá-
ria:
a) as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 
2000.b) os limites inicial e final fixados para cada Poder e órgãoc) a proposta de lei orça-
mentária, inclusive em versão simplificada, seus anexos, a programação constante do detalha-
mento das ações e as informações complementares;

Art. 11 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2006 
deverão levar em conta a obtenção de superávit primário conforme discriminado no Anexo de 
Metas Fiscais e no orçamento.
§ 1º - Durante a execução do orçamento mencionado no caput deste artigo, poderá haver 
compensação de eventual frustração da meta do orçamento.
§ 2º - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual à Câmara Municipal 
será acompanhada de:
I - memória de cálculo do resultado primário do projeto do orçamento;

Art. 12 - O projeto de lei orçamentária poderá incluir a programação constante de propostas 
de alterações do Plano Plurianual 2006/2009, que tenha sido objeto de projetos de lei espe-
cíficos.

Art. 13 - A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à unidade orçamentá-
ria responsável pela execução das ações correspondentes, ficando proibida a consignação de 
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recursos a título de transferência para outras unidades.
Parágrafo Único - Desde que observadas as vedações contidas n art. 167, inciso VI, da cons-
tituição, fica facultada a descentralização de créditos orçamentários para execução de ações 
de responsabilidade da unidade descentralizadora.

Art. 14 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nessa Lei, a alocação dos re-
cursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o 
controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 15 - Na programação da despesa não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente 
instituídas as unidades executoras;
II - incluídas despesas a título de investimento - Regime de Execução Especial, ressalta-
dos os casos de calamidade pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3º, da 
Constituição; e
III - transferidos a outras unidades orçamentárias dos recursos recebidos por transferên-
cia.

Art. 16 - Além da observância das prioridades e metas fixadas no termo do art. 2º desta Lei, 
a lei orçamentária e seus créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000, somente incluirão projetos ou subtítulos de projetos novos se:
I - tiveram sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em 
andamento; e
II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unida-
de completa, considerando-se as contrapartidas.
§ 1º - Para fins de aplicação do disposto neste artigo, não serão considerados projetos com 
títulos genéricos que tenham constado de lei orçamentárias anteriores.

Art. 17 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:
I - início de construção, ampliação, reforma voluptuária ou útil, aquisição, novas locações 
ou arrendamentos imóveis residenciais;
II - aquisição de mobiliário e equipamento para unidades residenciais de representação fun-
cional;
III - aquisições de automóveis de representação, ressalvas aquelas referentes a automóveis 
de uso:
a) do Prefeito Municipalb) do presidentes da Câmara Municipal
IV - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, excetua-
das creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
V - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública ou empregado de em-
presa pública ou de sociedade econômica mista, por serviços de consultoria ou assistência 
técnica, inclusive custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou 
instrumentos congêneres, firmados com órgão ou entidade de direito público ou privado, na-
cionais ou internacionais; e
VI - compra de títulos públicos por parte de órgãos da administração indireta federal, ex-
ceto para atividades legalmente atribuídas ao órgão.

Art. 18 - Os recursos para compor a contrapartida de empréstimo internos e externos e para 
o pagamento de sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os cronogramas finan-
ceiros das respectivas operações, não poderão ter destinação diversa das referidas finalida-
des, exceto se comprovado documentadamente erro na locação desses recursos.
Parágrafo Único - Excetua-se do disposto neste artigo a destinação, mediante a abertura de 
crédito adicional, com prévia autorização legislativa, de recursos de contrapartida para a 
cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossi-
bilidade da sua aplicação original.

Art. 19 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dota-
ções a título de subvenções sociais, ressalvadas, aquelas destinadas a entidades privadas 
sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes 
condições:
I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência so-
cial, saúde ou educação, e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - 
CNAS;
II - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou 
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assistência;
III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei 
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; ou
IV - sejam vinculadas a missão diplomática ou repartição consular brasileira no exterior e 
tenham por objetivo a divulgação da cultura brasileira e do idioma português falado no Bra-
sil.
§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins 
lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos cinco anos, 
emitida no exercício de 2005 por três autoridades locais e comprovante de regularidade do 
mandato de sua diretoria.
§ 2º - É vedada, ainda a inclusão de dotação global a título de subvenções sociais.

Art. 20 - É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em créditos adicionais, a 
título de "auxílios" para entidades privadas, ressalvadas, as sem fins lucrativos e desde 
que sejam:
I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, ou re-
presentativas da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais do ensino 
fundamental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - 
CNEC;
II - cadastradas junto ao Órgão do Meio Ambiente, para recebimento de recursos oriundos de 
programas ambientais, doados por organismos internacionais ou agências governamentais es-
trangeiras;
III - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, pres-
tadas pelas Santas Casas de Misericórdia e outras entidades sem fins lucrativos, e que este-
jam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;
IV - consórcios intermunicipais de saúde, constituídos exclusivamente por entes públicos, 
legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública fe-
deral, e que participem da execução de programas nacionais de saúde; ou
Parágrafo Único - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a 
inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de:
V - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxí-
lios, prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;
VI - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

Art. 21 - A execução das ações de que tratam os art. 24 e 25 fica condicionada à autorização 
especifica exigida pelo caput do art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 22 - A proposta orçamentária conterá reserva de contingência, constituída exclusiva-
mente com recursos do orçamento, em montante equivalente a, no mínimo, Dez por cento da 
receita corrente líquida destinada ao:
Parágrafo Único - Atendimento de passivos Contingentes e outros riscos e eventos fiscais im-
previstos, e os valores de dotação alocados, cujos os recursos serão utilizados como fonte 
compensatória para abertura de créditos suplementares quando se evidenciarem insuficientes, 
durante o exercício, as dotações orçamentárias constantes do orçamento anual. (Art. Nº 12, 
Lei Federal 4.320).

Art. 23 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e 
com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.

Art. 24 - No exercício de 2006, observado o disposto no art. 169 da Constituição, somente 
poderão ser admitidos servidores se:
I - existirem cargos vagos a preencher;
II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa; e
III - for observado o limite de despesa de pessoal.

Art. 25 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, II, da Constituição, fi-
cam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de 
cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou 
contratações de pessoal a qualquer título, constantes de anexo específico do projeto de lei 
orçamentária, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 26 - O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 2000, aplica-se ex-
clusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 641

da legalidade ou validade dos contratos.
Parágrafo Único - Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, 
para efeito do caput, os contratos de terceirização relativos a execução indireta de ativi-
dades que, simultaneamente:
I - sejam acessório instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de 
competência legal do órgão ou entidade;
II - não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro 
pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se 
trata de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente.

Capítulo  IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 27 - A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será 
aprovada ou editada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 
2000.
Parágrafo Único - Aplicam-se à lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza 
financeira as mesmas exigências referidas no caput, podendo a compensação, alternativamente, 
dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente.

Art. 28 - Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considera-
dos os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições que 
sejam objeto de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.
§ 1º - Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçamentária:
I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita 
adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos;
II - será apresentada programação especial de despesas condicionadas à aprovação das res-
pectivas alterações na legislação.

Capítulo  V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29 - Os custos unitários de obras executadas com recursos do orçamento do município, 
relativas à construção de prédios públicos, saneamento básico e pavimentação, não poderão 
ser superiores ao valor do Custo Unitário Básico - CUB, por m², divulgados pelo Sindica-
to da indústria da Construção, por Unidade da Federação, acrescido de até trinta por cento 
para cobrir custos não previstos no CUB.
Parágrafo Único - Somente em condições especiais, devidamente justificadas, poderão os res-
pectivos custos ultrapassar os limites fixados no caput deste artigo, sem prejuízo da ava-
liação dos órgãos de controle interno e externo.

Art. 30 - O Poder Executivo deverá desenvolver sistema gerencial de apropriação de despe-
sas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

Art. 31 - Caso seja necessária limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movi-
mentação financeira para atingir a meta de resultado primário, nos termos do art. 9º da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, prevista no art. 18 desta Lei será fixado separadamente per-
centual de limitação para o conjunto de "projetos", "atividades" e "operações especiais" e 
calculada de forma proporcional, excluídas as despesas que constituem obrigação constitu-
cional ou legal de execução.
§ 1º - Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo 
comunicará ao Poder Legislativo Municipal, acompanhado da memória de cálculo, das 
premissas, dos parâmetros e da justificativa do ato, o montante que caberá a cada um na 
limitação do empenho e da movimentação financeira.
§ 2º - A Câmara Municipal, com base na comunicação de que trata o § 1º, publicará ato 
estabelecendo os montantes que, calculados na forma do caput, caberão aos respectivos 
órgãos na limitação do empenho e movimentação financeira.

Art. 32 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000:
I - as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art. 
38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os procedimentos de desapropriação de 
imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição;
II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3, aquelas cujo valor não ultra-
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passe, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do ar. 24 da Lei nº 8.666, de 
1993.

Art. 33 - Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 2000:
I - considera-se contraída a obrigação a partir da formalização do contrato administrativo 
ou instrumento congênere e da liquidação da despesa concomitantemente.
II - no caso de despesas relativas a prestação de serviços já existentes e destinados a 
manutenção da administração pública, considera-se como compromissadas apenas as prestações 
cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observando o cronograma pactuado.

Art. 34 - O Poder Executivo Municipal deverá elaborar e publicar até trinta dias após a 
publicação da Lei Orçamentária 2006, cronograma anual de desembolso mensal, nos termos do 
art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000, com vista ao cumprimento da meta de resultado 
primário estabelecido nesta Lei.
§ 1º - O ato referido no caput e os que o modificarem conterão:
I - metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto no art. 13 da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000, incluindo seu desdobramento por fonte de receita e por fonte de 
recursos;
II - metas quadrimestrais para o resultado primário do orçamento;
III - demonstrativo de que a programação atende a essas metas.

Art. 35 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a 
execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo Único - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamen-
tário-financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências 
derivadas da inobservância do caput deste artigo.

Art. 36 - Para fins de apreciação da proposta orçamentária, do acompanhamento e da fiscaliza-
ção orçamentária a que se refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição, será assegu-
rado, ao órgão responsável, o acessa irrestrito, para fins de consulta.

Art. 37 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 
167, § 2º, da Constituição, será efetivada mediante decreto do Prefeito Municipal.
Parágrafo Único - Na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso 
deverá ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à 
conta da qual os créditos foram abertos.

Art. 38 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título subme-
ter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de 
metas e objetivos para os quais recebam os recursos.

Art. 39 - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a compatibilizar as planilhas dos 
anexos da presente Lei, para adequação da Legislação vigente.

Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 26 de Outubro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26 de Outubro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
(Anexos disponíves no Paço Municipal)

LEI Nº 16

Publicação Nº 1878840

LEI Nº 16
INSTITUI O "PONTO" PARA OS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS E CIVIS DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 643

Art. 1º Ponto é o registro pelo qual se verificarão, diariamente, a entrada e a saía do Fun-
cionário Público Municipal em serviço.
§ 1º No registro do ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários a apuração da 
frequência.
§ 2º Para o registro de ponto, serão usados, de preferência, meios mecânicos.
§ 3º Salvo os casos expressamente previstos no regulamento desta Lei, é vedado ao 
funcionário do ponto abonar faltas ao serviço.
§ 4º A infração, disposta no parágrafo anterior, determinará a responsabilidade da 
autoridade que tiver expedido a ordem sem prejuízo a ação disciplinar que for cabível.

Art. 2º O Prefeito Municipal determinará:
I - Para cada repartição o período dde trabalho diário;
II - Para cada função, o número de horas diárias de trabalho;
III - Para uma e outra, o regime de trabalho em turnos consecutivos, quando for aconselhá-
vel, indicando o número certo de horas exigidas por mês;
IV - Quais os funcionários que, em virtude das atribuições que desempenham, não estão obri-
gados ao ponto.

Art. 3º O período de trabalho, nos casos de comprovada necessidade, poderá ser antecipado 
ou prorrogado pelo chefe da repartição ou serviço.
Parágrafo Único - A antecipação ou prorrogação desse período constituirá trabalho extraor-
dinário que se remunerará na forma do capítulo III, título II da Lei Estadual nº  249, de 
12/01/1949, adotada por esta Prefeitura, pela Lei nº  2, de 17/11/1959, no que for aplicá-
vel ao funcionário público municipal e enquanto não for promulgado o Estatuto dos Funcioná-
rios Públicos e Civis do Município de Siderópolis.

Art. 4º Nos dias úteis, só por determinação do Prefeito Municipal poderão deixar de fuin-
cionar as repartições públicas ou ser suspensos seus trabalhos.

Art. 5º Para efeito de pagamentos, apurar-se-á a frequência do seguinte modo:
I - Pelo ponto.
II - Pela forma determinada quanto aos funcionários não sujeitos ao ponto.

Art. 6º Esta Lei regular-se-á pelo respectivo regulamento a ser baixado pelo Prefeito Muni-
cipal.

Art. 7º Será subsidiária desta Lei, no que for aplicável, o Estatuto dos funcionários pú-
blicos civis do Estado de Santa Catarina (Lei  249, de 12 de janeiro de 1949, enquanto não 
for elaborado o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Siderópolis.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 26 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 160

Publicação Nº 1878984

LEI Nº 160

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A CAMPANHA NACIONAL DE EDUCANDÁRIOS GRATUITOS

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida de Utilidade Pública, para todos os efeitos Legais, a Campanha Na-
cional de Educandários Gratuitos, entidade de âmbito nacional destinada à educação do povo 
sem fins lucrativos.
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Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 12 de agosto de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1600, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880424

LEI Nº 1600, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005.

DENOMINA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO E DA OUTRAS PROVIDENIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
do Município de Siderópolis, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu promulgo a 
seguinte lei:

Art. 1º Fica denominado de RUA JOSÉ SALVARO a rua projetada que interliga a SC 445, Km 08 a 
Rua São Geraldo, Bairro Patrimônio, neste Município.

Art. 2º A Rua José Salvaro tem seu início na SC 445 e seu término na Rua São Geraldo.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 26 de Outubro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26 de Outubro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1601/2005, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880425

LEI Nº 1601/2005, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE PODER EXECUTIVO A ANULAR E SUPLEMENTAR DOTAÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Mu-
nicipal aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a anular e suplementar dota-
ções, através de transposições do orçamento da Prefeitura municipal de Siderópolis, Funda-
ção Municipal de Cultura de Siderópolis, Fundo Rotativo Habitacional e Fundo Municipal da 
Criança e adolescente do exercício de 2005, limitado ao valor total de R$ 291.300,00.(Du-
zentos e noventa e um mil, trezentos reais), da seguinte forma.
Parágrafo Único - Suplementar nas seguintes dotações:
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 03 - DEPARTAMENTO CHEFE DE GABINETE
Proj/ativ. 2.203 - Functo e Manutenção de Assessorias................................R$
25 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil...17.000,00
26 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais.........................2.100,00
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj/ativ. 2.005 - Execução do Programa da administração em Geral
44 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil...36.000,00
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40 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pés. Jur......5.000,00
Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj/ativ. 2.007 - Execução do Programa Administração Financeira
55 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil...23.000,00
Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
Proj/ativ. 2.022 - Manutenção do Departamento de Obras
111 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo........................45.000,00
Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Proj/ativ. 2.023 - Manutenção Departamento Serviços Municipais
117 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil..74.000,00
Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade: 01 - DEPTO DE AGRICULTURA PEC. E VETERINARIA
Proj/ativ. 2.029 - Manutenção Depto de Agricultura Pecuária e Veterinária.
140 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil..28.000,00
Órgão: 10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Proj/ativ. 0.002 - Pagtos de inativos e pensionistas
170 - 3.1.90.03.00.00.00.00.0080 - Pensões.....................................5.000,00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA
Unidade: 01 - DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Proj/ativ. 2.021 - Transferências para AFABESS
117 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições..............................40.000,00
Proj/ativ. 2.034 - Manutenção dos Serviços Sociais
179 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil..12.500,00
Proj/ativ. 2.035 - Transferências para AFABESS - AGENTES COMUNITÁRIO
183 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições...............................3.200,00

Art. 2º Para o suporte de parte da suplementação de que trata o art 1º, fica o Chefe do Po-
der Executivo Municipal autorizado a anular do Orçamento da Prefeitura Municipal de Sideró-
polis até o limite de R$ 204.602,80 (Duzentos e quatro mil, seiscentos e dois reais e oi-
tenta centavos), das seguintes dotações, conforme abaixo especificado:
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj/ativ. 2.002 - Functo e Manutenção do Gabinete do Prefeito
19 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais.........................2.497,50
20 - 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 - Diárias......................................2.700,00
14 - 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 - Passagens e Despesas com Locomoção...........3.000,00
15 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pés. Jur........165,79
17 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos Material permanente.............9.386,00
Proj/ativ. 2.003 - Functo e Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito
22 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pés. Civ.....3.375,00
23 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais.........................1.248,75
24 - 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 - Diárias - Civil..............................1.600,00
Proj/ativ. 1.006 - Construção e Reforma Ginásio de esportes
31 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo ........................10.000,00
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj/ativ. 2.005 - Execução do Programa da Administração em Geral
45 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais.........................3.500,00
46 - 3.1.90.91.00.00.00.00.0080 - Sentenças Judiciais..........................3.597,94
48 - 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 - Diárias - Civil..............................1.200,00
49 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo..........................5.000,00
41 - 3.3.90.91.00.00.00.00.0080 - Sentenças Judiciais..........................3.690,96
Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Proj/ativ. 2.007 - Execução do Programa Administração Financeira
56 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais.........................1.200,00
58 - 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 - Diárias - Civil..................................3,00
59 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo..........................4.000,00
53 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pés. Jur........147,39
54 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos Material permanente.............2.246,00
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Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Proj/ativ. 2.014 - Programa de Merenda Escolar
67 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo.........................30.000,00
Órgão: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Proj/ativ. 2.023 - Manutenção Departamento Serviços Municipais
118 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais.......................13.000,00
115 - 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores...........9.705,94
116 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamento e Material Permanente..........50.200,00
Proj/ativ. 2.027 - Manutenção Serviços de Iluminação Pública
128 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais........................6.000,00
124 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo........................20.000,00
Órgão: 09 - SECRET MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
Proj/ativ. 2.031 - Promoção e Incentivo ao Turismo
165 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo.........................1.000,00
166 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pés. Física.. 1.000,00
Órgão: 10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Proj/ativ. 0.002 - Pagamentos de Inativos
169 - 3.1.90.01.00.00.00.00.0080 - Aposentadorias e Reformas...................7.000,00
171 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores...........4.138,53
Proj/ativ - 0.003 - Pagamentos de Inativos
172 - 3.1.90.01.00.00.00.00.0080 - Aposentadorias e Reformas...................2.300,00
Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA
Unidade: 01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Proj/ativ: 2.034 - Manutenção dos Serviços Sociais
180 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais........................1.700,00

Art. 3º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a anular do orçamento da Funda-
ção Municipal de Cultura de Siderópolis, limitado ao valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil 
reais), para atendimento de parte da suplementação de que trata o artigo 1º, conforme se-
gue:
ÓRGÃO: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
PROJ/ATIV: 1.201 - aquisição de Material Permanente
6 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamento e Material Permanente.............5.000,00
Proj/ativ: 2.201 - Manutenção de Atividades e Eventos
1 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo..........................20.000,00
2 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pés. Física...13.000,00
Proj/ativ: 2.202 - Transferências a entidades Culturais
4 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições.................................7.000,00
Proj/ativ: 2.203 - Contribuições a entidades Carnavalescas
5 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições................................15.000,00

Art. 4º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a anular do orçamento a anular do 
orçamento do Fundo Rotativo Habitacional de Siderópolis, limitando ao valor de R$ 15.000,00 
(Quinze mil reais) para atendimento de parte da suplementação de que trata o artigo 1º, 
conforme segue:
ÓRGÃO: 15 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
UNIDADE: 01 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
PROJ/ATIV: 1.031 - Construção de casas e implantação de loteamentos
1 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações..........................10.000,00
Proj/ativ: 2.301 - Manutenção do Fundo Rotativo Habitacional
2 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo...........................5.000,00

Art. 5º Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a anular do orçamento do Fundo Mu-
nicipal da Criança e Adolescente de Siderópolis, limitando ao valor total de R$ 11.697,20 
(Onze mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos) para atendimento de parte da 
suplementação de que trata o artigo 1º, conforme segue:
ÓRGÃO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PROJ/ATIV: 1.101 - Aquisição de Veículos
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5 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamento e material Permanente............10.000,00
Proj/ativ: 2.101 - Assistência da Criança e do adolescente
1 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo...........................1.697,20

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 26 de Outubro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26 de Outubro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1602/05, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880426

LEI Nº 1602/05, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDOR, POR TEMPO DETERMINADO PARA DESEM-
PENHO DE FUNÇÃO PÚBLICA ESPECÍFICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizado a contra-
tar servidor público, pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis por mais 06 (seis), se-
gundo as necessidades temporárias.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para desempenho da função 
de motorista junto ao Conselho Tutelar deste Município, em substituição ao Sr. Diomar 
Ciriaco dos Santos, tendo em vista não existir no quadro de funcionários outro que possa 
cobrir o seu horário.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º O servidor contratado ficará lotado na Secretaria Municipal de Obras, cuja remunera-
ção consta no anexo II desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 26 de Outubro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26 de Outubro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1603, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880427

LEI Nº 1603, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS PARA O MOVIMENTO CONSCIENTI-
ZAÇÃO NEGRA CRUZ E SOUZA E A ASSOCIAÇÃO BELLUNESI NEL MONDO - FAMIGLIA DE SIDERÓPOLIS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizada a transferir para o Movimento Conscien-
tização Negra Cruz e Souza e a Associação Bellunesi Nel Mondo - Famíglia de Siderópolis, a 
importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para cada uma das entidades

Art. 2º Fica igualmente, autorizado, o Chefe do poder Executivo a abrir um crédito suple-
mentar no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para adicionar ao seguinte elemento de 
despesa, vigente do orçamento da Fundação Municipal de Cultura:
ÓRGÃO: 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 01 Fundação Municipal de Cultura
PROJ/ATIV: 2.202 - Transferência a Entidades Culturais
4 3.3.50.90.00.00.00.00.0080 - Contribuições................................R$30.000,00

Art. 3º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial 
das dotações orçamentárias em vigor abaixo especificadas:
ÓRGÃO: 14 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 01 Fundação Municipal de Cultura
PROJ/ATIV: 2.201 Manutenção de atividades e eventos
1 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo...........................R$8.000,00
2 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros serviços de terceiros - pessoa física
.............................................................................R$8.000,00
3 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica
............................................................................R$14.000,00
TOTAL.......................................................................R$30.000,00

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 01 de Novembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Novembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1604, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880428

LEI Nº 1604, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2005.

ESTABELECE PRINCIPIOS E DIRETRIZES PARA A GARANTIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLES-
CENTES, INSTITUI O CONSELHO TUTELAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

TITULO I
DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 1º Ficam assegurados à criança e ao adolescente todos os direitos fundamentais ineren-
tes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (art.3º, Lei Federal 8.069/90)

Art. 2º A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e 
à convivência familiar e comunitária é dever concorrente da família, da comunidade, da so-
ciedade em geral e dos Poderes Públicos em todos os níveis. (art.4º, Lei Federal 8.069/90).

Art. 3º A garantia de absoluta prioridade dos direitos da criança e do adolescente com-
preende:
I - primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
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II - precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
III - preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
IV - destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude. (§ 4º, Lei Federal 8,069/90).

Art. 4º As ações de promoção, controle e defesa dos direitos fundamentais da criança e do 
adolescente, far-se-ão através de ações articuladas, governamentais e não governamentais.

TITULO II
DO CONSELHO TUTELAR

Art. 5º O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos 
no Estatuto da Criança e do Adolescente (art.131, Lei Federal 8.069/90).
Parágrafo Único - Constará da Lei orçamentária municipal previsão de recursos necessários 
ao seu funcionamento. (P. único, art.134, Lei Federal 8.069/90).

Art. 6º O conselho Tutelar é composto de 5 (cinco) membros escolhidos pela comunidade lo-
cal. Todos os candidatos que participarem do pleito, a partir do 6º (sexto) mais votado, 
serão considerados suplentes (art.132, Lei Federal 8.069/90).
§ 1º Sempre que necessária a convocação de suplente, e não houver nenhum na lista, cabe ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizar processo de escolha 
para preencher o cargo vago e definir novos suplentes, pelo tempo restante do mandato dos 
demais membros.
§ 2º - Os suplentes serão convocados por ordem de classificação, nos casos de:
I - Licenças temporárias a que fazem jus os titulares, desde que excedam a 30 (trinta) 
dias.
II - Vacância, por renuncia, destituição ou perda da função, falecimento ou outras hipóte-
ses de afastamento definitivo.
§ 3º - Aplicam-se às situações de licença e vacância, que no couberem, as normas de pessoal 
da Administração Público Municipal.

Art. 7º O servidor público municipal que vier a exceder mandato de Conselheiro Tutelar cuja 
jornada de trabalho seja igual ou superior a 20 horas semanais, ficará licenciado do seu 
cargo efetivo, podendo entretanto optar por sua remuneração.
Parágrafo Único - O tempo de serviço que prestar como Conselheiro Tutelar será computado 
para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.

Art. 8º O Conselho Tutelar funcionará em sua sede, nos dias úteis, das 7:45h às 11:45h e 
das 13:00h às 17:00h e nos demais dias e horários, em regime de plantão ou sobreaviso, para 
os casos emergenciais.
§ 1º - O Poder Público Municipal garantirá a estrutura necessária ao funcionamento, como 
uma sede, mobiliário, equipamento de informática, telefone, veículo, pessoal de apoio 
administrativo, além de outros.
§ 2º - Será feita ampla divulgação do seu endereço físico e eletrônico e de seu número de 
telefone.

Art. 9º A jornada de Trabalho do Conselheiro Tutelar é de 8 (oito) horas semanais.
§ 1º - O regime Interno do Conselho Tutelar definirá a dinâmica de atendimento, tanto no 
horário normal quanto durante o plantão ou sobreaviso, explicitando os procedimentos a 
serem neles adotados.

Art. 10 - O exercício da função de Conselheiro Tutelar exige, além da carga horária semanal 
de trabalho, seja no expediente diário, seja no plantão ou sobreaviso, sua participação, a 
critério da maioria dos membros do Conselho Tutelar, de reuniões de trabalho fora da sede 
do Conselho Tutelar, de reuniões de trabalho fora de sede do Conselho, e sua eventual pre-
sença em atos públicos.

Art. 11 - A remuneração do Conselheiro Tutelar corresponde ao nível do quadro de funciona-
lismo da Prefeitura Municipal, sendo reajustada nos mesmo índices e nas mesmas datas dos 
reajustes gerais concedidos ao funcionalismo público municipal.

Art. 12 - O Conselheiro Tutelar terá assegurada a percepção de todos os direitos assegura-
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dos na Constituição Federal, na forma prevista para os servidores municipais.

Art. 13 - Os Conselheiros Tutelares terão direito a diárias ou seja de custo para assegu-
rar a indenização de suas despesas pessoais quando, fora do seu município, participarem de 
eventos de formação, seminários, conferências, encontros e outras atividades semelhantes, e 
quando nas situações de representação do Conselho.
Parágrafo Único - As despesas decorrentes das atividades previstas no caput deste artigo, 
dependerão de Requerimento Prévio apresentado ao Secretário da Administração, que avaliará 
as possibilidades orçamentárias para a concessão, deferindo ou indeferindo segundo os cri-
térios da Administração.

TITULO III
DAS ATRIBUIÇÕES E DOS DEVERES

Art. 14 - Compete aos Conselheiros Tutelares, sem prejuízo de outras atribuições definidas 
no Regimento Interno do Conselho:
I - cumprir o dispositivo no art.136 do Estatuto da criança e do Adolescente;
II - zelar pelo efetivo atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
III - assessorar o Poder Executivo Municipal na elaboração da proposta orçamentária para os 
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
IV - velar pelos princípios da autonomia do Conselho Tutelar e da permanência das suas 
ações, nos termos da legislação federal, e suplementarmente, da legislação municipal.

TITULO IV
DAS ESCOLHA DOS CONSELHEIROS

Art. 15 - São requisitos para candidatar-se e exercer as funções de membro do Conselho Tu-
telar:
I - reconhecida idoneidade moral;
II - idade superior a 21(vinte e um) anos;
III - residir no município;
IV - ter no mínimo o 2º grau completo;
V - ter reconhecida experiência de no mínimo 2 (dois) anos a infanto-adolescencia,
VI - participar, com freqüência de 100% de curso prévio, promovido pelo Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre a política de atendimento à criança e do 
adolescente.
Parágrafo Único - Ao candidatar-se à função de Conselheiro Tutelar, o membro do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá simultaneamente pedir seu afasta-
mento deste Conselho.

Art. 16 - Os Conselheiros Tutelares serão escolhidos pelo voto direto, secreto, universal 
e facultativo dos cidadãos - eleitores do município, em processo realizado sob a responsa-
bilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a fiscalização do 
Ministério Público.

Art. 17 - Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente definir a for-
ma de escolha e de registros das candidaturas, o prazo para impugnações, proclamar os re-
sultados e dar posse aos escolhidos, tudo com ampla publicidade.

TITULO V
DO MANDATO

Art. 18 - O mandato do Conselheiro Tutelar será de 3 (três) anos, permitida uma recondução 
(art.132 Lei 8.069/90).

Art. 19 - Perderá o mandato o conselheiro tutelar que:
I - receber esta penalidade em processo administrativo-disciplinar;
II - deixar de residir no município;
III - for condenado por decisão irrecorrível pela prática de crime ou contratação penal in-
compatíveis com o exercício da função;
Parágrafo Único - A perda do mandato será decretada por ato do Prefeito Municipal, após de-
liberação neste sentido pela maioria de 2/3 (dois terços) do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente.
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TITULO VI
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - DISCIPLINAR

Art. 20 - O processo disciplinar para apurar os fatos e aplicar penalidade a Conselheiro 
Tutelar que pratica falta funcional será conduzido por Comissão especialmente designada, 
formada por 2 (dois) representante do Executivo Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, 1 (um) governamental e outro não governamental e 1 (um) representante do próprio 
Conselho Tutelar, de todos sendo exigido conhecimento acerca do Estatuto da Criança e do 
Adolescente.
§ 1º - Os representantes serão indicados, respectivamente:
I - o representante do Executivo, pelo Prefeito Municipal;
II - o representante governamental do CMDC, pela maioria dos conselheiros governamentais, e 
o representante não governamental pela maioria dos conselheiros não governamentais do refe-
rido conselho;
§ 2º - Um dos representantes do Executivo deverá ser bacharel em direito.

Art. 21 - Comete falta funcional o Conselheiro Tutelar que:
I - exercer a função abusivamente em benefício próprio;
II - romper o sigilo legal, repassando informações a pessoas não autorizadas, sobre casos 
analisados pelo Conselho e das quais dispõe somente em virtude de sua função;
III - abusar da autoridade que lhe foi conferida, excedendo os justos limites no exercício 
da função ou exorbitando de suas atribuições no Conselho;
IV - recusar-se ou omitir-se a prestar o atendimento que lhe compete, seja no expediente 
normal de funcionamento do Conselho Tutelar, seja durante seu turno de plantão ou sobreavi-
so;
V - aplicar medida contrariando decisão colegiada do Conselho Tutelar, e desta forma cau-
sando dano, mesmo que somente em potencial, a criança, adolescente ou a seus pais ou res-
ponsável;
VI - deixar de comparecer, reiterada e injustificadamente, ao seu horário de trabalho.

Art. 22 - Conforme a gravidade do fato e de suas conseqüências e a reincidência ou não, po-
derão ser aplicadas as seguintes penalidades:
I - repreensão;
II - suspensão não remunerada de 1 (um) a 90 (noventa) dias;
III - perda do mandato.
Parágrafo Único - A penalidade de suspensão não remunerada poderá ser convertida em multas, 
na mesma proporção de dias.

Art. 23 - O processo disciplinar terá início mediante peça informativa escrita de iniciati-
va de membro do CMDCA, do Ministério Público ou de qualquer interessado, contendo a descri-
ção dos fatos e, se possível, a indicação de meios de prova dos mesmos.
§ 1º - Fica assegurado o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e contraditório, 
garantida a presença de advogado.
§ 2º - Se o indicador não constituir advogado, ser-lhe-á designado defensor gratuito.

Art. 24 - Instaurado o processo disciplinar, o indicador será citado pessoalmente, com an-
tecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, para ser interrogado.
§ 1º - Esquivando-se o indicado da citação, será o fato declarado por 2 (duas) testemunhas, 
e dar-se-á prosseguimento ao processo disciplinar à sua revelia. Se citado, deixar de 
comparecer, o processo também seguirá. Em ambos os casos ser-lhe-á nomeado defensor 
gratuito.
§ 2º - Comparecendo o indiciado, assumirá o processo no estágio em que se encontrar.

Art. 25 - Após o interrogatório o indiciado será intimado do prazo de 3(três) dias úteis 
para apresentação de defesa prévia, em que poderá juntar documentos, solicitar diligências 
e arrolar testemunhos, no máximo de 3 (três).

Art. 26 - Na oitiva de testemunhas, primeiro serão ouvidas as indiciadas na denúncia e as 
de interesse da Comissão, sendo por último as enroladas pela defesa.
Parágrafo Único - O indicador e seus defensores serão intimados das datas e horários das 
audiências, podendo se fazer presentes e participar.
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Art. 27 - Concluída a instauração do processo disciplinar, o indiciado e seus defensores 
serão intimados do prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de defesa final.
Parágrafo Único - Encerrado o prazo, a Comissão emitirá relatório conclusivo no prazo de10 
(dez) dias, manifestando-se quanto a procedência ou não da acusação, e no primeiro caso, 
sugerindo ao CMDCA a penalidade a ser aplicada.

Art. 28 - A plenária do CMDCA, pela maioria absoluta de seus membros (metade mais um), de-
cidirá o caso.
§ 1º - Para aplicar a penalidade mais grave, que é a de perda da função pública de 
Conselheiro Tutelar, faz-se necessária a maioria qualificada de 2/3 (dois terços) de todos 
seus membros.
§ 2º - Da decisão que aplicar qualquer medida disciplinar, em 10 (dez) dias, poderá ser 
apresentado recurso ao Prefeito Municipal, de cuja decisão final não caberá qualquer outro 
recurso administrativo, dando-se então publicidade e comunicando-se ao denunciante.
§ 3º - Constatada a prática de crime ou contravenção penal, o fato será ainda informado ao 
Ministério Público, com cópia da decisão final.

TITULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29 - Fica revogado o Capítulo IV da Lei nº 1.021/94

Art. 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 01 de Novembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Novembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1605, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880429

LEI Nº 1605, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDOR, POR TEMPO DETERMINADO PARA DESEM-
PENHO DE FUNÇÃO PÚBLICA ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizado a contra-
tar servidor público, pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis por mais 06 (seis), se-
gundo as necessidades temporárias.
§ 1º A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para desempenho da função de 
fonoaudiologia, na Secretaria de Saúde, em substituição ao Sr. Richard Demétrio Roberge, 
tendo em vista não existir no quadro de funcionários outros que possa substituí-lo.
§ 2º O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT.

Art. 2º O servidor contratado ficará lotado na Secretaria Municipal de Saúde, cuja remunera-
ção consta no anexo II desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 09 de Novembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
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Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Novembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
(Os Anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal.

LEI Nº 1606, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880430

LEI Nº 1606, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2005.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OBRAS 
DE AMOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros a Associação Beneficente 
Obras de Amor a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), através do Fundo Municipal de 
Assistência Social - LOAS.

Art. 2º O repasse a que se refere o artigo anterior correrá por conta da seguinte dotação: 
3 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições do orçamento do Fundo vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 09 de Novembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Novembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1607, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880431

LEI Nº 1607, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A AFIRMAR NOVO CONVÊNIO COM A CASAN - COMPA-
NHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar novo Convênio com a 
CASAN - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a fim de que essa possa explorar os 
serviços de abastecimento de água, coleta e disposição de esgotos sanitários, pelo prazo de 
24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da aprovação desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 17 de Novembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 17 de Novembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 654

LEI Nº 1608, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880432

LEI Nº 1608, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2005.
CONCEDE REDUÇÃO DOS VALORES DAS PENALIDADES INCIDENTES SOBRE OS DÉBITOS, INSCRITOS EM DÍVI-
DA ATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica concedida redução nos valores das multas e juros incidentes sobre os débitos 
inscritos em dívida ativa, como segue:
I - de 80% (oitenta por cento) quando pagos em parcela única, até 20 de dezembro de 2005;
II - de 60% (sessenta por cento) quando pagos em parcela única, até 30 de dezembro de 2005;

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 23 de Novembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Novembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1609, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880433

LEI Nº 1609, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CRÉDITO SUPLEMENTAR ATÉ O MONTANTE DE R$ 
94.934,49(NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS, QUARENTA E NOVE CENTA-
VOS), COM ANULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplemen-
tar no valor de até R$ 94.934,49(Noventa e quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais, 
quarenta e nove centavos), destinados a suplementações de dotações do orçamento vigente, 
conforme segue:
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
PROJ/ATIV: 2.022 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
107 - 3.1.90.11.00.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fi-
xas......................15.000,00
111 - 3.3.90.30.00.00.00.00.00.0080 - Material de Consu-
mo............................15.534,49
104 - 3.3.90.39.00.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de terceiros 
P.J...............64.000,00
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
PROJ/ATIV: 2.035 - TRANSFERÊNCIA PARA AFABESS - PACS....................................400
,00

Art. 2º Os créditos a que se refere o artigo anterior, correrão por conta de anulações das 
seguintes dotações:
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO
PROJ/ATIV: 2.003 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
23 - 3.1.90.13.00.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patro-
nais.............................1.417,50
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PROJ/ATIV: 2.004 - FUNCTO E MANUTENÇÃO DE ASSESSORIAS
26 - 3.1.90.13.00.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patro-
nais.............................2.500,00
ÓRGÃO: 03- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROJ/ATIV: 2.006 - CONTRIBUIÇÃO ÀS ENTIDADES MUNICIPALISTAS
51 - 3.3.50.41.00.00.00.00.00.0080 - Contribui-
ções....................................2.500,00
ÓRGÃO: 04- SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2.007 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA ADMINISTR. FINANCERIA
55- 3.1.90.11.00.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fi-
xas.........................5.000,00
56 - 3.1.90.13.00.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patro-
nais.............................5.417,85
52 - 3.3.90.36.00.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de terceiros 
P.F.................3.000,00
ÓRGÃO: 05- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 2.009 - MANUTENÇÃO DO PRÉ-ESCOLAR
86 - 3.1.90.13.00.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patro-
nais............................19.089,02
PROJ/ATIV: 2.010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
64 - 3.1.90.13.00.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patro-
nais............................10.000,00
PROJ/ATIV: 2.011 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA
92 - 3.3.90.30.00.00.00.00.00.0080 - Material de Consu-
mo..............................1.000,00
89 - 3.3.90.36.00.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de terceiros-
-P.F.................1.000,00
91 - 4.4.90.52.00.00.00.00.00.0080 - Equipamento e Material Permanen-
te................1.000,00
PROJ/ATIV: 2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
71 - 3.3.90.39.00.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros 
P.J................20.400,00
ÓRGÃO: 06- SECRETARIA DE SAÚDE
UNIDADE: 01 - DEPTO DE SAÚDE PÚBLICA E MEDICINA PREV
PROJ/ATIV: 1.009 - IMPLANTAÇÃO DE REDE PARA ABASTECER
97 - 4.4.90.51.00.00.00.00.00.0080 - Obras e Instala-
ções..............................1.000,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
PROJ/ATIV: 2.023 - MANUTENÇÃO DEPTO SERVIÇOS MUNICIPAIS
118 - 3.1.90.13.00.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patro-
nais...........................15.000,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 01 DEPTO DE AGRICUTURA PEC. E VETERINÁRIA
PROJ/ATIV: 2.029 - MANUTENÇÃO DEPTO AGRIC. E PEC. E VET
141 - 3.1.90.13.00.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patro-
nais............................4.735,59
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA
UNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
PROJ/ATIV: 2.034 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS
180 - 3.1.90.13.00.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patro-
nais............................1.874,53

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 23 de Novembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Novembro de 2005.
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ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 161

Publicação Nº 1878985

LEI Nº 161

ALTERA O PADRÃO DE VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 15 de agosto de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1610, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880434

LEI Nº 1610, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ANULAR E SUPLEMENTAR DOTAÇÃO NO VALOR DE R$ 819,45 
(OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar dotação do orçamento cor-
rente até o limite de R$ 819,45 (Oitocentos e dezenove e quarenta e cinco centavos), con-
forme segue:
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
PROJ/ATIV: 1.019 - Implantação de Loteamento Popular
184 - 4.4.90.51.00.00.00.00.00.0080 - Obras e Instala-
ções.....................................R$ 819,45

Art. 2º Para o suporte de suplementação de que trata o art. 1º, fica autorizada a anulação 
do Orçamento vigente a seguinte dotação, conforme abaixo especificado:
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE
PROJ/ATIV: 2.017 - Apoio ao Esporte Amador
33 - 3.3.90.36.00.00.00.00.00.0080 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física 
............R$ 819,45

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 23 de Novembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Novembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1611, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880435

LEI Nº 1611, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005.
AUTORIZA O REPASSE MENSAL DE ATÉ R$ 0,20 (VINTE CENTAVOS DE REAL) PER CAPITA POR MÊS AO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ATÉ 3 (TRÊS) MUNICÍPIOS DA AMREC - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA 
REGIÃO CARBONÍFERA, PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU NO 
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a repassar mensalmente o valor de até R$ 0,20 
(vinte centavos de real) per capita por mês para o Fundo Municipal de Saúde de até 3 (três) 
Municípios da AMREC - Associação dos Municípios da Região Carbonífera, baseando-se na pla-
nilha de custos referentes à implantação do Serviço de atendimento Móvel de Urgência - SAMU 
para o atendimento por ambulâncias de suporte básico aos usuários do Sistema Único de Saúde 
neste Município.

Art. 2º Para atendimento das despesas de que trata o artigo 1º desta Lei, fica autorizada a 
abertura de crédito especial, no valor de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), na 
seguinte especificação:
Órgão 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividades 2.401: Manutenção do Fundo de Saúde
Elemento de despesa: 3.3.50.41.00 - Contribuições...........................................
R$ 4.600,00

Art. 3º Para abertura do crédito de que trata o artigo anterior, serão usados recursos 
através da anulação parcial da seguinte dotação:
Órgão 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atividades 2.401: Manutenção do Fundo de Saúde
5 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais ......................................
..R$ 4.600,00

Art. 4º As despesas decorrentes com a presente Lei correrão por conta do crédito especial 
ao orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde de Siderópolis.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 30 de Novembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Novembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1612, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880436

LEI Nº 1612, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CRÉDITO SUPLEMENTAR ATÉ O MONTANTE DE R$ 
17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS), PELA ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplemen-
tar no valor de até R$ 17.000,00(dezesseis mil reais), destinados a suplementações de dota-
ções do orçamento vigente, conforme segue:
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ÓRGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJ/ATIV: 2.402 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PSF
12 - 3.1.90.11.00.00.00.00.00.0080 - Venctos e Vantagens Fi-
xas.......................17.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior, correrão por conta de anulações da se-
guinte dotação:
ÓRGÃO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJ/ATIV: 2.402 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE
9 - 3.3.90.39.00.00.00.00.00.0080 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídi-
ca...17.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 30 de Novembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Novembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1613, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880437

LEI Nº 1613, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005.

DENOMINA RUA NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
do Município de Siderópolis, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte 
lei:

Art. 1º As Ruas Projetadas do loteamento "Vila Fiorita", no Bairro Rio Fiorita passam a ter 
as seguintes denominações:
a) Rua João Rodriguesb) Rua Antônio Carminattic) Rua Jaime Demenechd) Rua Vilson P. Tomée) 
Rua João Carvalho

Art. 2º As Ruas acima mencionadas tem seu início na Avenida Porfírio Feltrin e seu término 
na faixa de domínio de Ferrovia Tereza Cristina.

Art. 3º A Rua Vilson P. Tomé, tem início na rua João Rodrigues e seu Término na Rua João 
Carvalho.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 30 de Novembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Novembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1614, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880438

LEI Nº 1614, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2005.
DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO ATRAVÉS DE PROGRAMAS E 
CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo, através da administração direta e indireta do Município, 
autorizado a criar programas de conscientização, bem como a fazer uso de espaços públicos e 
de publicidade com intuito de prevenir a violência contra os idosos.

Art. 2º Compreende-se como programas e Campanhas na conscientização de prevenção e erradi-
cação da violência contra o idoso:
I - Promover a organização de grupos de apoio com a finalidade de trabalhar as questões de 
gênero, poder, violência, fortalecimento da autonomia e formas alternativas de resolução de 
conflitos e maus tratos contra o idoso.
II - Promover o desenvolvimento de atividades comunitárias enfocando orientações gerais e 
específicas sobre o cuidado do idoso, propiciando o vínculo entre cuidador e idoso.
III - Facilitar o acesso a uma rede de apoio social, buscando incluir o idoso a elevar sua 
condição de cidadania, gerando o estímulo à integração em ações comunitárias.
IV - Promover o acesso a serviços adequados e apoio institucional a idosos em situação de 
violência.
V - Estabelecer Metas e valores coletivos a serem alcançados para a reversão da violência 
contra idoso.
VI - Valorizar o papel ativo da comunidade na resolução não-violenta de conflitos.
VII - Promover modelos de não violência o idoso.
VIII - Promover meios e estratégias que favoreçam a desvitimização.

Art. 3º Compreende-se como espaço públicos e de publicidade
I - Escolas e toda a rede de ensino Municipal
II - Unidades básicas de Saúde e demais equipamentos de Saúde da administração Direta e In-
direta.
III - Ônibus, abrigos e Rodoviária.
IV - materiais impressos ou da mídia eletrônica tais como Diário Oficial, folhetos, out-
doors, jornais, boletins eletrônicos, informativos ou, quaisquer outros meios utilizados 
pelo Executivo e seus diversos órgãos, na divulgação de informações à sociedade.
V - Equipamentos da administração direta, indireta e conveniada.

Art. 4º Os programas e campanhas de conscientização terão como única finalidade:
I - Eliminação de todas as formas de Discriminação e violência contra o idoso;
II - Modificar os padrões sócios-culturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a 
alcançar a eliminação de preconceitos e práticas consuetudinários e maus tratos a qualquer 
idoso.
III - Fomentar o conhecimento e a observância do direito do idoso;
III - Informar os idosos vítimas de violência domestica, maus tratos e de demais atos de 
violência de gênero, os diversos serviços de atendimento médico, ambulante, assistencial, 
psicológico e jurídico disponibilizado no âmbito do município de Siderópolis.
IV - constranger o agressor ou cuidador de atos de violência contra o idoso, incentivando a 
denúncia e a consequente punibilidade do mesmo.
V - Instituir e multiplicar redes de apoio e estimular a constituição de grupos de auto-a-
juda onde as vítimas de violência recuperem, através de sua própria história, sua auto-es-
tima e confiança, capacitando a vítima de reconhecer seus próprios recursos para superar o 
problema. Isto significa introduzir cultura de autocuidado.
VI - Dar visibilidade ao problema de violência contra o idoso, desconstruindo o conceito de 
que a violência é algo que faz parte da natureza, reforçando o conceito de que a violência 
é cultural e por isso pode ser eliminada da convivência social.
VII - A Prevenção e a Erradicação seja Inserida em ações de comunicação, culturais e eco-
nômicas, que sejam capazes de gerar uma consciência coletiva e um compromisso frente aos 
problemas de discriminação e desigualdades a qual está submetido o idoso.



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 660

Art. 5º O executivo regulamentará a presente Lei no prazo de sessenta (60) dias a contar da 
data da sua publicação.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orça-
mentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 30 de novembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Novembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1615, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880439

LEI Nº 1615, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2005.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS PARA A APAE - ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SIDEÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do poder executivo Municipal autorizado a transferir recursos financei-
ros no montante de R$ 51.550,00(Cinqüenta e um mil quinhentos e cinqüenta reais), para a 
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, proveniente de Contribuição concedida 
pelo Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no 
valor de R$ 50.000,00 e de R$ 1.550,00 como contrapartida do município, destinado ao aten-
dimento de despesas do plano de aplicação da entidade.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da atividade 2.016 - Ma-
nutenção da Educação Especial, item orçamentário 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribui-
ções, do Orçamento Vigente, que o Prefeito fica, igualmente, autorizado, a através créditos 
suplementar, tendo como recurso a transferência do Governo da União para esta finalidade.

Art. 3º A entidade beneficiada da presente lei, fará prestação de contas dos recursos rece-
bidos, conforme plano de trabalho apresentado dentro do prazo e da legislação vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado as disposições 
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 07 de dezembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 07 de Dezembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1616, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880440

LEI Nº 1616, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR E ANULAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a suplementar o orçamento da 
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Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), para atendimento do seguinte item orçamentário:
ORGÃO: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
PROJ/ATIV: 2.201 - Manutenção de Atividades e Eventos
3 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros serviços de terceiros-pessoa jurídica...R$10.000,00

Art. 2º Para atendimento ao crédito relacionado no artigo anterior, fica autorizado a anula-
ção até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), do seguinte item orçamentário:
ORGÃO: 14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
PROJ/ATIV: 2.202 - Transferência a entidades culturais
4 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições..................................R$10.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 14 de dezembro de 2.005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 14 de Dezembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1617, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880441

LEI Nº 1617, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2005.

DENOMINA-SE RUAS DA ÁREA INDUSTRIAL DA LOCALIDADE DE EX-PATRIMÔNIO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
que a Câmara Municipal aprovou, e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º As Ruas projetadas da área industrial da localidade de Rio Ex-Patrimônio terão as 
seguintes denominações:
a) Rua Gervasio Rosso, inicia-se na Rodovia SC-445 e seu término dar-se-à na faixa de domí-
nio da Ferrovia Tereza Cristina.b) Rua Fernando Ambrósio, inicia-se na Rua Gervasio Rosso e 
seu término dar-se-à nos Fundos dos terrenos das empresas CERAPE SIDERPLAST.c) Rua José de 
Moliner, inicia-se na Rua Gervásio Rosso e seu término dar-se-á na propriedade do Sr. Antô-
nio Zeferino.d) Rua Batista Salvaro, inicia-se na Rua Fernando Ambrósio e seu término dar-
-se-á na Rua José de Moliner.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 14 de dezembro de 2.005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 14 de Dezembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1618, DE 14 DE DEZEMRO DE 2005.

Publicação Nº 1880442

LEI Nº 1618, DE 14 DE DEZEMRO DE 2005.

ALTERA DENOMINAÇÃO DO BAIRRO EX-PATRIMÔNIO PARA RIO PATRIMÔNIO.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O bairro Ex-Patrimônio passará a ter seguinte denominação:
Parágrafo Único - Fica o prefixo "ex" do Bairro Ex-Patrimônio suprimido, passando a denomi-
nar-se de "Rio Patrimônio".

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 14 de Dezembro de 2005.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 14 de Dezembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1619, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005.

Publicação Nº 1880443

LEI Nº 1619, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005.

ESTIMA AS RECEITAS E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO FINAN-
CEIRO DO ANO 2006 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.(R$ 11.560.550,00)

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Anual dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Siderópo-
lis, para o exercício financeiro do ano de 2006, estima a receita em R$ 11.560.550,00 (Onze 
milhões, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e cinqüenta reais) e fixa e despesa em R$ 
10.030.950,00 (dez milhões, trinta mil, novecentos e cinqüenta reais) e transferências fi-
nanceiras extra-orçamentária para os fundos municipais de R$ 1.369.600,00 (Um milhão, tre-
zentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais) e para a Fundação Municipal de Cultura de 
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), da seguinte forma:
I - Orçamento fiscal R$ 11.560.550,00 (onze milhões, quinhentos e sessenta mil, quinhentos e 
cinqüenta reais)
II - Transferência financeira extra orçamentária para o Fundo Municipal de Saúde: R$ 
965.600,00 (novecentos e sessenta e cinco mil e seiscentos reais).
III - Transferência financeira extra orçamentária para o Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)
IV - Transferência financeira extra orçamentária para o Fundo Municipal de assistência So-
cial: R$ 58.000,00 (cinqüenta e oito mil reais)
V - Transferência financeira extra orçamentária para o Fundo Rotativo Habitacional: R$ 
330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)
VI - Transferência financeira extra orçamentária para a Fundação Municipal de Cultura: R$ 
160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).

Art. 2º A receita prevista no artigo, será realizada mediante arrecadação de tributos, ren-
das e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, com os se-
guintes desdobramentos:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR EM R$
1 - Receitas Correntes..................................................10.697.550,00
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Receita Tributária.........................................................842,000,00
Receita de Contribuição....................................................316,000,00
Receita Patrimonial.........................................................40,000,00
Receita Agropecuária........................................................20,000,00
Receita de Serviços.........................................................32,000,00
Transferências Correntes.................................................9.285,550,00
Outras Receitas Correntes 162,000,00
2 - Receitas de Capital....................................................863.000,00
Operações de Créditos......................................................140,000,00
Alienação de Bens..........................................................248,000,00
Transferências de Capital..................................................475,000,00
Total Geral da Receita..................................................11.560,550,00

Art. 3º As despesas orçadas no artigo 1º, serão realizadas segundo a apresentação dos ane-
xos da lei 4.320/64, parte integrante desta lei, por Órgão, Funções, Subfunções, Programas, 
Projetos, Atividades e Elementos de Despesa, distribuídos da seguinte maneira:
I - DESPESAS POR ORGÃO VALOR EM R$
01 - Câmara de Vereadores..................................................648,000,00
02 - Gabinete do Prefeito..................................................375,000,00
03 - Secretaria de Administração...........................................677,000,00
04 - Secretaria de Finanças................................................322,000,00
05 - Secretaria de Educação..............................................3.541,950,00
07 - Secretaria de Obras.................................................2.444,500,00
08 - Secretaria de Agricultura.............................................340,500,00
09 - Secretaria Mun.Desenv.Econômico.......................................158,000,00
10 - Encargo Gerais do Município...........................................696,000,00
11 - Secretaria Municipal da Família.......................................268,000,00
99 - Reserva de Contingência...............................................550,000,00
Total...................................................................10.030.950,00
Transferências Financeiras
Fundo Municipal Infância e Adolescência.....................................16.000,00
Fundação Municipal de Cultura..............................................160.000,00
Fundo Rotativo Habitacional................................................330.000,00
Fundo Municipal de Saúde...................................................965.600,00
Fundo Municipal de Assistência Social.......................................58.000,00
Total Extra-Orçamentario.................................................1.529.600,00
Total...................................................................11.560.550,00
II - DESPESAS POR FUNÇÃO VALOR EM R$ Administração Direta
01 - Legislativa...........................................................648,000,00
04 - Administração.......................................................1.384.000,00
08 - Assistência Social....................................................268.000,00
12 - Educação............................................................3.289.950,00
13 - Cultura.................................................................7.000,00
15 - Urbanismo...........................................................1.282.000,00
18 - Gestão Ambiental.......................................................29.000,00
20 - Agricultura...........................................................311.500,00
22 - Indústria...............................................................8.000,00
23 - Comércio e Serviços...................................................150.000,00
26 - Transporte..........................................................1.162.500,00
27 - Desporto e Lazer......................................................245.000,00
28 - Encargos Especiais....................................................696.000,00
99 - Reserva de Contingência...............................................550.000,00
Total...................................................................10.030.950,00
III - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS VALOR EM R$
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES.......................................................7.447.950,00
DESPESAS DE CAPITAL......................................................2.033.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA....................................................550.000,00
TOTAL GERAL.............................................................10.030.950,00

Art. 4º O Orçamento do Fundo Municipal da Infância e Adolescente, para o exercício financei-
ro de 2006, estima a receita em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e transferência financeira 
extra-Orçamentária de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) e orça a despesa em R$ 20.000,00 
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(vinte mil reais)
§ 1º - A Receita prevista neste artigo provem de suas receitas próprias e de Transferência 
Financeira da Prefeitura Municipal, conforme a seguir especificada:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR EM R$
1 - Transferência de Pessoas.................................................4.000,00
Total Orçamentário...........................................................4.000,00
2 - Transferência Financeira Extra Orçamentária.............................16.000,00
Total Geral da Receita......................................................20.000,00
§ 2º - A despesa do Fundo acima referida é fixada segundo a discriminação dos anexos, parte 
integrante desta lei, que apresenta a sua composição por Função de Governo e por natureza 
de Despesa, da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÂO DO GOVERNO VALOR EM R$
Administração Direta
08 - Assistência Social.....................................................20.000,00
Total.......................................................................20.000,00
II - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES..........................................................20.000,00
Total.......................................................................20.000,00

Art. 5º O Orçamento da Fundação Município de Cultura de Siderópolis, para o exercício finan-
ceiro de 2006, prevê transferências financeiras extra-orçamentária da Prefeitura Municipal 
R$ 160.000,00(Cento e sessenta mil reais) e fixa a Despesa em R$ 160.000,00(Cento e sessenta 
mil reais).
§ 1º - A receita realizar-se-á pela transferência financeira do Orçamento da Prefeitura 
Municipal, da seguinte forma:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR EM R$
01 - Transferência Financeira Extra-orçamentária 160.000,00
Total 160.000,00
§ 2º - A despesa da Fundação a que se refere este artigo é fixada segundo a discriminação 
dos anexos, desta lei, que apresenta sua composição por função, subfunção, programas, 
projetos, atividades, categorias econômicas e função de governo, da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÂO DO GOVERNO VALOR EM R$
Administração Direta
13 - Cultura...............................................................160.000,00
Total......................................................................160.000,00
II - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES.........................................................160.000,00
Total......................................................................160.000,00

Art. 6º O Orçamento do fundo Rotativo Habitacional, para o exercício financeiro de 
2006, estima uma transferência financeira extra-orçamentária da Prefeitura Municipal R$ 
330.000,00(Trezentos e trinta mil reais) e fixa a Despesa em R$ 330.000,00(Trezentos e trin-
ta mil reais).
§ 1º - A receita prevista neste artigo será arrecadada pela transferência financeira do 
Orçamento da Prefeitura Municipal, da seguinte forma:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR EM R$
01 - Transferência Extra-orçamentária......................................330.000,00
Total......................................................................330.000,00
§ 2º - A despesa do Fundo de que trata este artigo é fixada segundo a discriminação dos 
anexos, desta lei, que apresentam sua composição por função, subfunção, programas, 
projetos, atividades, categorias econômicas e será destacada por função de governo e por 
categoria econômica, da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÂO DO GOVERNO VALOR EM R$
Administração Direta
16 - Habitação.............................................................330.000,00
Total......................................................................330.000,00
II - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES...........................................................7.000,00
DESPESAS DE CAPITAL........................................................323.000,00
Total......................................................................330.000,00
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Art. 7º O Orçamento da Seguridade Social do Fundo Municipal de Saúde, para o exercício fi-
nanceiro de 2006, estima a receita em R$ 1.348.000,00 (Um milhão, trezentos e quarenta e 
oito mil reais) e uma transferência financeira extra-orçamentária da Prefeitura Municipal de 
R$ 965.600,00(Novecentos e sessenta e cinco mil seiscentos reais), e fixa a despesa em R$ 
2.313.600,00 (Dois milhões treze mil e seiscentos reais).
§ 1º - A receita a que se refere este artigo será realizada pela arrecadação de recursos 
oriundos do Sistema Único de Saúde - SUS, Transferências de Convênios e Transferências 
Financeiras da Prefeitura Municipal, de acordo com a seguinte especificação:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR EM R$
1 - Transferências Correntes.............................................1.168.000,00
2 - Transferência de Capital...............................................180.000,00
Total Orçamentário.......................................................1.348.000,00
3 - Transferência Financeira Extra Orçamentária............................965.600,00
Total Receita Extra-orçamentária...........................................965.600,00
Total Geral da Receita...................................................2.313.000,00
§ 2º - A despesa a que se refere este artigo é fixada segundo a discriminação dos anexos, 
parte integrante desta lei, que apresenta a sua composição por Função de Governo e por 
Categorias Econômicas da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÂO DO GOVERNO VALOR EM R$
Administração Direta
10 - Saúde...............................................................2.286.600,00
17 - Saneamento.............................................................27.000,00
Total....................................................................2.313.600,00
II - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES.......................................................2.043.600,00
DESPESAS DE CAPITAL........................................................270.000,00
Total....................................................................2.313.600,00

Art. 8º O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, para o exercício financeiro de 
2006, estima a receita em R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) e prevê transferências financei-
ra extra-Orçamentárias de R$ 58.000,00 (Cinqüenta e oito Mil Reais) e fixa a despesa em R$ 
118.000,00 (Cento e dezoito mil reais).
§ 1º - A receita a que se refere este artigo será realizar-se-á pela arrecadação de 
Transferência Correntes e Transferência Financeiras Extra-orçamentárias da Prefeitura 
Municipal conforme abaixo especificado:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA VALOR EM R$
01 - Transferências Correntes...............................................60.000,00
Total receita orçamentária..................................................60.000,00
02 - Transferências Financeiras Extra-orçamentárias.........................58.000,00
Total receita extra-orçamentária............................................58.000,00
Total da Receita...........................................................158.000,00
§ 2º - A despesa a que se refere este artigo é orçada segundo a discriminação dos anexos, 
parte integrante desta lei, que apresenta a sua composição por Função de Governo e por 
Categorias Econômicas, da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÂO DO GOVERNO VALOR EM R$
Administração Direta
08 - Assistência Social....................................................118.000,00
Total......................................................................118.000,00
II - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES.........................................................118.000,00
Total......................................................................118.000,00

Art. 9º Os valores previstos para cada projeto e atividade, representa uma previsão de cus-
to que a administração municipal pretende executar ao longo do exercício, respeitando os 
limites fixados por elementos de despesa em cada unidade orçamentária, podendo ser utili-
zados os seus saldos orçamentários ou não, dentro de cada projeto e atividade ou operação 
especiais as dotações de um elemento de despesa para outro.

Art. 10 - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado:
I - A abrir créditos adicionais suplementares durante a execução orçamentária, até o limite 
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de cinqüenta por cento do total da despesa fixada nesta lei, para a Prefeitura e para cada 
Fundo Municipal e a Fundação Municipal de Cultura, utilizando como fonte de recursos, as 
disponibilidades caracterizadas nos artigos 7º e 43, Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março 
de 1.964;
I.a. - (VETADO)
II - A utilizar os recursos da Reserva de Contingência, de conformidade com o disposto na 
Lei de Diretrizes Orçamentária, no que se refere ao atendimento de passivos contingentes e 
outros eventos fiscais imprevistos, inclusive para suplementar elementos de despesas orçados 
a menor e que se tornarem insuficientes durante a execução orçamentária;
II.a. - (VETADO)
III - A corrigir os Orçamentos pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas (FGTS);
III.a. - (VETADO)
IV - A efetuar transposição de valores de dotações orçamentárias dos elementos de despesas 
composto dentro de cada projeto ou atividade, até o limite de seu saldo;
V - A efetuar transposições de valores de dotações orçamentárias entre contas de projetos 
relativos a elemento de despesas de capital, desde que sejam dentro de um mesmo órgão;
V.a. - (VETADO)
VI - A utilizar os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou 
o seu excesso, como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de 
projetos, atividades ou operações;
VII - A celebrar Convênios com o Governo Federal e Estadual, por intermédio de seus órgãos 
da administração direta e indireta, objetivado a realização de obras e serviços de interes-
se do Município;
VIII - A realizar Operações de Créditos para financiamento de programas priorizados nesta 
lei

Art. 11 - O artigo 22 da lei municipal Nº  1599, de 26 de outubro de 2005, passa a vigorar 
com a seguinte redação: "A proposta orçamentária conterá reserva de contingência,constituí-
da exclusivamente com os recursos do orçamento, em montante equivalente a, no mínimo, qua-
tro e no máximo dez por cento da receita corrente líquida destinada ao:".
Parágrafo Único - Atendimento de passivos Contingentes e outros riscos e eventos fiscais im-
previstos, e os valores de dotação alocados, cujos os recursos serão utilizados como fonte 
compensatória para abertura de créditos suplementares quando se evidenciarem insuficientes, 
durante o exercício, as dotações orçamentárias constantes do orçamento anual. (art. Nº 12, 
Lei Federal 4.320).

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará durante o exercício 
financeiro do ano de 2006.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de Dezembro de 2.005
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de Dezembro de 2005.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
OBS.: Foram apresentadas 04 emendas ao Projeto de Lei pelos Srs. Vereadores, sendo 01 Supres-
siva e 03 Aditivas, as quais foram vetadas pela existência de vícios legais e formais. Cabendo 
ao Chefe do Poder Executivo publicar a Lei Orçamentária no prazo previsto em Lei.

LEI Nº 162

Publicação Nº 1878986

LEI Nº 162

ANULA LEI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica anulada de pleno direito a Lei nº  120, de 22 de novembro de 1962, por infri-
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gência do Artigo 68, Letra "E" e "F" da Lei nº 22, de 14 de novembro de 1947.

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a proceder a anulação das doações feitas 
com fundamento na Lei nº  120, de 22 de novembro de 1962 e, bem assim, promover por todos 
os meios, inclusive judiciais, a anulação das escrituras de doação.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 02 de setembro de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1620, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880444

LEI Nº 1620, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CRÉDITO SUPLEMENTAR ATÉ O MONTANTE DE R$ 
117.040,00(CENTO E DEZESSETE MIL, E QUARENTA REAIS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de dezembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Dezembro de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1621, DE 28 DE DEZEMRO DE 2006.

Publicação Nº 1880445

LEI Nº 1621, DE 28 DE DEZEMRO DE 2006.

CRIA OS CARGOS DE MOTORISTA SOCORRISTA E AUTORIZA A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE 
SERVIDORES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados 05 (cinco) cargos de motorista socorristas para dar execução ao SER-
VIÇO DE ATENDIMENTO MÒVEL DE URGÊNCIA.
I - O valor do salário base do servidor para o desempenho da função é de R$ 781,92 (sete-
centos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), reajustáveis em data e percentual 
equivalente aos vencimentos dos demais servidores municipais;
II - Por ocasião de interrupção, suspensão ou resolução do convênio os cargos estarão auto-
maticamente extintos, dando fim imediato às contratações efetuadas.
III - A função de motorista socorrista será exercida em regime de plantão nos termos cons-
tantes do convênio firmado.

Art. 2º Ficam criados 05 (cinco) cargos técnico de enfermagem socorrista para dar execução 
ao SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA.
I - O valor do salário base do servidor para o desempenho da função é de R$ 781,92 (sete-
centos e oitenta e um mil reais e noventa e dois centavos), reajustáveis em data e percen-
tual equivalente aos vencimentos dos demais servidores municipais;
II - Por ocasião de interrupção, suspensão ou resolução do convênio os cargos estarão auto-
maticamente extintos, dando fim imediato às contratações efetuadas;
III - A função de técnico de enfermagem socorrista será exercida em regime de plantão nos 
termos constantes do convênio firmado.
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Art. 3º Para atender a necessidade de excepcional interesse Público, fica o Executivo Muni-
cipal autorizado a contratar Servidores Públicos através do processo seletivo, pelo prazo 
de 01 (um) ano, prorrogável por mais 01 (um) ano, para as atividades de 05 (cinco) Motoris-
tas Socorrista e 05 (cinco) Técnicos em Enfermagem.

Art. 4º Fica autorizada a abertura de crédito especial para alocar as despesas correspon-
dentes ao convênio.

Art. 5º Os recursos para fazer face estas despesas correrão por conta de recursos do Fundo 
Municipal de Saúde.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Dezembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Dezembro de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1622, DE 28 DE DEZEMRO DE 2006.

Publicação Nº 1880446

LEI Nº 1622, DE 28 DE DEZEMRO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPO-
LIS E A UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE - UNESC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar Convênio com a /Prefeitura Muni-
cipal de Siderópolis e a Universidade do Extremo Sul Catarinense- UNESC
Parágrafo Único - O presente convênio visara ações na área do esporte.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Dezembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Dezembro de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1623, DE 28 DE DEZEMRO DE 2006.

Publicação Nº 1880447

LEI Nº 1623, DE 28 DE DEZEMRO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS INANCEIROS À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍ-
PIOS DA REGIÃO CARBONÍFERA - AMREC.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a firmar Convênio à Associação dos Mu-
nicípios da Região Carbonífera - AMREC, cujo objeto é realização de Estudo de Impacto Am-
biental (EIA-RIMA) para atividade de extração de Minério da Sub-bacia do Rio Mãe Luzia, em 
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atendimento a Tempo de Ajustamento de Conduta a ser firmado com o Ministério Público Fede-
ral.

Art. 2º Para a consecução dos objetos do Convênio a ser firmado, fica o Município autorizado 
a repassar à Associação dos Municípios da Região Carbonífera - AMREC, o valor de sua cota 
parte no custo do Estado de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) para atividade de Extração de Mi-
nério da Sub-bacia do Rio Mãe Luzia.
Parágrafo Único - Após a realização do Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA), à Associação 
dos Municípios da Região Carbonífera - AMREC, repassará ao Município os direitos oriundos 
do estudo.

Art. 3º A Associação dos Municípios da Região Carbonífera - AMREC, deverá realizar licita-
ção na modalidade competente para a contratação da empresa que realizará o Estudo de Impac-
to Ambiental (EIA-RIMA).

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações próprias do Orça-
mento de 2006.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Dezembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Dezembro de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1624, DE 28 DE DEZEMRO DE 2006.

Publicação Nº 1880448

LEI Nº 1624, DE 28 DE DEZEMRO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ALIENAR BENS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a alienar bens imóveis da Administração 
Pública, localizados na Área Industrial, com a finalidade de realizar licitação na modalida-
de concorrência publica:
- Lote 8 - Rua Projetada do km 01 da SC 447 - 1.600,00m²
- Lote 7 - Avenida Industrial - 25.440,00 m²
- Lote 10 - Avenida Industrial - 13.800 m²

Art. 2º A realização da alienação tem como objetivo a implantação de novas indústrias em 
nosso Município, visando o desenvolvimento econômico e principalmente a geração de novos 
empregos.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Dezembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Dezembro de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
(ANEXO DISPONÍVEL NO PAÇO MUNICIPAL)
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LEI Nº 1625, DE 28 DE DEZEMRO DE 2006.

Publicação Nº 1880449

LEI Nº 1625, DE 28 DE DEZEMRO DE 2006.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR CONVÊNIO NTERMUNICIPAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado contratar convênio com os Municípios de cri-
ciúma, Forquilinha, Nova Veneza, Treviso, Siderópolis, Urussanga, Cocal do Sul, Lauro 
Muller, Içara, Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e Ministério da Saúde para 
implementação de Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
I - Para custear o convênio o município repassará mensalmente o valor de até R$ 0,20 (vin-
te centavos) por capita por habitante/mês para o Fundo Municipal de Saúde de Siderópolis, 
baseando-se em planilha de custo referente a implantação do Serviço Médico de Urgência - 
SAMU.
II - O presente convênio tem por objeto o atendimento de urgência de pacientes em estados 
de emergência nos Municípios de Criciúma, Forquilinha, Nova Veneza, Treviso, Siderópolis, 
Urussanga, Cocal do Sul, Lauro Muller e Içara.
III - Será implantado uma unidade do serviço no Município de Siderópolis.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a regulamentar por decreto a criação da 
ação manutenção do SAMU, no Plano Plurianual de Investimento PPA (2006-2009), Lei de Dire-
trizes e Lei do Orçamento Anual.

Art. 3º Fica autorizado á abertura de créditos especial para alocar as despesas correspon-
dentes ao convênio. Órgão 15 - Unidade 01 - Projeto Atividade 2.049 - Manutenção do SAMU.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do orçamento vigente do Fundo 
Municipal de Saúde, com os recursos oriundos deste Convênio, no orçamento 2006.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Dezembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Dezembro de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1626, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006.

Publicação Nº 1880450

LEI Nº 1626, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÃO PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizada a contra-
tar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis até 22/12/2006.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligada a área de Educação, para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
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Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados na Secretaria Municipal relacionada, cuja 
remuneração consta dos anexo I e II desta Lei.

Art. 3º As contratações de que trata este projeto de lei, serão sempre precedidas de expo-
sição de motivos da Secretaria a qual esta vinculado o Servidor, com o cliente do Chefe do 
Poder Executivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 16 de Janeiro de 2006.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Fevereiro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22 de Fevereiro de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
(Anexo disponível no Paço Municipal)

LEI Nº 1627, DE 08 DE MARÇO DE 2006.

Publicação Nº 1880451

LEI Nº 1627, DE 08 DE MARÇO DE 2006.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE R$ 130.000,00(CENTO E TRINTA MIL REAIS), 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional su-
plementar até o montante de R$ 130.000,00(Cento e Trinta mil reais), para adicionar ao se-
guinte elemento de despesas:
ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROJ/ATIV: FUNCTO E MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
36 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Outros Serv. Terc. - Pés.Juridica...........R$ 20.000,00
ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV: 2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF)
62 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0092 - Material de Consumo ........................R$ 30.000,00
PROJ/ATIV: 2.017 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
76 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições ..............................R$ 15.000,00
ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
PROJ/ATIV: 2.026 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
111 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo .......................R$ 50.000,00
ORGÃO: SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA PEC. E VETERINÁRIA
PROJ/ATIV: 2.032 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE AGRIC/PRECUÁRIA
141 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo .......................R$ 15.000,00

Art. 2º Os créditos a que se refere o artigo anterior, correrá por conta de anulação par-
cial do seguinte elemento de despesa do orçamento vigente:
ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PROJ/ATIV: 0.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 - 9.9.99.99.00.00.00.00.0080 - Reserva de Contingência................R$ 130.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
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Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 08 de Março de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 08 de março de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1628, DE 08 DE MARÇO DE 2006.

Publicação Nº 1880452

LEI Nº 1628, DE 08 DE MARÇO DE 2006.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, ATÉ O VA-
LOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito adicional 
suplementar até o montante de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), para adicionar nos seguintes 
elementos de despesas:
ORGÃO: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
PROJ/ATIV: 2.044 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS
5 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo ..........................R$ 5.000,00
6 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serv. Terc. - Pés. Física. ...........R$ 10.000,00
7 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serv. Terc. - Pés. Jurídica. .........R$ 15.000,00

Art. 2º Os créditos a que se refere o artigo anterior, correrão por conta de anulações par-
ciais dos seguintes elementos de despesas do orçamento vigente:
ORGÃO: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
PROJ/ATIV: 2.042 - FESTA DO COLONO/ETNIAS
2 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serv. Terc. - Pés. Física..............R$ 5.000,00
3 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serv. Terc. - Pés. Jurídica............R$15.000,00
PROJ/ATIV: 2.043 - TRANSFERÊNCIAS A ENTIDADES CULTURAIS
4 - 3.3.30.43.00.00.00.00.0080 - Subvenções Sociais............................R$ 5.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 08 de Março de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 08 de Março de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1629, DE 08 DE MARÇO DE 2006.

Publicação Nº 1880453

LEI Nº 1629, DE 08 DE MARÇO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 55.000,00 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a presente lei:
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Art. 1º Fica aberto um crédito especial no valor de R$ 55.000,00(Cinqüenta e Cinco Mil 
Reais), afim de transferir recursos financeiros a APROFUCRI - ASSOCIAÇÃO E FUNCIONÁRIOS DA 
FUCRI/UNESC.

Art. 2º A dotação específica a ser criada no orçamento vigente para este fim, será conforme 
abaixo especificada:
ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Funcional: 27.812.1004 - 2.038 - Projeto Cabeça na Escola/Bola no Pé
3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições ...................................R$ 55.000,00

Art. 3º O crédito a que se refere o artigo 2º da presente Lei, correrá por conta de anula-
ção parcial do seguinte elemento de despesa do orçamento vigente:
ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE
Funcional: 27.812.1004 - 2.023 - Reforma e Manutenção dos Ginásios
89-3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo ..........................R$ 55.000,00

Art. 4º Os recursos a serem transferidos destinam-se a implantação do projeto Cabeça na 
Escola/Bola no Pé a ser desenvolvido pelo Departamento Municipal de Esportes, autorizados 
pela Lei Municipal nº 1622/05, de 28.12.2005.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 08 de Março de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 08 de Março de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 163

Publicação Nº 1878987

LEI Nº 163
AUTORIZA DESPESAS COM ABERTURA DE LOTEAMENTO

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Senhor Prefeito Municipal autorizado a prestar toda assistência em operá-
rios, material de consumo e maquinários na abertura do loteamento urbano requerido pelo 
Instituto São Pio, nesta cidade.

Art. 2º As despesas decorrentes correrão por conta das verbas próprias do Orçamento e den-
tro dos limites impostos pela execução orçamentária.

Art. 3º O Instituto São Pio X será obrigado a doar ao Município as áreas destinadas a aber-
tura de ruas do loteamento, de que trata o artigo 1º desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 02 de setembro de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1630, DE 10 DE MARÇO DE 2006.

Publicação Nº 1880454

LEI Nº 1630, DE 10 DE MARÇO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR CONSOLIDAÇÃO E PARCELAMENTO DE DÉ-
BITOS COM O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado em nome do Município de Si-
derópolis, efetuar parcelamento de Débito com a Caixa Econômica Federal - CEF, na forma da 
resolução Nº 466/04 e 467/04, do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de servi-
ço (FGTS), e da circular da CEF, Nº 348/05 e 349/05, relativo à havida junto ao FGTS, com-
preendendo o parcelamento vigente relativo às competências 05/1996 a 11/1999, com saldo de 
R$ 200.328,21; os valores das competências 12/1999 a 12/2004, com saldo de R$ 871.167,67; 
os valores das competências 01/2005 a 04/2005, com saldo de R$ 82.861,88, perfazendo um 
total de parcelamento a ser unificado no montante de R$ 1.154.357,76 (Hum milhão, cento e 
cinqüenta e quatro mil, trezentos cinqüenta e sete reais e seis centavos), o qual será par-
celado em até 160 (Cento e sessent
a) meses.
Parágrafo Único - Ficam autorizadas as eventuais atualizações através de correção monetária 
que ocorrerem entre a data da aprovação da presente lei e a concretização do efetivo parce-
lamento do débito.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal para garantia de avença, fica autorizado a vincular e 
utilizar cotas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM e/ou Imposto Sobre Circulação 
de Mercadoria e Serviços - ICMS, durante todo o prazo de vigência do ajuste.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal durante o prazo do Acordo de parcelamento, consignará 
nos orçamentos anuais e plurianuais, dotações suficientes ao atendimento das prestações men-
sais oriundas do ajuste.

Art. 4º As despesas oriundas da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente nas 
seguintes dotações: 10.01.0.001.3.2.90.22/167 - Outros encargos sobre a dívida por contra-
to, 10.01.0.001.4.6.90.71/168 - Principal da dívida contratual resgatado.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário em especial a Lei 1.537/2005 de 16 de feve-
reiro de 2005

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 10 de Março de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 10 de março de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1631, DE 22 DE MARÇO DE 2006.

Publicação Nº 1880455

LEI Nº 1631, DE 22 DE MARÇO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CREDITO ESPECIAL, NO ORÇAMENTO DO FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a presente lei:

Art. 1º Fica aberto um crédito especial, no orçamento do Fundo Municipal de Saúde até o 
montante de R$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), afim de garantir recursos para execução do 
programa SAMU.
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Art. 2º A dotação específica a ser criada no orçamento vigente para este fim, será conforme 
abaixo especificada:
ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.1006 - 2.057 - MANUTENÇÃO DO SAMU
3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas ....................R$ 94.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais ............................R$ 20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo .............................R$ 60.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pés. Jur. ........R$ 26.000,00

Art. 3º Parte do crédito a que se refere o artigo 2º da presente Lei, correrá por conta da 
transferência do recurso oriundo do convênio SAMU, correspondendo a R$ 125.000,00, previsto 
no inicio VI, art.10º da Lei nº 1619/05.

Art. 4º Parte do crédito a que se refere o artigo 2º da presente Lei, correrá por conta de 
anulação parcial do seguinte elemento de despesa do orçamento geral do município:
ORGÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PROJ/ATIV: 0.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 - 9.9.99.99.00.00.00.00.0080 - Reserva de Contingência.................R$ 75.000,00

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de março de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22 de março de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1632, DE 22 DE MARÇO DE 2006.

Publicação Nº 1880456

LEI Nº 1632, DE 22 DE MARÇO DE 2006.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE R$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS), E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a presente lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional su-
plementar até o montante de R$ 15.000,00(Quinze mil reais), para adicionar ao seguinte ele-
mento de despesa:
ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV: 2.013 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS
66 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições..............................R$ 15.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior, correrá por conta de anulação parcial 
do seguinte elemento de despesa do orçamento vigente:
ORGÃO - 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA
PROJ/ATIV: 0.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 - 9.9.99.99.00.00.00.00.0080 - Reserva de Contingência................R$ 15.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Março de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22 de março de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1633, DE 22 DE MARÇO DE 2006.

Publicação Nº 1880457

LEI Nº 1633, DE 22 DE MARÇO DE 2006.

DENOMINA-SE RUA NO MUNICÍPIO.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Emília Lúcia Garcia Martins, a Rua Projetada denominada Rua 
20, localizada perpendicularmente na Travessa João Olivo, Centro, neste Município.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Março de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22 de março de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1634, DE 22 DE MARÇO DE 2006.

Publicação Nº 1880458

LEI Nº 1634, DE 22 DE MARÇO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizada a contra-
tar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais 06 (seis).
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feito para o desempenho de 
atividade ligada a área da Saúde, para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados na Secretaria Municipal de Saúde, cuja re-
muneração consta dos anexos I e II desta Lei.

Art. 3º As contratações de que trata este projeto de lei, serão sempre precedidas de expo-
sição de motivos da Secretaria a qual está vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do 
Poder Executivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 01 de Março de 2006.
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Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Março de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22 de março de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
(Anexo disponível no Paço Municipal)

LEI Nº 1635, DE 05 DE ABRIL DE 2006.

Publicação Nº 1880459

LEI Nº 1635, DE 05 DE ABRIL DE 2006.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizada a contra-
tar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais 06 (seis).
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligadas nas áreas de Obras e Agricultura, para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados na Secretaria Municipal de Obras e na Se-
cretaria Municipal de Agricultura, cuja remuneração consta no anexo I desta Lei.

Art. 3º As contratações de que trata este projeto de lei, serão sempre precedidas de expo-
sição de motivos da Secretaria a qual está vinculado o Servidor, com o Chefe do Poder Exe-
cutivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 03 de abril de 2006.

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 05 de Abril de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 05 de Abril de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
(Anexo disponível no Paço Municipal)

LEI Nº 1636, DE 05 DE ABRIL DE 2006.

Publicação Nº 1880460

LEI Nº 1636, DE 05 DE ABRIL DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CREDITO ESPECIAL, NO ORÇAMENTO DO FUNDO RO-
TATIVO HABITACIONAL DE SIDERÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a presente lei:

Art. 1º Fica aberto um crédito especial, no orçamento do Fundo Rotativo Habitacional até o 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 678

montante de R$ 25.000,00(Vinte e Cinco Mil Reais), afim de garantir recursos para execução 
do programa de saneamento de casas populares no Loteamento Rio Fiorita.

Art. 2º A dotação específica a ser criada no orçamento vigente para este fim, será conforme 
abaixo especificada:
ORGÃO: 14 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
UNIDADE: 01 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
PROJ/ATIV: 1.032 - Implantação Saneamento Básico Rio Fiorita-PSH
5 - 3.3.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações.....................R$ 25.000,00

Art. 3º Os recursos para atender ao estabelecimento no artigo anterior correrão por conta 
de anulação parcial da seguinte dotação:
ORGÃO: 14 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
UNIDADE: 01 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
PROJ/ATIV: 1.030 - Construção de Casas/Implantação loteamentos populares
1 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações.....................R$ 25.000,00

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 05 de Abril de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 05 de Abril de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1637, DE 25 DE ABRIL DE 2006.

Publicação Nº 1880461

LEI Nº 1637, DE 25 DE ABRIL DE 2006.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADERIR AO PROGRAMA NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
EFICIENTE - RELUZ, INSTITUÍDO PELO GOVERNO FEDERAL E COORDENADO PELO MINISTÉRIO DE MINAS E 
ENERGIA ATRAVÉS DA ELETROBRÁS, E A FIRMAR CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM A ELETROSUL - CEN-
TRAIS ELÉTRICAS S.A., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Eu, LUIZ SALVARO, Presidente da Câmara Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os ha-
bitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu, nos termos do § 7º, do arti-
go 37, da Lei Orgânica do Município de Siderópolis, promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a aderir ao Programa Nacional de Iluminação Pú-
blica Eficiente - ReLuz, mediante contrato de financiamento com a ELETROSUL Centrais Elétri-
cas S.A.

Art. 2º A adesão ao Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente proporcionará o aporte 
de recursos ao Município para a cobertura financeira de até 75% (setenta e cinco por cento) 
do valor global do projeto de eficientização da iluminação pública do Município, compreen-
dendo as seguintes obras: remodelação da iluminação pública da Rua Presidente Dutra, Av. 
Municipal Rua Siderúrgica e Avenida Porfírio Feltrin, com extensão de 2280 metros, remode-
lação da iluminação pública da Av. 19 de Dezembro/Rua Dom Luiz Orione com extensão de 570 
metros, remodelação de 90 pontos da iluminação pública da Praça da Igreja Nossa Senhora 
Aparecida (matriz) e remodelação de 19 pontos de iluminação pública da Praça da Igreja San-
ta Bárbara (Bairro Rio Fiorit
a).

Art. 3º Para atendimento das necessidades financeiras do Programa fica o Poder Executivo au-
torizado a realizar contrato de financiamento com a ELETROSUL Centrais Elétricas S.A., até 
o montante de R$ 603.011,13 (seiscentos e três mil, onze reais e trinta e um centavos), 
acrescido dos encargos e taxa de administração de até 8% ao ano.
§ 1º O valor do financiamento até o montante de R$ 603.011,13 (seiscentos e três mil, 
onze reais e treze centavos) será amortizado a partir da conclusão da obra, não podendo 
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ultrapassar a data limite de 31 de dezembro de 2008.
§ 2º Em garantia ao financeiro estabelecido neste artigo, fica o Poder Executivo autorizado 
a oferecer a vinculação de cotas partes da receita de arrecadação da COSIP - Contribuição 
para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, até o limite das obrigações do principal 
e do acessório do valor financiado, podendo autorizar a ELETROSUL a proceder retenções no 
repasse de tal receita para o cumprimento de obrigações inadimplidas pelos Poder Público 
Municipal, junto à concessionária local de energia.

Art. 4º Para dar continuidade ao programa, o Poder Executivo, se necessário for, consignará 
nos Projetos de Lei orçamentários dos anos subseqüentes, as dotações necessárias a formação 
do programa, bem como para cumprimento dos compromissos com encargos do financiamento toma-
do.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS Em, 25 de Abril de 2006.
LUIZ SALVARO
PRESIDENTE
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 25 de Abril de 2006.
CARMINDO JOÃO ALVES,
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

LEI Nº 1638, DE 26 DE ABRIL DE 2006.

Publicação Nº 1880462

LEI Nº 1638, DE 26 DE ABRIL DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS PARA A SOCIEDADE AMI-
GOS DE SIDERÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos financei-
ros para a Sociedade Amigos de Siderópolis, na importância de R$ 7.500,00 (Sete mil e qui-
nhentos reais).

Art. 2º Os recursos para atender o estabelecido no artigo 1º, correrão por conta do seguin-
te elemento de despesa, vigente no orçamento da Fundação Municipal de Cultura:
ORGÃO: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
PROJ/ATIV: 2.043 - Transferência a Entidades Culturais
4 - 3.3.30.43.00.00.00.00.0080 - Subvenção Social ........................R$ 7.500,00

Art. 3º Os valores a serem repassados destinam-se para cobrir despesas na realização do 
encontro dos amigos de Siderópolis que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de abril do corrente 
ano.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 26 de Abril de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26 de Abril de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1639, DE 26 DE ABRIL DE 2006.

Publicação Nº 1880463

LEI Nº 1639, DE 26 DE ABRIL DE 2006.

DENOMINA BAIRRO, NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu promulgo a seguinte lei:

Art. 1º Fica denominado de Bairro VIDA NOVA o atual Loteamento Popular.

Art. 2º O Bairro Vida Nova fica localizado nos seguintes limites:
Ao Sul, com o Bairro Renascer;
Ao Norte com a Rua 6, Bairro Rio Fiorita;
Ao Leste com a Avenida Porfírio Feltrin;
Ao Oeste com a Rodovia SC 445 e parte da Rua 7.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 26 de Abril de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26 de Abril de 2006.
ALEXANDRE CAETANO
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 164

Publicação Nº 1878988

LEI Nº 164

FIXA OS VENCIMENTOS E A REPRESENTAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 02 de setembro de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1640, DE 06 DE JUNHO DE 2006.

Publicação Nº 1880464

LEI Nº 1640, DE 06 DE JUNHO DE 2006.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A EMPRESA TUBOZAN INDÚSTRIA PLÁSTICA 
LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a presente lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Empresa 
Tubozan Indústria Plástica Ltda, a fim de receber por doação recursos financeiros na impor-
tância de R$ 21.000,00 (Vinte e Um Mil Reais).
§ 1º - Os recursos serão repassados mensalmente a ordem de R$ 3.000,00 (Três Mil Reais), à 
partir do mês de junho/06 até Dezembro de 2006.
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§ 2º - Será fornecido Documento de Arrecadação Municipal (DARM) à Empresa doadora, que 
efetuará depósito bancário do valor repassado.

Art. 2º Os recursos mencionados no artigo 1º da presente lei, terão a seguinte destinação:
ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE
PROJ/ATIV: 2.024 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
93 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo ....................R$ 9.000,00
94 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terc. P. Física......R$ 6.000,00
95 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terc. P. Jurídica....R$ 6.000,00
TOTAL ...................................................................R$ 21.000,00

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar por conta dos 
recursos oriundos deste convênio no corrente exercício.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 06 de Junho de 2006.
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 06 de Junho de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

LEI Nº 1641, DE 22 DE JUNHO DE 2006.

Publicação Nº 1880465

LEI Nº 1641, DE 22 DE JUNHO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO DE OUTORGA A CONCESSÃO COM 
A COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUA E SANEAMENTO - CASAN E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal firmar convênio de concessão e 
outorga a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN.

Art. 2º O convênio a ser firmado tem a finalidade especifica de outorgar a concessão dos ser-
viços públicos de saneamento, constituído por: abastecimento de água, de drenagem e de 
coleta, remoção e tratamento de esgotos sanitários no Município de Siderópolis - Estado de 
Santa Catarina, em atendimento à competência comum de promoções de programas de saneamento 
básico, prevista no art.23, IX, da Constituição Federal.

Art. 3º Isenta-se de pagamento de tarifas de água e saneamento básico as entidades a seguir 
elencadas:
I - Instituto Nossa Senhora de Lourdes;
II - Instituto São Pio X;
III - Siderópolis Clube;
IV - Associação de Aposentados e pensionistas da Previdência Social de Siderópolis (ASA-
PREV);
V - APAE (Associação de pais e amigos dos exepcionais);
VI - LIONS Clube de Siderópolis;
VII - Igreja Evangélica Assembléia de Deus (centro);
VIII - Igreja Católica de Siderópolis;
IX - Casa Paroquial;
X - Capela Santa Bárbara Rio Fiorita;
XI - Igreja Evangélica Assembléia de Deus Rio Fiorita;
XII - Associação Recreativa Unidos de Siderópolis (ARUS);
XIII - Igreja Evangélica Quadrangular;
XIV - Igreja Testemunha de Jeová;
XV - Igreja Cristã do Brasil;
XVI - Associação Esportiva Estrela Vermelha;
XVII - Associação dos Veteranos;
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§ 1º - A isenção da tarifa fica limitada ao consumo de cada entidade verificado na data de 
publicação desta lei.
§ 2º - O beneficio previsto no caput passa a vigorar a partir da data de assinatura do 
convênio, pelo período de vigência do mesmo.

Art. 4º O prazo de vigência do convenio será de 10 (dez) anos, podendo ser rescindido a 
qualquer tempo pelo não cumprimento das cláusulas do Convênio, em especial as letras "m" e 
"o" do item 4.1 do Convênio.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Junho de 2006.
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22 de Junho de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

LEI Nº 1642, DE 22 DE JUNHO DE 2006.

Publicação Nº 1880466

LEI Nº 1642, DE 22 DE JUNHO DE 2006.
INSTITUIÇÃO PALESTRAS PARA CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-
CIPAL DE ENSINO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Siderópolis, um programa 
de palestras de educação e conscientização no trânsito, destinadas aos alunos matriculados 
no Ensino Infantil, Fundamental e no Ensino Médio.
§ 1º As palestras referidas no caput deverão ser ministradas no início e no término do ano 
letivo.
§ 2º Cada palestra deverá ter a duração equivalente a duas horas/aula, sendo apresentada 
por um professor ou profissional liberal competente cujo assunto seja voltado ao estudo do 
trânsito e deverá ressaltar a importância do trânsito na vida da sociedade de modo geral.
§ O palestrante dividirá o tempo da aula em duas sessões, sendo a primeira parte 
expositiva, quando serão apresentados filmes "slides" e/ou transparências, e segunda parte 
deverá ser dedicada a debater com os alunos e a dirimir as dúvidas porventura surgidas.

Art. 2º Os palestrantes poderão ser os próprios professores da Rede Municipal de Ensino, 
pessoas ligadas ao CONSEG; profissionais do CIRETRAN, policiais militares e civis, com no-
tório reconhecimento do assunto, que queriam contribuir para a implantação deste programa, 
sem qualquer obrigação de remuneração por parte da Administração Municipal.
§ 1º A direção de cada escola deverá convidar os palestrantes com 1 (um) mês, no mínimo, de 
antecedência.
§ 2º Ficará também a critério da direção a marcação do dia e horário das palestras, assim 
como a possível unificação de algumas ou de todas as turmas da escola.

Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Educação fornecer a relação à direção da escola 
com os nomes dos palestrantes que se inscreveram para ministrar as conferências.

Art. 4º O Executivo deverá regulamentar esta Lei 60 (sessenta) dias após a sua publicação.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Junho de 2.006.
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração em 22 de Junho de 2006
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1643, DE 22 DE JUNHO DE 2006.

Publicação Nº 1880467

LEI Nº 1643, DE 22 DE JUNHO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO 
RURAL DE SC - EPAGRI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica chefe do poder Executivo autorizado a firmar Convênio de Cooperação Técnica e 
Financeira entre a Prefeitura Municipal de Siderópolis e a Empresa de Pesquisa Agropecuária 
e Extensão Rural de SC - EPAGRI, objetivando a prestação de serviço de assistência técnica 
e extensão rural.

Art. 2º O Município pagará para EPAGRI pelo presente Convenio de Cooperação Técnica e Ex-
tensão Rural o valor total de R$ 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais), pagos em 7 
(sete) parcelas mensais, sendo as seis primeiras de R$ 3.085,00(três mil e oitenta e cinco 
reais) e a sétima e ultima de R$ 3.090,00(três mil e noventa reais).

Art. 3º Pelo pagamento do presente convenio a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
Rural de SC - EPAGRI, abrigar-se-á:
I - Franquear pessoal técnico e especializado em assessorias para elaboração do Plano Muni-
cipal de Desenvolvimento Rural (PMDR);
II - Franquear as instalações fiscais necessárias para a execução dos trabalhos nos Centros 
de Treinamento e Estações Experimentais;
III - Disponibilizar material técnico e de apoio necessário à prestação dos serviços pre-
vistos no PMDR;
IV - Fornecer cursos de capacitação técnica aos profissionais que atuam no Município;
V - Orientar e assessorar na prestação dos trabalhos referentes ao PMDR no Município;
VI - Implementar os trabalhos de interesse do Município e os que lhe couberem no PMDR;
VII - Participar de reuniões quando solicitado pelo Município;

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Junho de 2.006.
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22 de Junho de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

LEI Nº 1644, DE 22 DE JUNHO DE 2006.

Publicação Nº 1880468

LEI Nº 1644, DE 22 DE JUNHO DE 2006.
INSTITUI O PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA SAÚDE ALIMENTAR E PREVENÇÃO DA OBE-
SIDADE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a presente lei:

Art. 1º Fica instituído âmbito da rede municipal de ensino de Siderópolis em programa de 
orientação e conscientização da saúde alimentar e prevenção da obesidade, destinados aos 
alunos matriculados na 1ª a 8ª série do Ensino Fundamental.
§ 1º As palestras referidas no caput deverão ser ministradas no início ou no final do ano 
letivo.
§ 2º Cada palestra deverá ter duração equivalente há duas horas/aula, sendo apresentada 
por um professor ou profissional liberal competente cuja disciplina seja voltada à 
conscientização da saúde alimentar e prevenção da obesidade.
§ 3º O palestrante dividirá o tempo da aula em duas sessões, sendo a primeira parte 
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expositiva, quando serão apresentados filmes "slides" e/ou transparências, e a segunda parte 
deverá ser dedicada a debates com os alunos e a dirimir as dúvidas porventura sugeridas.

Art. 2º Os palestrantes poderão ser os próprios professores da Rede Municipal de Ensino, 
pessoas ligadas a Secretaria de Saúde e/ou profissionais liberais (nutricionistas, médicos, 
psicólogos e pedagogos) com notório reconhecimento do assunto, que queiram contribuir para 
a implantação deste Programa, sem qualquer obrigação de remuneração financeira por parte da 
Administração Municipal.
§ 1º A direção da cada escola deverá convidar os palestrantes com 1 (um) mês, no mínimo, de 
antecedência.
§ 2º Ficará também a critério da direção a marcação do dia e horários das palestras, assim 
como a possível unificação de algumas ou de todas as turmas da escola.

Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Educação fornecer a relação à direção da escola 
com os nomes dos palestrantes que se inscreveram para ministrar as conferências.

Art. 4º O executivo deverá regulamentar esta Lei 60 (sessenta) dias após sua publicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Junho de 2006.
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22 de Junho de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

LEI Nº 1645, DE 22 DE JUNHO DE 2006.

Publicação Nº 1880469

LEI Nº 1645, DE 22 DE JUNHO DE 2006.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE R$ 80.000,00(OITENTA MIL REAIS), E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais 
suplementar até o montante de R$ 80.000,00(Oitenta Mil Reais), para adicionar aos seguintes 
elementos de despesas:
ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJETO: 1.006 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES.
82 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações ......................R$ 80.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior,correrá por conta de anulação parcial 
do seguinte elemento de despesa do orçamento vigente:
ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJETO: 1.003 - AMPL/REDE FISICA/ENSINO FUNDAMENTAL
48 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações ......................R$ 80.000,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Junho de 2.006.
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22 de Junho de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1646, DE 29 DE JULHO DE 2006.

Publicação Nº 1880470

LEI Nº 1646, DE 29 DE JULHO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER BENEFÍCIO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO 
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder a conceder a título 
de Abono precário, aos servidores públicos municipais que estejam em atividades, mediantes 
fornecimento de vale alimentação.

Art. 2º Os valores a serem pagos a título de vale alimentação obedecerão a seguinte tabela:
I - O valor do Vale Alimentação de R$ 60,00 (sessenta reais) para os servidores cuja remu-
neração seja de até R$ 400,00 (quatrocentos reais);
II - O valor do Vale Alimentação de R$ 50,00 (cinqüenta reais) para os servidores cuja 
remuneração seja de R$ 400,01 (quatrocentos reais e um centavo) até R$ 600,00 (seiscentos 
reais);
III - O valor do Vale Alimentação de R$ 40,00 (quarenta reais), para os servidores cuja 
a remuneração seja de R$ 600,01 (seiscentos reais e um centavo) até R$ 1.000,00 (um mil 
reais).
§ 1º - Entende-se por remuneração mensal, o somatório entre o salário base, insalubridade, 
função gratificada e salário família, adicional noturno, periculosidade e triênio.
§ 2º - Os benefícios da presente lei, passam a vigorar á partir do mês de junho/2006, pelo 
período de 12 (doze) meses, ou seja até maio de 2007.

Art. 3º O benefício instituído por esta lei:
I - Não tem natureza salarial ou remuneratória;
II - Não se incorpora à remuneração do servidor para quaisquer efetivos;
III - Não é considerado para efeito do pagamento de 13º (décimo terceiro) salário e férias;
IV - Não constitui base de cálculo de contribuição previdenciária ou de assistência a saú-
de;
V - Não configura rendimento ao servidor;

Art. 4º Para fiel execução da presente lei fica a Secretaria de Finanças e Administração au-
torizada:
I - Conveniar com os estabelecimentos comerciais do Município de Siderópolis, que seja for-
necedores de gênero alimentícios (mercados, supermercados) e interessados em aderirem ao 
Programa.
II - Fornecer mensalmente ao estabelecimento comercial conveniado a relação com o nome do 
servidor e o valor de beneficio.

Art. 5º A relação com os valores de Vale Alimentação será enviada até o 10º (décimo) dia 
útil de cada mês para os estabelecimentos indicados pelo servidor beneficiário.
Parágrafo Único - somente poderá retirar o Vale Alimentação o próprio servidor beneficiado, 
que dará quitação do beneficio recebido.

Art. 6º Fica autorizado o pagamento deste beneficio aos funcionários da AFABESS e do Progra-
ma de Agentes Comunitários (PACS).

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orça-
mento vigente, na rubrica 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros serviços de terceiros - pes-
soa jurídica, valores a serem lançados no centro de custo no qual o servidor pertença.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 29 de Junho de 2006.
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração em 29 de Junho de 2006
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1647, DE 20 DE JULHO DE 2006.

Publicação Nº 1880471

LEI Nº 1647, DE 20 DE JULHO DE 2006.

"AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A SUPLEMENTAR O ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNI-
CIPAL DE CULTURA DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar o orçamento da 
Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis, até o limite de R$ 280.000,00 (duzentos e 
oitenta mil reais) valor este arrecadado por conta da rubrica 1.9.9.0.99.00.00.00 - Outras 
Receitas.
Parágrafo Único - Os recursos de que trata este artigo são originários de Recursos Munici-
pais, Patrocínios, Vendas de Espaços para Expositores e Comércio de Ambulantes, Vendas de 
ingressos de acesso aos Shows e Camarotes durante a realização da XVII Festa do Colono de 
Siderópolis.

Art. 2º Os recursos de que trata o artigo anterior tem por finalidade de suplementar Ativi-
dades 2.042 - Festa do Colono, Dotação 3 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de 
Terceiros Pessoa Jurídica do Orçamento da Função Municipal de Cultura de Siderópolis.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de Julho de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

LEI Nº 1648, DE 20 DE JULHO DE 2006.

Publicação Nº 1880472

LEI Nº 1648, DE 20 DE JULHO DE 2006.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATÉ O VALOR DE 
R$ 85.000,00(OITENTA E CINCO MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional 
suplementar até o montante de R$ 85.000,00(Oitenta e Cinco mil reais), para adicionar aos 
seguintes elementos de despesas:
ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJ/ATIV: 1.036 - INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA
4 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos e material Permanente ........R$ 85.000,00

Art. 2º Os créditos a que se refere o artigo anterior, correrão por conta de anulação par-
cial dos seguintes elementos de despesas do orçamento vigente:
ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJ/ATIV: 1.035 - CONSTR/REFORMA/AMPL.DE UNIDADE DE SAÚDE
1 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações .......................R$ 85.000,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de Julho de 2006.



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 687

DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

LEI Nº 1649, DE 20 DE JULHO DE 2006.

Publicação Nº 1880473

LEI Nº 1649, DE 20 DE JULHO DE 2006.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE R$ 60.000,00(SESSENTA MIL REAIS), E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional su-
plementar até o montante de R$ 60.000,00(Sessenta mil reais), para adicionar aos seguintes 
elementos de despesas:
ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV: 1.004 - TRANSPORTE ESCOLAR
49 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0094 - Equipamentos e material Permanente .......R$ 60.000,00
Total ......................................................................R$ 60.000,00

Art. 2º Os créditos a que se refere o artigo anterior, correrão por conta de anulação par-
cial dos seguintes elementos de despesas do orçamento vigente:
ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV: 1.005 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES
50 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0094 - Obras e Instalações ......................R$ 30.000,00
PROJ/ATIV: 2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF)
65 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0092 - Equipamentos e material Permanente .......R$ 30.000,00
Total ......................................................................R$ 60.000,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de Julho de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

LEI Nº 165

Publicação Nº 1878989

LEI Nº 165
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 02 de setembro de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1650, DE 03 DE AGOSTO DE 2006.

Publicação Nº 1880474

LEI Nº 1650, DE 03 DE AGOSTO DE 2006.
CONCEDE ATUALIZAÇÃO SALARIAL AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DO MUNICÍPIO, AOS EXERCENTES DE EM-
PREGO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, E DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (EXECUTIVO 
E LEGISLATIVO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O salário dos empregados efetivos e em comissão, as funções gratificadas e os pro-
ventos dos inativos da administração municipal, e os subsídios dos agentes políticos dos 
Poderes Legislativo e Executivo, ficam atualizados em 1,21% (um vírgula vinte e um por cen-
to), a Título de Reposição Salarial, correspondente ao IGP-M (Índice Geral de Preços de 
Mercado) do período de janeiro de 2005 a dezembro de 2005, tendo como base de cálculo o 
percebido a mesmo título, no mês de abril de 2006.

Art. 2º Fica autorizado ainda a Título de "Aumento Real de Salário" a todos os empregados 
efetivos e em comissão, as funções gratificadas e os proventos dos inativos da Administração 
Municipal, e os subsídios dos Agentes Políticos dos Poderes Legislativo e Executivo o per-
centual de 1,21% (um vírgula vinte e um por cento).

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotações 
próprias do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de 
maio de 2006.

Art. 5º revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 03 de Agosto de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

LEI Nº 1651, DE 17 DE AGOSTO DE 2006.

Publicação Nº 1880475

LEI Nº 1651, DE 17 DE AGOSTO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO CELEBRAR CONVÊNIO COM A AFABESS (ASSOCIAÇÃO FEMININA 
ASSISTÊNCIA BEM ESTAR SOCIAL DE SIDERÓPOLIS), DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS 
DESENVOLVIDOS PELO CAPS I (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO GOVER-
NO FEDERAL.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com AFABESS (Asso-
ciação Feminina de Assistência Bem Estar Social de Siderópolis), destinado a realização de 
programas sociais desenvolvidos pelo CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial) do Ministério 
da Saúde do Governo Federal.

Art. 2º O Convenio será desenvolvido no Município nos termos do Convênio com o Ministério 
da Saúde, por força da portaria nº 336/GM, de 19 de fevereiro de 2002.

Art. 3º Fica autorizado a abertura de um crédito especial, no orçamento do Fundo Municipal 
de Saúde até o montante de R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais), afim de ga-
rantir recursos para execução do programa CAPS I.

Art. 4º A dotação específica a ser criada no orçamento vigente para este fim, fim será da se-
guinte forma:
ÓRGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNCIONAL: 10.302.1006 - 2.058 - TRANSFERÊNCIA PARA AFABESS/CAPS I
3.3.40.43.00.00.00.00.008 - Subvenções Sociais R$ 145.000,00

Art. 5º O credito a que se refere o artigo anterior, correrá por conta das transferências 
dos recursos do convênio com o Ministério da Saúde, ficando o Chefe do Executivo Munici-
pal autorizado a baixar ato próprio, previsto no inciso VI, Art. 10º da Lei Municipal nº 
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1619/05, para sua fiel execução. O valor será complementado quando necessário e se necessá-
rio com recursos do tesouro municipal dos municípios conveniados.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 17 de Agosto de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal

LEI Nº 1652, DE 17 DE AGOSTO DE 2006.

Publicação Nº 1880476

LEI Nº 1652, DE 17 DE AGOSTO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MINICIPAL TRANSFERIR, POR DOAÇÃO, À VITABANANA - ASSO-
CIAÇÃO DO NÚCLEO DOS NANANICULTORES REGIÃO AMREC, ÁREA DE TERRAS DE PROPRIEDADES DO MUUNI-
CÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir, por doação, à 
VITABANANA - Associação do Núcleo dos Bananicultores Região AMREC, pessoa jurídica de di-
reito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.938.451/0001-13, parte do lote nº 44, loca-
lizado no km 02 da SC 447, pertencente ao Município, medindo 23.097,00 m², parte registra-
da sob a matrícula nº 6022, no Cartório de Registro de imóveis do 1º Ofício da Comarca de 
Criciúma, conforme planta de localização - anexo I.

Art. 2º A área acima descrita tem por finalidade a instalação da estrutura comunitária, como 
uma incubadora de serviços e agregação de valor aos produtos da bananicultura, especifica-
mente para classificação, embalamento, climatização, distribuição, informações sobre pro-
dutos e insumos, sobre mercados, e desenvolvimentos tecnológicos, certificação e registros 
fitossanitários, ao atendimento das demandas de mercado no âmbito regional e nacional e de-
mais cumprimentos de metas do Projeto VITABANANA.

Art. 3º À associação beneficiada com a doação vedar-se-á:
I - alienar o imóvel no período previsto para a reversão, desviando a finalidade originária, 
exceto com expressa autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal;
II - gravar com ônus real garantia, exceto a associação já em atividade, desde que comprove 
previamente sua liquidez patrimonial, perante a Municipalidade;
III - dar destinação diversa da prevista no projeto original aos empreendimentos.
Parágrafo Único - A associação beneficiada por esta Lei ficará obrigada a iniciar a obra num 
prazo de 06 (seis) meses, a partir da publicação da presente Lei, e a concluí-la dentro de 
36 (trinta e seis) meses, prorrogáveis por mais 06 (seis) meses.

Art. 4º A donatário não poderá alienar a terceiros, onerar com gravame o referido bem, pelo 
prazo de 10 (dez) anos após o habite-se, sem autorização do doador.

Art. 5º A transferência do bem implicará ao terceiro beneficiário, em assumir integralmente 
com as obrigações do donatário, perante o doador.

Art. 6º Na escritura de transcrição do imóvel referido no art. 1º desta Lei, deverá constar 
clausula de reversibilidade da área e das benfeitorias nela construídas.

Art. 7º Reverterá ao Poder Público Municipal o terreno doado, quando não utilizado na fina-
lidade prevista no projeto original e na presente Lei, sem qualquer ônus para o Município.
§ 1º As benfeitorias realizadas e não removíveis seguirão a sorte do principal.
§ 2º È facultativo ao Poder Público Municipal, o direito de desistir da reversão do 
terreno, desde que comprovada a inconveniência técnica ou mesmo sendo a reversão 
considerada onerosa ao Patrimônio Público.

Art. 8º Em caso má gestão do negócio, o bem não poderá ser gravado em garantia a terceiro e 
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reverterá o bem ao Município, salvo na hipótese de a empresa ser transferida para os traba-
lhadores da mesma.

Art. 9º A donatária se obriga a cumprir as determinações do Plano Diretor do Município, bem 
como de seu Código de Obras e demais Leis pertinentes à construção e funcionamento da ati-
vidade industrial.

Art. 10 - Incumbe aos órgãos competentes da Municipalidade, a fiscalização da atividade de 
exploração sobre o cumprimento das exigências desta e outras Leis Municipais, nos termos do 
Código Tributário Municipal.

Art. 11 - As despesas oriundas desta Lei correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 17 de Agosto de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 17 de Agosto de 2006.
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1653, DE 04 DE SETEMBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880477

LEI Nº 1653, DE 04 DE SETEMBRO DE 2006.
CONCEDE REDUÇÃO DOS VALORES DAS PENALIDADES INCIDENTES SOBRE OS DÉBITOS FISCAIS, INSCRITOS 
OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica concedida redução nos valores das multas e juros incidentes sobre os débitos 
inscritos em divida ativa, como segue:
I - de 90% (Noventa por cento) quando pagos em parcela única, até 31 de outubro de 2006;
II - de 80% (Oitenta por cento) quando pagos em parcela única, até 30 de novembro de 2006;
III - de 70% (Setenta por cento) quando pagos em parcela única, até 20 de dezembro de 2006;
IV - de 70% (Setenta por cento) quando pagos em até 3 parcela mensais e sucessivas vencí-
veis em 31 de outubro de 2006, 30 de novembro de 2006 e 20 de dezembro de 2006.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 04 de Setembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 04 de Setembro de 2006.

LEI Nº 1654, DE 05 DE SETEMBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880478

LEI Nº 1654, DE 05 DE SETEMBRO DE 2006.

DENOMINA-SE VIA PUBLICA, NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica denominada Rua João Scaini a rua projetada, situada no Bairro Centro, que se 
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inicia na residência do Sr. Lori Neotti até encontrar seu final na residência do Sr. Nilton 
Dassi.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 05 de Setembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 05 de Setembro de 2006.

LEI Nº 1655, DE 27 DE SETEMBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880479

LEI Nº 1655, DE 27 DE SETEMBRO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ANULAR E SUPLEMENTAR DOTAÇÕES E DA OUTRAS PROVIDEN-
CIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de setembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de Setembro de 2006.

LEI Nº 1656, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880480

LEI Nº 1656, DE 24 DE OUTUBRO DE 2006.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2007 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º São estabelecidas em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2, da Constituição, as 
diretrizes orçamentárias do Município de Siderópolis para 2007 compreendendo:
I - as prioridades e metas da administração pública municipal;
II - a estrutura e organização do orçamento;
III - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas altera-
ções;
IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;
V - as disposições relativas ás despesas do município com pessoal e encargos sociais;
VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária do município;
VII - as disposições gerais.

Capítulo  I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º Em consonância com art. 165, § 2º, da Constituição, as metas e as prioridades para 
o exercício financeiro de 2007 são as especificadas no Anexo de Metas e prioridades que in-
tegra esta Lei, as quais terão Precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 
2007, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
Parágrafo Único - Na destinação dos recursos relativos a programas sociais, será conferida 
prioridade as áreas de menor índice de desenvolvimento humano.
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Capítulo  II
DA ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização 
dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores no plano plurianual;
II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, en-
volvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, en-
volvendo um conjunto de operações, limitados no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e
IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de go-
verno, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de 
bens ou serviços.
§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a 
forma de atividade, projetos e operações especificando os respectivos valores e metas, bem 
como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2º - As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em subtítulos, 
especialmente para especificar sua localização física integrada ou parcial, não podendo 
haver alterações das respectivas finalidades e da denominação das metas estabelecidas.
§ 3º - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunçao às 
quais se vinculam.
§ 4º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de 
lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos 
subtítulos com indicação de suas metas físicas.

Art. 4º A Lei Orçamentária Anual discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada 
por categoria de programação em seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando 
a esfera orçamentária, a fonte de recursos, o identificador de uso, e os grupos de despesa.

Art. 5º As metas físicas serão indicadas em nível de subtítulo e agregadas segundo os res-
pectivos projetos e atividades e constarão do demonstrativo a que se refere o art. 8º, § 
1º, inciso XIV, desta Lei.

Art. 6º A Lei Orçamentária Anual compreenderá a programação do Poder Executivo Municipal, 
seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais 
entidades em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social 
com direito a voto e que recebera recursos públicos.

Art. 7º A lei orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações 
destinadas:
I - à concessão de subvenções econômicas e subsídios;
II - ao pagamento de precatórios judiciários, que constarão das unidades orçamentárias res-
ponsáveis pelos débitos, e
III - as despesas com publicidades, propaganda e divulgação oficial.

Art. 8º O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará a Câmara Municipal 
e a respectiva lei serão constituídos de:
I - texto da lei;
II - quadrado orçamentário consolidado;
III - anexo do orçamento discriminado a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
IV - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente a lei orçamentária;
§ 1º - Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os 
complementos referenciados no art. 22, inciso III, da lei nº 4.320, de março de 1964, são 
os seguintes:
I - evolução da receita segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fonte.
II - evolução da despesa, segundo as categorias e grupos de despesas;
III - resumo das receitas do orçamento, por categoria econômica e origem dos recursos;
IV - resumo das despesas do orçamento, por categoria econômica e origem dos recursos;
V - receita e despesa, conforme anexo I da Lei nº 4.320, de 1964, e suas alterações;
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VI - despesas do orçamento, segundo o órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos;
VII - despesas do orçamento segundo a função, subfunção, programa, e grupo de despesa;
VIII - programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do 
art. 212 da Constituição, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de 
programação;
IX - resumo das fontes de financiamento e da despesa do orçamento de investimento, segundo 
órgão, função, subfunção e programa;
X - fontes de recursos por grupo de despesas; e
§ 2º - A mensagem que encaminha o projeto de lei orçamentária conterá:
I - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da 
receita e da despesa.
§ 3º - O poder Executivo disponibilizará até trinta dias após o encaminhamento do projeto 
de lei orçamentária, podendo ser por meios eletrônicos, demonstrativos contendo as 
seguintes informações complementares:
I - as categorias de programação constantes da proposta orçamentária consideradas como des-
pesa financeira para fins de cálculo do resultado primário;
II - o detalhamento dos principais custos unitários médicos utilizados na elaboração dos 
orçamentos, para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados;
III - a despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder, órgão e total, executada nos 
últimos três anos, a execução provável em 2006 e o programado para 2007, com a indicação da 
representatividade percentual do total e por Poder em relação à receita corrente líquida, 
tal como definida na Lei complementar 101/00 demonstrando a memória de calculo;
IV - a memória de cálculo das estimativas:
a) do gasto com pessoal e encargos sociais, por órgão, e no exercício explicando as hipó-
teses quando ao crescimento vegetativo, concursos públicos, reestruturação de carreiras, 
reajustes gerais e específicos e ao aumento ou diminuição do numero de servidores;
V - a memória de calculo da estimativa das despesas com amortização e com juros e encargos 
da divida pública;
VI - a situação observada no exercício de 2005 em relação aos limites e condições de que 
trata o art. 167, inciso III, da Constituição;
VII - o demonstrativo da receita nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
destacando-se os principais itens de:
a) impostos;b) contribuição sociais;c) taxas;d) concessões e permissões.
VIII - a evolução das receitas diretamente arrecadadas nos três últimos anos por órgão e 
unidade orçamentária, a execução provável para 2006 e a estimativa para 2007, separando-se, 
para estes dois últimos anos, as de origem financeira das de origem não-financeira.
IX - a memória de calculo das estimativas mês a mês:
a) das receitas próprias municipais administradas, destacando os efeitos da variação do 
índice de preços, das alterações da legislação e dos demais fatores que contribuam para as 
estimativas;
X - a metodologia e a memória de calculo da receita corrente liquida prevista na proposta 
orçamentária;
XI - o custo médio por beneficiário, por unidade orçamentária, por órgão e por Poder, dos 
gastos com:
a) assistência médica e odontológica;b) auxílio-alimentação/refeição; ec) assistência pré-
-escolar;
XII - os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos Grupos de Despesa "juros e en-
cargos da dívida" e " amortização da dívida", da dívida interna e externa, realizados nos 
últimos três anos, sua execução provável em 2006 e o programado para 2007.
XIII - a memória de cálculo da reserva de contingência.
XIV - a relação das ações que constituem despesas obrigatórias de caráter continuado, de 
que trata o art. 17, da Lei complementar nº 101, de 2000;
§ 4º - Os valores constantes dos demonstrativos previsto no § 3º serão elaborados a preços 
de proposta orçamentária, explicitada a metodologia utilizada para sua atualização.
§ 5º - Os demonstrativos e informações complementares exigidos por esta lei identificarão, 
logo abaixo do respectivo título, o dispositivo a que se referem.
§ 6º - O projeto de lei orçamentária demonstrará a estimativa da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado para 2007 em valores correntes e em termos de 
percentual da receita corrente líquida, destacando-se pelo menos aquela aos gastos com 
pessoal e encargos sociais.

Art. 9º A Lei Orçamentária poderá conter código classificador em todas as categorias de pro-
gramação, que identificará se a despesa é de natureza financeira ou não-financeira, de acordo 
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com a metodologia de cálculo das necessidades de financiamento.

Capítulo  III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 10 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2007 de-
verão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o 
princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações 
relativas a cada uma dessas etapas.
Parágrafo Único - Serão divulgados na internet, ao menos:
I - pelo Poder Executivo, informações relativas à elaboração do projeto de lei orçamentá-
ria:
a) as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 
2000.b) os limites inicial e final fixados para cada Poder e órgão;c) a proposta de lei orça-
mentária, inclusive em versão simplificada, seus anexos, a programação constante do detalha-
mento das ações e as informações complementares;

Art. 11 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2007 
deverão levar em conta a obtenção de superávit primário conforme discriminado no anexo de 
Metas Fiscais e no orçamento.
§ 1º - Durante a execução do orçamento mencionado no caput deste artigo, poderá haver 
compensação de eventual frustração da meta do orçamento.
§ 2º - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual à Câmara Municipal 
será acompanhada de:
I - memória de cálculo do resultado primário do projeto do orçamento;

Art. 12 - O projeto de lei orçamentária poderá incluir a programação constante de propostas 
de alterações do Plano Plurianual 2006/2009, que tenha sido objeto de projetos de lei espe-
cíficos.

Art. 13 - A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à unidade orçamentá-
ria responsável pela execução das ações correspondentes, ficando proibida a consignação de 
recursos a título de transferência para outras unidades.
Parágrafo Único - Desde que observadas as vedações contidas no art. 167, inciso IV, da 
constituição, fica facultada a descentralização de créditos orçamentários para execução de 
ações de responsabilidade da unidade descentralizadora.

Art. 14 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos re-
cursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o 
controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 15 - Na programação da despesa não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente 
instituídos as unidades executoras;
II - incluídas despesas a titulo de investimento - Regime de Execução Especial, ressalta-
dos os casos de calamidade pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3, da 
Constituição; e
III - transferido a outras unidades orçamentárias dos recursos recebidos por transferência.

Art. 16 - Além da observância das prioridades e metas fixadas no termo do art. 2º desta Lei, 
a lei orçamentária e seus créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000, somente incluirão projetos ou subtítulos de projetos novos se:
I - tiveram sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em 
andamento; e
II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unida-
de completa, considerando-se as contrapartidas.
§ 1º - Para fins de aplicação do disposto neste artigo, não serão considerados projetos com 
títulos genéricos que tenham constado de lei orçamentárias anteriores.

Art. 17 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:
I - início de construção, ampliação, reforma voluptuária ou útil, aquisição, novas locações 
ou arrendamento de imóveis residenciais;
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II - aquisição de mobiliário e equipamento para unidades residenciais de representação fun-
cional;
III - aquisições de automóveis de representação, ressalvas aquelas referentes a automóveis 
de uso:
a) do Prefeito Municipalb) do Presidentes da Câmara Municipal
IV - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, excetua-
das creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
V - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração publica ou empregado de em-
presa pública ou sociedade econômica mista, por serviços de consultoria ou técnica, inclu-
sive custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos 
congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou 
internacionais; e
VI - compra de títulos públicos por parte de órgãos da administração indireta federal, ex-
ceto para atividades legalmente atribuídas ao órgão.

Art. 18 - Os recursos para compor a contrapartida de empréstimos internos e externos e para 
o pagamento de sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os cronogramas finan-
ceiros das respectivas operações, não poderão ter destinação diversa das referidas finalida-
des, exceto se comprovados documentadamente erro na alocação desses recursos.
Parágrafo Único - Excetua-se do disposto neste artigo a destinação, mediante a abertura de 
credito adicional, com prévia autorização legislativa, de recursos de contrapartida para a 
abertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossi-
bilidade da sua aplicação original.

Art. 19 - È vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dota-
ções a título de subvenções sociais, ressalvadas, aquelas destinadas a entidades privadas 
sem fins lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes 
condições:
I - sejam de atendimento direto ao publico, de forma gratuita, nas áreas de assistência so-
cial, saúde ou educação, e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - 
CNAS;
II - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou 
assistência;
III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei 
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; ou
IV - sejam vinculadas a missão diplomática ou repartição consular brasileira no exterior e 
tenham por objetivo a divulgação da cultura brasileira e do idioma português falado no Bra-
sil.
§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins 
lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos cinco anos, 
emitida no exercício de 2006 por três autoridades locais e comprovante de regularidade do 
mandato de sua diretoria.
§ 2º - È vedada, ainda a inclusão de dotação global a título de subvenções sociais.

Art. 17 - È vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos adicio-
nais, a título de "auxílios" para entidades privadas, ressalvadas, as sem fins lucrativos e 
desde que sejam:
I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, ou re-
presentativas da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais do ensino 
fundamental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - 
CNEC;
II - cadastradas junto ao Órgão do Meio Ambiente, para recebimento de recursos oriundos de 
programas ambientais, doados por organismos internacionais ou agencias governamentais es-
trangeiras;
III - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, pres-
tadas pelas Santas Casas de Misericórdia e outras entidades sem fins lucrativos, e que este-
jam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;
IV - consórcios intermunicipais de saúde, constituídos exclusivamente por entes públicos, 
legalmente instituídos e signatários de contratos de gestão com a administração pública fe-
deral, e que participem da execução de programas nacionais de saúde; ou
Parágrafo Único - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a 
inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de:
V - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxí-
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lios, prevendo-se clausula de reversão no caso de desvio de finalidade;
VI - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

Art. 21 - A execução das ações de que tratam os art. 24 e 25 fica condicionada à autorização 
específica exigida pelo caput do art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 22 - A proposta orçamentária conterá reserva de contingência, constituída exclusiva-
mente com recursos do orçamento, em montante equivalente a, no mínimo, Dez por cento da 
receita corrente liquida destinado ao:
Parágrafo Único - Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais im-
previstos, e os valores de dotação alocados, cujos os recursos serão utilizados como fonte 
compensatória para abertura de créditos suplementares quando se evidenciarem insuficientes, 
durante o exercício, as dotações orçamentárias constante anual. (Art. Nº 12, Lei Federal 
4.320).

Art. 23 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e 
com o detalhamento estabelecido na lei orçamentário anual.

Art. 24 - No exercício de 2007, observado o disposto no art. 169 da Constituição, somente 
poderão ser admitidos servidores se:
I - existirem cargos vagos a preencher;
II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa; e
III - for observado o limite de despesa de pessoal.

Art. 25 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, II, da Constituição, fi-
cam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de 
cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou 
contratações de pessoal a qualquer título, constantes de anexo específico do projeto de lei 
orçamentária, observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 26 - O disposto no § 1º do art.18 da Lei complementar nº 101, de 2000, aplica-se ex-
clusivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independente da 
legalidade ou validade dos contratos.
Parágrafo Único - Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, 
para efeito do caput, os contratos de terceirização relativos a execução indireta de ativi-
dade que, simultaneamente:
I - sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem áreas de 
competência legal do órgão ou entidade;
II - não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro 
pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se 
trata de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente.

Capítulo  IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 27 - A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será 
aprovada ou editada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 
2000.
Parágrafo Único - Aplicam-se à lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza 
financeira as mesmas exigências referidas no caput, podendo a compensação, alternativamente, 
dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente.

Art. 28 - Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considera-
dos os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições que 
sejam objeto de projeto de lei que em tramitação na Câmara Municipal.
§ 1º - Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçamentário:
I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificação a receita 
adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos;
II - será apresentada programação especial de despesas condicionadas à aprovação das res-
pectivas alterações na legislação.

Capítulo  V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 29 - Os custos unitários de obras executadas com recursos do orçamento do município, 
relativas à construção de prédios públicos, saneamento básico e pavimentação, não poderão 
ser superiores ao valor do Custo Unitário Básico - CUB, por m², divulgado pelo Sindicato da 
indústria da Construção, por Unidade da Federação, acrescido de até trinta por cento para 
cobrir custos não previstos no CUB.
Parágrafo Único - Somente em condições especiais, devidamente justificadas, poderão os res-
pectivos custos ultrapassar os limites fixados no caput deste artigo, sem prejuízo da ava-
liação dos órgãos de controle interno e externo.

Art. 30 - O Poder Executivo deverá desenvolver sistema gerencial de apropriação de despe-
sas, com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

Art. 31 - Caso seja necessária limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movi-
mentação financeira para atingir a meta de resultado primário, nos art. 9º da Lei Complemen-
tar nº 101, de 2000, prevista no art. 18 desta Lei será fixado separadamente percentual de 
limitação para conjunto de "projeto", "atividades" e "operações especiais" e calculada de 
forma proporcional, excluídas as despesas que constituem obrigações constitucional ou legal 
de execução.
§ 1º - Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo 
comunicará ao Poder Legislativo Municipal, acompanhado da memória de cálculo, das 
premissas, dos parâmetros e da justificação do ato, o montante que caberá a cada um na 
limitação do empenho e da movimentação financeira.
§ 2º - A Câmara Municipal, com base na comunicação de que trata o § 1º, publicará ato 
estabelecendo os montantes que, calculados na forma do caput, caberão aos respectivos 
órgãos na limitação do empenho e movimentação financeira.

Art. 32 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000:
I - as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art. 
38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os procedimentos de desapropriação de 
imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição;
II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultra-
passe, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 
1993.

Art. 33 - Para efeito do disposto no art.42 da Lei Complementar nº 101, de 2000:
I - considera-se contraída a obrigação a partir da formalização do contrato administrativo 
ou instrumento congênere e da liquidação da despesa concomitantemente.
II - no caso de despesas relativas a prestação de serviços já existentes e destinados a 
manutenção da administração publica, considera-se como compromissadas apenas as prestações 
cujo pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observando o cronograma pactuado.

Art. 34 - O Poder Executivo Municipal deverá elaborar e publicar até trinta dias após a 
publicação da Lei Orçamentária 2007, cronograma anual de desembolso mensal, nos termos do 
art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000, com vista ao cumprimento da meta de resultado 
primário estabelecida nesta Lei.
§ 1º - O ato referido no caput e os que o modificarem conterão:
I - metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto no art. 13 da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000, incluindo seu desdobramento por fonte de receita e por fonte de 
recursos;
II - metas quadrimestrais para o resultado primário do orçamento;
III - demonstrativo de que a programação atende a essas metas.

Art. 35 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a 
execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo Único - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamen-
tário-financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências 
derivadas da inobservância do caput deste artigo.

Art. 36 - Para fins de apreciação da proposta orçamentária, do acompanhamento e da fiscaliza-
ção orçamentária a que se refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição, será assegu-
rado, ao órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta.
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Art. 37 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 
167, § 2º, da Constituição, será efetivada mediante decreto do Prefeito Municipal.
Parágrafo Único - Na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso 
deverá ser identificada como saldo de exercícios anteriores, independentemente da receita à 
conta da qual os créditos foram abertos.

Art. 38 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título subme-
ter-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de 
metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 39 - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a compatibilizar as planilhas dos 
anexos da presente Lei, para adequação da Legislação vigente.

Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 24 de Outubro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Outubro de 2006.
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1657, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880481

LEI Nº 1657, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONTRATO DE ARRENDAMENTO ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS E O SR. BERLAMINO JOSE ROSSO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar Contrato de Arrendamento com du-
ração por prazo indeterminado, com o Sr. Berlamino Jose Rosso, residente e domiciliado nes-
te município, CPF nº 129.689.609-97, RG nº 271.097-8, objetivando a passagem e manutenção 
da rede de água que abastece a Vila São Jorge e arredores, dentro de sua propriedade.

Art. 2º O município pagará para o Sr. Berlamino Jose Rosso o valor total de R$ 920,00 (No-
vecentos e vinte reais), pagos em 12 (doze) parcelas mensais, sendo o valor de R$ 75,00 
(setenta e cinco reais) mensais as 11 primeiras e a décima segunda e última de R$ 95,00 
(noventa e cinco reais).

Art. 3º Pelo pagamento do presente contrato o Sr. Berlamino Jose Rosso, obrigar-se-á:
I - Franquear ao pessoal técnico e especializado, bem como os servidores da municipalidade 
o livre acesso ao seu imóvel por onde passa a rede d`água;
II - Manter a rede d`água no estado e local em que se encontra;
III - Zelar, para que suas criações não venham a causar danos na tubulação d`água;

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de 
janeiro de 2006.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 07 de Novembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 07 de Novembro de 2006.
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LEI Nº 1658, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880482

LEI Nº 1658, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006.
DISPÕE SOBRE PRÊMIO PRODUTIVIDADE NA EXECUÇÃO DE TRABALHOS JUNTO AO CONTRIBUINTE

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Será atribuído, a título de estímulo à produtividade e de exatidão na execução de 
trabalhos junto ao contribuinte, parcelas aos Fiscais de Obras e Tributos, assim como ao 
gerente de dívida ativa e ao auxiliar da receita, cujos valores e formas de atribuição se-
rão estabelecidos mediante regulamentações a serem baixadas pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 2º - O sistema de pagamento de parcelas a que se refere este artigo será devido ao 
servidor em afetivo exercício das atribuições do seu cargo ou atuando na supervisão das 
atividades inerentes à função de fiscalização ou receita municipal.
§ 3º - As parcelas de produtividade em hipótese alguma serão incorporadas ao vencimento do 
servidor.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 17 de Novembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 17 de Novembro de 2006.

LEI Nº 1659, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880483

LEI Nº 1659, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE R$ 93.921,37(NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECEN-
TOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 12 de Dezembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Dezembro de 2006.

LEI Nº 166

Publicação Nº 1878990

LEI Nº 166

CRIA O INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO LAVRADOR

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica criado o Instituto Municipal de Assistência ao Lavrador, subordinado direta-
mente ao Chefe do Poder Executivo, o que terá como finalidade, principalmente, dar assistên-
cia aos lavradores do Município, no que se referir:
a) Ao encaminhamento de processos de empréstimos junto à Carteira Agrícola do Banco do 
Brasil S/A, ou de outras entidades bancárias, quando para finalidades agrícolas;b) Ao finan-
ciamento parcial ou total, a curto e a longo prazo na aquisição de sementes, inseticidas, 
adubos e implementos agrícolas, mediante garantias hábeis;c) A assistência técnica para o 
fomento agropecuário;d) Ao estímulo financeiro às atividades agrícolas pioneiras;e) A assis-
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tência hospitalar ao lavrador pobre, através de financiamento das despesas a curto e longo 
prazo;f) A qualquer tipo de assistência que se enquadrar nas finalidades do Instituto.

Art. 2º O Instituto será dirigido por um Conselho composto de 5 (cinco) membros de livre 
escolha do Chefe do Poder Executivo, o qual, dentre eles escolherá seu Presidente a e Vi-
ce-Presidente, que substituirá o primeiro nos seus impedimentos, cabendo ao Presidente a 
designação de um dos Conselheiros para Secretário do Conselho.

Art. 3º O Conselho reunir-se-á pelo menos uma vez por semana e sempre que convocada pelo 
seu Presidente e em hora por ele marcada.

Art. 4º Todos os assuntos que dizem respeito às finalidades do Instituto serão objeto e es-
tudo por parte do Conselho, sendo designado pelo Presidente um dos Conselheiros para rela-
tor de cada caso, o qual dará parecer e proporá medidas que julgar aconselháveis, que serão 
apreciadas pela maioria absoluta dos membros do Conselho e que votarão a matéria.

Art. 5º Fica criada a taxa de Assistência ao Lavrador que será cobrada na base de 20% (vin-
te por cento) sobre o Imposto Territorial Rural.

Art. 6º O Orçamento Municipal fixará a importância mínima de 1 1/2% (um e meio por cento) do 
total da Receita prevista, em dotação própria e que se destinará ao Instituto.

Art. 7º O Instituto fica autorizado a abrir e manter um posto de vendas de proddutos e im-
plementos agrícolas necessários ao desenvolvimento agropecuário.

Art. 8º Serão fontes de receita e constituirão o fundo destinado às finalidades do Institu-
to, além da Taxa de Assistência ao Lavrador, a dotação prevista no artigo 6º desta Lei e 
outras verbas federais, estaduais ou de outra procedência e, bem assim, o produto das ven-
das realizadas pelo posto de vendas do Instituto.

Art. 9º Todos os resultados no exercício e os saldos das receitas que lhe são atribuídas 
pelo artigo 8º desta Lei, passarão a constituir um fundo especial, transferível de um para 
outro exercício e destinado às atividades operatórias do Instituto.

Art. 10 O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a conceder por antecipação, em cada exer-
cício, os fundos necessários às operações do Instituto.

Art. 11 A Contabilidade Municipal abrirá título e conta para registro das operações do Ins-
tituto.

Art. 12 O Instituto Municipal de Assistência ao Lavrador fica autorizado a celebrar convê-
nios com outras entidades similares para a execução de programas e serviços pertinentes, os 
quais, todavia, dependerão da aprovação do Chefe do Poder Executivo.

Art. 13 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 02 de setembro de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1660, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880484

LEI Nº 1660, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006.
AUTORIZA O MUNICÍPIO CONCEDER, POR DOAÇÃO, ÁREA DE TERRA À ASSOCIAÇÃO BELLUNESI NEL MONDO 
FAMILIA DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Município de Siderópolis autoriza a conceder à ASSOCIAÇÃO BELLUNESI NEL MON-
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DO FAMILIA DE SIDERÓPOLIS, CNPJ Nº 00.179.990/0001-77, situada a Rua Gastão Bica de Olivei-
ra, 658 - Centro, Siderópolis/SC, a doação de uma área de 1.594,08 m² (Um Mil, quinhentos e 
noventa e quatro metros e oito centímetros quadrados), localizado na Rua Diomício Freitas - 
Centro, neste Município, com as seguintes confrontações: ao NORTE com 25,49 metros lineares 
com terras de particulares, ao SUL com 24,00 lineares com a Rua Diomício Freitas e a OESTE 
com 62,12 metros lineares com a associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Siderópolis 
- APAE e ao LESTE com 70,72 metros lineares, com terras do Município de Siderópolis.

Art. 2º O imóvel referido será utilizado única e exclusivamente para a implantação de sua 
sede, museu histórico e espaço para uso de entidades organizadas deste município.

Art. 3º Os custos e as despesas com infra-estrutura, construção, manutenção, conservação e 
limpeza do imóvel, correrão por conta exclusiva da donatária.

Art. 4º Na escritura de transcrição do objeto desta Lei deverá constar cláusula de reversi-
bilidade da área e das benfeitorias nela construídas, caso não seja utilizado para os fins 
definidos no art. 2º, da presente Lei.

Art. 5º O imóvel está devidamente inscrito no Registro de imóveis sob o nº 10.848, livro nº 
2, fls. 01, no Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Criciúma/SC, em 02 de fevereiro 
de 2006, conforme anexo.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 12 de Dezembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Dezembro de 2006.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1661, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880485

LEI Nº 1661, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006.
AUTORIZA CUSTEAR DESPESAS NA XIV PLENÁRIA NACIONAL DE CONSELHOS DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizado o custeio das despesas de passagens e locomoção, estadia e refei-
ções da Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Senhora Lia Terezinha Bolsoni Francisco 
Ângelo, portadora do CPF nº 715.646.599-68, durante a realização da XIV Plenária Nacional 
de Saúde, nos dias 13 e 14 de dezembro de 2006 em Brasília (DF).
Parágrafo Único - Os recursos para atender ao caput deste artigo correrão por conta de do-
tação própria do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, na Atividade Manutenções do Conse-
lho Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 12 de Dezembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Dezembro de 2006.
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LEI Nº 1662, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880486

LEI Nº 1662, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006.

ALTERA A LEI Nº 794 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1989 QUE CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS 
- DÁ NOVA REDAÇÃO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a presente lei:

Art. 1º A Lei nº  794, de 15 de dezembro de 1989, passa a ter a seguinte redação:

Capítulo  I
DOS OBJETOS

Art. 2º Fica criado, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Município, o Conselho Municipal 
de Saúde (CMS) em conformidade com as leis federais nº 080, de 19 de setembro de 1990 e Lei 
Federal nº 8142, de 28 de dezembro de 1990.

Art. 3º O Conselho Municipal de Saúde, de caráter permanente, terá funções deliberativas, 
normativas e fiscalizadoras, assim como de formulação estratégica, atuando no acompanhamen-
to, controle e avaliação da política municipal de saúde, inclusive nos seus aspectos econô-
micos e financeiros.

Art. 4º Ao conselho Municipal de saúde compete, sem prejuízo das funções do poder Legisla-
tivo:
I - atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da Política de Saúde no 
âmbito do Município;
II - acompanhar, analisar e fiscalizar o Sistema Único de Saúde do Município;
III - estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar o Plano Municipal de Saúde, bem como acom-
panhar e avaliar sua execução;
IV - avaliar as unidades do setor privado prestadores de serviços de saúde que serão con-
tratadas para atuarem de forma complementar no SUS, bem como acompanhar, controlar e fisca-
lizar a atuação das mesmas;
V - acompanhar e controlar a movimentação e o destino dos recursos na execução orçamentária 
da Secretaria Municipal de Saúde;
VI - definir critérios para a celebração de contratos ou convênios entre a Secretaria Muni-
cipal de Saúde e as entidades privadas de saúde, no que tange a prestação de serviços;
VII - apreciar e aprovar previamente, convênios e termos aditivos a serem firmados pela Se-
cretario Municipal de Saúde;
VIII - apreciar e aprovar a proposta do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias e do orçamento anual da Secretaria Municipal de Saúde;
IX - apreciar e aprovar o Plano de aplicação e prestação de contas do Fundo Municipal de 
Saúde, bem como acompanhar e fiscalizar a sua movimentação;
XI - aprovar e apreciar a agenda Municipal de Saúde, Quadro de Metas, Pacto da Atenção Bá-
sica, a PPI - Programação Pactuada Integrada da Assistência, da Vigilância Epidemiológica e 
Controle de Doenças e da Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde, apresenta-
dos pelo gestor municipal;
XII - aprovar o regulamento, a organização e as normas de funcionamento das Conferências 
Municipais de Saúde reunidas ordinariamente, e convoca-las extraordinariamente;
XIII - acompanhar e fiscalizar critérios gerais de controle e avaliação do sistema municipal 
de saúde, com base em parâmetros de cobertura definidos, cumprimento das metas estabeleci-
das, produtividade, recomendado mecanismos claramente definidos para correção das distor-
ções;
XIV - exercer outras atribuições definidas em normas complementares.

Capítulo  II
DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO

SEÇÃO I
DA COMPOSIÇÃO
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Art. 5º O Conselho Municipal de Saúde tem caráter permanente e será integrado por represen-
tantes do governo, prestadores de serviço de saúde, profissionais de saúde e dos usuários.
Parágrafo Único - A representação dos usuários dar-se-á sempre de forma paritária em rela-
ção ao conjunto dos demais segmentos.

Art. 6º O Conselho Municipal de Saúde será constituído por 20 Conselheiros titulares e res-
pectivos suplentes, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzido por mais um man-
dato de igual período, tendo a seguinte composição:
I - Representantes do Governo:
Um representante da Secretaria de Saúde;
Um representante da Secretaria de Educação;
Um representante da Secretaria de Administração;
II - Representantes dos Prestadores de Serviço;
Os prestadores de serviço do SUS do município de Siderópolis interessados em participarem 
do CMS, poderão habilitar-se após convocação do Presidente do CMS por meio de edital, que 
será publicado em mural da Secretária Municipal de Saúde ou pela imprensa local, ou ainda 
por meio de ofícios.
Após a habilitação dos interessados que cumprirão os requisitos do Edital de convocação, o 
CMS em exercício deliberará sobre a nova composição dos prestadores de serviço respeitando-
-se igualdade paritária, não habilitando mais de um representantes por classe.
Habilitar em deliberação do CMS em exercícios, os prestadores de serviço interessados, se-
rão empossados em numero de 2 (dois) representantes.
Não poderão compor o CMS na qualidade de prestador de serviço, os servidores públicos de 
qualquer esfera, mesmo que sócio, administrador ou participante em cotas societárias de em-
presa que preste serviço a saúde publica minicipal.
III - Representantes dos Profissionais de Saúde:
Um representante das Entidades dos Profissionais de Enfermagem;
Um representante das Entidades dos Profissionais de Odontologia;
Um representante das Entidades dos Profissionais de Medicina;
Um representante das Entidades dos Profissionais de Psicologia e Serviço Social;
Um representante das Entidades dos Profissionais Farmacêuticos;
IV - Representantes dos Usuários:
Os usuários interessados em participarem do CMS, poderão habilitar-se após convocação do 
Presidente do CMS por meio de edital, que será publicado em mural da Secretária Municipal 
de Saúde, ou pela imprensa local, ou ainda por meio de ofícios,
Após a habilitação dos interessados que cumprirão os requisitos do Edital de convocação, o 
CMS em exercício deliberará sobre a nova composição dos usuários respeitando-se igualdade 
paritária, não habilitando mais de um representante por classe.
Habilitados em deliberação do CMS em exercício, os usuários interessados serão empossados 
em número de 10 (dez) representantes.
§ 1º - A ampliação ou qualquer outra alteração Conselho Municipal de Saúde deverá ser 
previamente deliberada por seu plenário, para posterior regulamentação mediante lei.
§ 2º - Será considerada como existente, para fins de participação do CMS a entidade 
regularmente organizada.
§ 3º - A nomeação dos representantes das respectivas categorias será por meio de Decreto ou 
Portaria, assinado(a) pelo Prefeito Municipal, devendo mencionar o nome da pessoa e o cargo 
que representa na instituição que a indica.
§ 4º - O Conselho Municipal de Saúde poderá ser reconduzido por mais um mandato.

Art. 7º Os conselheiros titulares e suplentes do CMS serão nomeados pelo Prefeito Munici-
pal, mediante indicação formal dos respectivos órgãos e entidades que representarem.
I - Os órgãos e entidades referidos neste artigo poderão propor a substituição de seus res-
pectivos representantes;
II - O exercício da função de conselheiro não será remunerado, considerando-se como servi-
ços públicos relevantes.
III - Sendo as atividades dos conselheiros em exercício, considerado de relevância pública, 
o mesmo deve ser liberado de suas atividades laborais.

SEÇÃO II
DO FUNCIONAMENTO

Art. 8º o CMS terá seu funcionamento regido pelas seguintes normas:
I - plenário constitui-se em instância máxima de deliberação do Conselho Municipal de Saú-
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de;
II - Presidente do Conselho Municipal de Saúde será eleito pelos membros do CMS e na sua 
ausência o seu suplente, sendo que se ausentando ambos, o Presidente será o Secretario Mu-
nicipal de Saúde;
III - Cada membro titular do CMS terá direito a um único voto na sessão plenária ou suplen-
te na ausência do titular;
IV - O Presidente do CMS terá além do voto comum, o de qualidade, após duas votações suces-
sivas com resultado empatado;
V - As decisões do CMS serão consubstanciadas em resoluções. O Prefeito Municipal terá o 
prazo de 30 (trinta) dias para homologar sobre as resoluções do CMS;
VI - Os membros do CMS serão substituídos caso faltem, sem motivo justificado, a três reu-
niões consecutivas ou cinco reuniões intercaladas no período de um ano;
VII - As sessões plenárias serão realizadas ordinariamente a casa 30 (trinta) dias e ex-
traordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou por requerimento da maioria de seus 
membros, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mediante correio eletrônico 
ou telefone.
VIII - Para realização das sessões e deliberações, será necessária a presença da maioria 
simples dos membros do CMS;
IX - As sessões plenárias ordinárias e extraordinárias do CMS, deverão ter divulgação pre-
via e acesso assegurado ao público. As resoluções do Conselho Municipal de Saúde, bem como 
os temas tratados em plenário e comissões, deverão ser amplamente divulgadas e registradas 
em ata.

Art. 9º Para melhor desempenho de suas funções o CMS poderá criar comissões internas cons-
tituídas por membros do Conselho Municipal de Saúde e por outras instituições para promover 
estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.

Art. 10 - A Secretaria Municipal de Saúde colocará a disposição do CMS um funcionário para 
exercer as funções de Secretário Executivo.

Art. 11 - Aos conselheiros, quando em representação do Conselho Municipal de Saúde, será 
assegurado o direito e o pagamento de passagens diárias (ou o direito de ressarcimento de 
despesas com transporte, hospedagem e alimentação) equivalentes ao padrão usual do quadro 
geral dos funcionários da Prefeitura Municipal, bem como ao pagamento da inscrição a cur-
sos, congressos, seminários, encontros, conferências, palestras e outros eventos ligados 
aos objetivos do Conselho.

Art. 12 - Caberá ao Gestor Municipal do Sistema Único de Saúde - Secretaria Municipal de 
Saúde a responsabilidade de convocar e instalar o plenário do Conselho Municipal de Saúde, 
no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação desta lei.

Art. 13 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, nos termo do art. 7º tem o prazo de 60 
(sessenta) dias, após a publicação desta lei, para elaborar seu regimento interno, que será 
homologado pelo chefe do Poder Executivo.

Art. 14 - Revoga-se a Lei 794 de 15 de dezembro de 1989.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de Dezembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Dezembro de 2006.

LEI Nº 1663, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880487

LEI Nº 1663, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006.

FIXA O VENCIMENTO DO CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
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deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a presente lei:

Art. 1º È fixada em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), o vencimento do cargo de provi-
mento em comissão de assessor parlamentar, nível CC2.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de Dezembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Dezembro de 2006.

LEI Nº 1664, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880488

LEI Nº 1664, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
constituição Federal e artigo 152, § 6 da Lei orgânica do Município, autorizada a contratar 
Servidores Públicos, a partir de 12/02/2007 pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis até 
14/12/2007.
§ 1 - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividades ligadas a área de Educação, para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados na Secretaria Municipal relacionada, cuja 
remuneração consta dos anexos I e II desta Lei.

Art. 3º As contratações de que trata este projeto de lei, serão sempre precedidas de expo-
sição de motivo da Secretaria a qual esta vinculado o Servidor, com o cliente do Chefe do 
Poder Executivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrario

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de Dezembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Dezembro de 2006.
(Anexo disponível no Paço Municipal)

LEI Nº 1665, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880489

LEI Nº 1665, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2006.

ESTIMA AS RECEITAS E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO FINAN-
CEIRO DO ANO 2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. (R$ 14.666.305,00)

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
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Art. 1º O Orçamento Anual dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Siderópo-
lis, para exercício financeiro do ano de 2007, estima á receita em R$ 14.666.305,00 (Qua-
torze milhões, Seiscentos e Sessenta e Seis Mil, Trezentos e cinco Reais) e fixa a despesa 
em R$ 9.332.805,00 (nove milhões, trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e cinco reais) 
e transferências financeiras extra orçamentária para fundos municipais de R$ 2.913.000,00 
(Dois Milhões, Novecentos e Treze mil Reais) e para a Fundação Municipal de Cultura de 
R$ 85.500,00 (Oitenta e cinco mil e quinhentos reais), e para Câmara de Vereadores R$ 
648.000,00 (Seiscentos e quarenta e oito mil reais) da seguinte forma:
I - Orçamento fiscal R$ 14.666.305,00 (Quatorze Milhões, Seiscentos e Sessenta e Seis Mil, 
Trezentos e cinco reais).
II - Transferência financeira extra orçamentária para Fundos Municipal de Saúde: R$ 
1.353.000,00 (Um milhão trezentos e cinqüenta e três mil reais).
III - Transferência financeira extra orçamentária para Fundos Municipal da Criança e do Ado-
lescente: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).
IV - Transferência financeira extra orçamental para o Fundo Municipal de Assistência Social: 
R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).
V - Transferência financeira extra orçamental para o Fundo Rotativo Habitacional: R$ 
1.447.000,00 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Sete mil Reais).
VI - Transferência financeira extra orçamental para o Fundo Municipal de Cultura: R$ 
85.500,00 (Oitenta e cinco mil e quinhentos reais).
VII - Transferência financeira extra orçamental para Câmara de Vereadores: R$ 648.000,00 
(Seiscentos e quarenta e oito mil reais).

Art. 2º A receita prevista no artigo anterior será realizada mediante arrecadação de tribu-
tos, renda e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, com 
os seguintes desdobramentos:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ................................................VALORES EM R$
1 - Receitas Correntes...................................................11.399.305,00
Receita Tributária..........................................................913.000,00
Receita de Contribuições.....................................................70.000,00
Receita Patrimonial..........................................................55.000,00
Receita agropecuária..........................................................5.000,00
Receita de Serviço...........................................................17.000,00
Transferências Correntes.................................................10.258.305,00
Outras Receitas Correntes....................................................81.000,00
2 - Receitas de Capital...................................................1.580.000,00
Operação de Créditos........................................................130.000,00
Alienação de Bens...........................................................230.000,00
Transferências de Capital.................................................1.210.000,00
Outras Receitas de Capital...................................................10.000,00
Total Geral da Receita...................................................12.979.305,00

Art. 3º As despesas orçadas no artigo 1º serão realizadas segundo a apresentação dos ane-
xos da lei 4.320/64, parte integrante desta lei, por Órgão, Funções, Subfunções, Programas, 
Projetos, Atividades e Elementos de Despesa, distribuído da seguinte maneira:
I - DESPESAS POR ORGÃO ..................................................VALORES EM R$
01 - Câmara de Vereadores...................................................648.000,00
02 - Gabinete do Prefeito...................................................368.620,00
03 - Secretaria de Administração............................................692.000,00
04 - Secretaria de Finanças.................................................350.500,00
05 - Secretaria de Educação...............................................3.485.100,00
07 - Secretaria de Obras..................................................2.710.285,00
08 - Secretaria de Agricultura..............................................432.600,00
09 - Secretaria Mun.Desenv.Econômico.........................................30.000,00
10 - Encargos Gerais do Município...........................................772.000,00
11 - Secretaria Municipal da Família........................................290.700,00
99 - Reserva de contingência................................................200.000,00
Total.....................................................................9.980.805,00
Transferências Financeiras
Fundo Municipal Infância e Adolescente.......................................15.000,00
Fundação Municipal de Cultura................................................85.500,00
Fundo Rotativo Habitacional...............................................1.447.000,00
Fundo Municipal de Saúde..................................................1.353.000,00
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Fundo Municipal de Assistência Social........................................98.000,00
Câmara de Vereadores........................................................648.000,00
Total Extra-Orçamentário..................................................3.646.500,00
Total....................................................................13.627.305,00
II - DESPESAS POR FUNÇÕES ...............................................VALORES EM R$
Administração Direta
01 - Legislativa............................................................648.000,00
04 - Administração........................................................1.412.120,00
08 - Assistência Social.....................................................290.700,00
12 - Educação.............................................................3.303.100,00
13 - Cultura................................................................236.500,00
15 - Urbanismo............................................................1.246.485,00
18 - Gestão Ambiental.........................................................8.000,00
20 - Agricultura............................................................424.600,00
22 - Indústria................................................................2.000,00
23 - Comércio e Serviços.....................................................28.000,00
26 - Transporte...........................................................1.463.800,00
27 - Desporto e Lazer.......................................................182.000,00
28 - Encargos Especial......................................................772.000,00
99 - Reserva de Contingência................................................200.000,00
Total.....................................................................9.980.805,00
II - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔNICA ..................................VALORES EM R$
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES........................................................8.234.005,00
DESPESAS DE CAPITAL.......................................................1.546.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....................................................200.000,00
TOTAL GERAL...............................................................9.980.805,00

Art. 4º O orçamento do Fundo Municipal da Infância e Adolescência, para o exercício finan-
ceiro de 2007, estima à receita em R$ 10.000,00 (Dez mil reais) e transferência financei-
ra extra-Orçamentária de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) e orça a despesa em R$ 25.000,00 
(vinte e cinco mil reais).
§ 1º - AS Receitas do prevista neste artigo provem de suas receitas próprias e de 
Transferências Financeiras da Prefeitura Municipal, conforme a seguir especificada:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ................................................VALORES EM R$
1 - Transferência de pessoas.................................................10.000,00
Total Orçamentário...........................................................10.000,00
2 - Transferência Financeira Extra Orçamentária..............................15.000,00
Total Geral Receita..........................................................25.000,00
§ 2º - A despesa do Fundo acima referida é fixada segundo a discriminação dos anexos, parte 
integrante desta lei, que apresenta a sua composição por Função de Governo e por natureza 
de Despesa, da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO .........................................VALOR EM R$
Administração Direta
08 - Assistência social......................................................25.000,00
Total........................................................................25.000,00
II - DESPESA POR CATEGORIA ECONÔNICA
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES...........................................................25.000,00
Total........................................................................25.000,00

Art. 5º O Orçamento da Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis, para o exercício finan-
ceiro de 2007, prevê, estimativa de receita na ordem de R$ 151.000,00 (Cento e cinqüenta e 
um mil reais), e transferências financeiras extra-orçamentária da Prefeitura Municipal R$ 
85.500,00 (Oitenta e cinco mil e quinhentos reais) e fixa a Despesa em R$ 236.500,00 (Duzen-
tos e trinta e seis mil e quinhentos reais).
§ 1º - A receita realizar-se-á pela transferência financeira do Orçamento da Prefeitura 
Municipal, da seguinte forma:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ..................................................VALOR EM R$
01 - Estimada de Receita....................................................151.000,00
02 - Transferência Financeira Extra-orçamentaria.............................56.500,00
Total.......................................................................236.500,00
§ 2º - A despesa da Fundação a que se refere este artigo é fixada segundo a discriminação 
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dos anexos, desta lei, que apresenta sua composição por função, subfunção, programas, 
projetos, atividades, categorias econômicas e função de governo, da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO .........................................VALOR EM R$
Administração Direta
13 - Cultura................................................................236.500,00
Total.......................................................................236.500,00
II - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔNICA .....................................VALOR EM R$
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES..........................................................236.500,00
Total.......................................................................236.500,00

Art. 6º O Orçamento do Fundo Rotativo Habitacional, para o exercício financeiro de 2007, es-
tima uma transferência financeira extra-orçamentária da Prefeitura Municipal R$ 1.447.000,00 
(Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e sete Mil Reais) e fixa a despesa em R$ 1.447.00,00 (Um 
Milhão Quatrocentos e Quarenta e Sete Mil Reais).
§ 1º - A Receita prevista neste artigo será arrecadada pela transferência financeira do 
Orçamento da Prefeitura Municipal, da seguinte forma:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ..................................................VALOR EM R$
01 Transferência extra-orçamentária.......................................1.447.000,00
Total.....................................................................1.447.000,00
§ 2º - A despesa do Fundo de que trata este artigo é fixada segundo a discriminação dos 
anexos, desta lei, que apresentam sua composição por função, subfunção, programas, 
projetos, atividades, categorias econômicas e será destacada por função de governo e por 
categoria econômica, da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO .........................................VALOR EM R$
Administração Direta
14 - Direitos a Cidadania.....................................................5.000,00
16 - Habitação............................................................1.442.000,00
Total.....................................................................1.447.000,00
II - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔNICA .....................................VALOR EM R$
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES............................................................6.000,00
DESPESAS DE CAPITAL.......................................................1.441.000,00
Total.....................................................................1.447.000,00

Art. 7º O Orçamento da Seguridade Social do Fundo Municipal de Saúde, para o exercício fi-
nanceiro de 2007, estima á receita em R$ 1.496.000,00 (Um milhão, quatrocentos e noventa e 
seis reais) e uma transferência financeira extra-orçamentária da Prefeitura Municipal de R$ 
1.353.000,00 (Um milhão trezentos e cinqüenta e três mil e seiscentos reais), e fixa a des-
pesa em R$ 2.313.600,00 (Dois milhões trezentos e treze mil e seiscentos reais).
§ 1º - A Receita a que se refere este artigo será realizada pela arrecadação de recursos 
oriundos do sistema Único de Saúde - SUS, Transferência de Convênios e transferências 
Financeiras da Prefeitura Municipal, de acordo com a seguinte especificação:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA ..................................................VALOR EM R$
01 - Transferências Correntes.............................................1.296.000,00
02 - Transferências de Capital..............................................200.000,00
Total Orçamental..........................................................1.496.000,00
03 - Transferência Financeira Extra Orçamentária..........................1.353.000,00
Total Receita Extra-Orçamentaria..........................................1.353.000,00
Total da Receita..........................................................2.849.000,00
§ 2º - A despesa a que se refere este artigo é fixada segundo a discriminação dos anexos, 
parte integrante desta lei, que apresenta a sua composição por Função de Governo por 
Categoria Econômicas da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO .........................................VALOR EM R$
Administração Direta
10 - Saúde................................................................2.874.000,00
17 - Saneamento...............................................................2.000,00
Total.....................................................................2.849.000,00
II - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔNICA VALOR .....................................EM R$
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES........................................................2.764.000,00
DESPESAS DE CAPITAL..........................................................85.000,00
Total.....................................................................2.849.000,00
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Art. 8º O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, para o exercício financeiro 
de 2007, estima á receita em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e prevê transferência finan-
ceira extra-Orçamentária de R$ 98.000,00 (Noventa e oito Mil Reais) e fixa a despesa em R$ 
128.000,00 (Cento e vinte e oito mil reais).
§ 1º - A Receita a que se refere este artigo será realizar-se-á pela arrecadação de 
Transferência Corrente e Transferências Financeiras Extra-orçamentárias da Prefeitura 
Municipal conforme abaixo especificado:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA .................................................VALORES EM R$
1 - Transferência Correntes..................................................30.000,00
Total receita Orçamentária...................................................30.000,00
2 - Transferência Financeira Extra Orçamentária..............................98.000,00
Total receita extra-orçamentária.............................................98.000,00
Total da Receita............................................................128.000,00
§ 2º - A despesa a que se refere este artigo é orçada segundo a discriminação dos anexos, 
parte integrada desta lei, que apresenta a sua composição por Função de Governo e por 
Categorias Econômicas, da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO .........................................VALOR EM R$
Administração Direta
08 - Assistência Social.....................................................128.000,00
Total.......................................................................128.000,00
II - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICAS
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES..........................................................128.000,00
Total.......................................................................128.000,00

Art. 9º Os valores previstos para cada projeto e atividade, representa uma previsão de cus-
to que a administração municipal pretende executar ao longo do exercício, respeitando os 
limites fixados por elementos de despesa em cada unidade orçamentária, podendo ser utili-
zados os seus soldos orçamentários ou não, dentro de cada projeto e atividade ou operação 
especial as dotações de um elemento de despesa para outro.

Art. 10 - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado:
I - A abrir créditos adicionais suplementares durante a execução orçamentária, até o li-
mite de cinqüenta por cento do total da despesa fixada nesta lei, para a Prefeitura e para 
cada Fundo Municipal e a Fundação Municipal de Cultura, utilizando como fonte de recursos, 
as disponibilidades caracterizadas nos artigos 7º E 43, Lei Federal Nº 4.320, de março de 
1.964, desde que autorizado pelo Poder Legislativo;
II - A utilizar os recursos da Reserva de Contingência, de conformidade com o disposto na 
Lei de Diretrizes Orçamentária, no que se refere ao atendimento de passivos contingentes e 
outros eventos fiscais imprevistos, inclusive para suplementar elementos de despesas orçados 
a menor e que se tornarem insuficientes durante a execução orçamentária, desde que autoriza-
do pelo Poder Legislativo;
III - Emenda Supressiva nº 002/2006;
IV - A efetuar transposição de valores de dotação orçamentárias dos elementos de despesas 
compostos dentro de cada projeto ou atividade, até o limite de seu saldo;
V - A efetuar transposição de valores de dotação orçamentária entre contas de projetos re-
lativos a elemento de despesas de capital, desde que sejam dentro de um mesmo órgão, mas 
que autorizado pelo Poder Legislativo;
VI - A utilizar os recursos oriundos de convênios não previsto no orçamento da receita, ou 
o seu excesso, como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de 
projetos, atividades ou operações;
VII - A celebrar Convênios com o Governo Federal e Estadual, por intermédio de seu órgão da 
administração direta e indireta, objetivando a realização de obras e serviços de interesse 
do Município;
VIII - A realizar Operações de Créditos para financiamento de programas priorizados nesta 
lei

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará durante o exercício 
financeiro do ano de 2007.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de Dezembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27 de Dezembro de 2006.
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1666, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.

Publicação Nº 1880490

LEI Nº 1666, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006.

APROVA A PLANTA GENÉRICA DE VALORES, PARA EFEITOS DE LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO IMO-
BILIÁRIO RELATIVO AO ANO 2007.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei complementar:

Art. 1º Fica aprovada a Planta Genérica de valores estabelecidos na base cartográfica do Mu-
nicípio de Siderópolis anexa, parte integrada desta lei, para efeitos de lançamento e co-
brança do imposto imobiliário relativo ao ano de 2007.
Parágrafo Único - O valor do metro quadrado do terreno e da construção será o determinado 
para calculo do valor venal dos imóveis, conforme anexo, parte integrada desta lei.

Art. 2º Prevalecerá sobre os critérios da Planta Genérica de Valores imobiliários o valor 
comprovado de determinado imóvel.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 29 de Dezembro de 2006.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 29 de Dezembro de 2006.
(Anexo disponível no Paço Municipal)

LEI Nº 1667, DE 23 DE MARÇO DE 2007.

Publicação Nº 1880491

LEI Nº 1667, DE 23 DE MARÇO DE 2007.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE R$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional su-
plementar até o montante de R$ 200.000,00(Duzentos Mil Reais), para adicionar aos seguintes 
elementos de despesas:
ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROJ/ATIV: 2.004 - FUNC. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO
22 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serv. Terc- Pessoa Jurídica.............R$ 
80.000,00
ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 01 SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2.006 - FUNC. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FINANÇAS
30 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serv.Terc.- Pessoa Jurídica.............R$ 
70.000,00
ORGÃO: 10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
PROJ/ATIV: 0.004 - PRECATÓRIOS TRABALHISTAS/JUDICIAIS
142 - 3.1.90.91.00.00.00.00.0080 - Sentenças Judiciais...........................R$ 
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50.000,00
Total ..........................................................................R$ 
200.000,00

Art. 2º Os créditos a que se refere o artigo anterior, correrão por conta de anulação par-
cial ou total dos seguintes elementos de despesas do orçamento vigente:
ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO
PROJ/ATIV: 2.001 - FUNC. MANUT.GABINETE DO PREFITO
3 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores....................R$ 
6,65
UNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO CHEFE DE GABINETE
PROJ/ATIV: 2.003 - FUNC. MANUT. DAS ASSESSORIAS
15 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores...............R$ 
3.760,07
ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROJ/ATIV: 2.004 - FUNC. MANUT. DA SEC. ADMINISTRAÇÃO
18 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores...............R$ 
4.577,86
23 - 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores..................R$ 
19,52
ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2.006 - FUNC.MANUT. DA SEC. FINANÇAS
27 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores...............R$ 
2.782,04
ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV: 2.007 - FUNC. MANUT. DO DEPTO. EDUCAÇÃO
34 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores..............R$ 
13.190,37
PROJ/ATIV: 2.009 - FUNC. MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF
42 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0092 - Despesas de Exercícios Anteriores..............R$ 
17.022,88
PROJ/ATIV: 2.011 - FUNC.MANUT.DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAR
51 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores..............R$ 
17.200,00
ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
PROJ/ATIV: 2.020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
82 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores...............R$ 
3.260,36
85 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serv.de Terc. - Pés.Jurídica............R$ 
16.379,30
86 - 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores.................R$ 
504,76
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
PROJ/ATIV: 2.022 - MANUTENÇÃO DEPTO SERVIÇOS MUNICIPAIS
95 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores...............R$ 
5.721,97
98 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serv. Terc - Pessoa Jurídica...........R$ 
100.000,00
99 - 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores...............R$ 
5.000,00
ORGÃO: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 01 - DEPTO DE AGRICULTURA PEC. E VETERINÁRIA
PROJ/ATIV: 2.026 - FUNC. MANUT. DEPTO. AGRICULTURA
120 - 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores..............R$ 
2.000,00
ORGÃO: 10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
PROJ/ATIV: 0.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
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140 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores..............R$ 
3.643,02
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
PROJ/ATIV: 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS
146 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores..............R$ 
4.931,20
Total ..........................................................................R$ 
200.000,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 23 de Março de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Março de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 1668 DE 23 DE MARÇO DE 2007.

Publicação Nº 1880492

LEI Nº 1668 DE 23 DE MARÇO DE 2007.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS PARA A ASSOCIAÇÃO DOS 
AMIGOS DE RIO ALBINA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros para a 
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE RIO ALBINA, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 2º Os recursos para atender o estabelecido no artigo 1º correrão por conta do seguinte 
elemento de despesa, vigente no Orçamento da Prefeitura Municipal de Siderópolis.
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Proj/Ativ: 2004 - Funcionamento e Manutenção da Secretaria de Administração
19 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições............................R$ 5.000,00

Art. 3º Os valores a serem repassados destinam-se a cobrir despesas na melhoria do sistema 
de captação de água da associação, que se destina a utilização de seus associados.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 23 de março de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23 de março de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Administração e Finanças
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LEI Nº 1669, DE 23 DE MARÇO DE 2007.

Publicação Nº 1880493

LEI Nº 1669, DE 23 DE MARÇO DE 2007.

ALTERA O CAPUT DO ART. 1º E O ART. 2º DA LEI Nº 1187/1997 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o "caput" do Artigo 1º da Lei n.º 1.187/97, de 30-06-97, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:´´Fica criado o conselho Municipal de Acompanhamento e Con-
trole social do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação´´.

Art. 2º Fica, igualmente, alterado o Art. 2º . da Lei Nº 1.187/97, de 30-06-97, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:´´ O conselho será constituído por 08 (oito) membros, sendo:
a) Um representante da Secretaria Municipal de Educação;b) Um representante dos professo-
res das escolas municipais;c) Um representante dos diretores das escolas municipais;d) Um 
representante dos servidores das escolas públicas;e) Um representante das creches munici-
pais;f) Um representante da Secretaria de Administração e finanças;g) Dois representantes 
das Associações de pais de alunos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 23 de Março de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23 de Março de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 167

Publicação Nº 1878991

LEI Nº 167

CRIA A TAXA HOSPITALAR

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica criada a Taxa Hospitalar, destinada a constituir um fundo especial que será 
empregado na construção de unidades hospitalares, no Município.

Art. 2º A Taxa Hospitalar será constituída:
a) De uma parte variável, cuja alíquota será de 15% de incidência sobre qualquer imposto 
devido ao Município.b) De uma parte fixa, no valor de Cr$20,00 (vinte cruzeiros) e que inci-
dirá sobre todos os papéis em curso nas repartições do Município, inclusive talões, etc.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 02 de setembro de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 714

LEI Nº 1670, DE 28 DE MARÇO DE 2007.

Publicação Nº 1880494

LEI Nº 1670, DE 28 DE MARÇO DE 2007.
AUTORIZA O EXECUTIVO A REALIZAR DESMEMBRAMENTO.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições le-
gais, faz saber aos habitantes do Município de Siderópolis que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica, o Chefe do Executivo Municipal, autorizado a realizar desmembramento da área 
de terra de propriedade do Sr. Zelindo Savi na proximidade das Industrias TUBOZAN e RIO 
JORDÃO, conforme memorial descritivo em anexo.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Março de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Março de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1671, DE 28 DE MARÇO DE 2007.

Publicação Nº 1880495

LEI Nº 1671, DE 28 DE MARÇO DE 2007.

FIXA VALORES DE DIÁRIAS PARA O LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Nos deslocamentos do Município de Siderópolis para eventos relacionados à atuação 
parlamentar e do interesse do Município, mediante autorização do Presidente da Mesa Direto-
ra, os Vereadores e os servidores do Legislativo, farão jus ao recebimento de diárias, de 
caráter ressarcitório, para cobrir despesas com alimentação, estadia e pernoite.
§ 1º Os deslocamentos para qualquer das cidades integrantes da Associação dos Municípios da 
Região Carbonífera - AMREC, não geram direito à diária, exceto o reembolso das despesas com 
alimentação e transporte.
§ 2º O valor de cada diária para os Vereadores serão os seguintes:
I - Estado de Santa Catarina - R$ 200,00 (duzentos reais);
II - capital Federal e de outros Estados - R$ 400,00 (quatrocentos reais).
III - as diárias para o exterior terão seus valores dobrados em relação aos valores das 
diárias previstos no inciso II acima.
§ 3º O valor de cada diária para os servidores do legislativo serão os seguintes:
I - Estado de Santa Catarina - R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais).
II - capital Federal e de outros Estados - R$ 200,00 (duzentos reais).
III - as diárias para o exterior terão seus valores dobrados em relação aos valores das 
diárias previstos no inciso II acima.
§ 4º A revisão dos valores fixados neste artigo far-se-á por ato do Presidente da Mesa 
Diretora, nos meses de março de cada ano, pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC (IBGE).
§ 5º - Fica autorizado o pagamento de passagens aéreas e ou terrestres, bem como, despesas 
com hotel e alimentação, em viagens oficiais dos Vereadores, mediante prévia aprovação do 
Presidente do Legislativo e em valores dentro dos padrões de mercado, que deverão ser 
devidamente comprovadas para fins de ressarcimento ou pagamento.

Art. 2º Fica autorizado o pagamento do valor da mensalidade da Câmara de Vereadores de 
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Siderópolis para a AVUSC ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CÂMARAS MUNICIPAIS, portadora do CNPJ 
76.875.731/0001-42, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) mensais, podendo o valor ser 
reajustado por ato do Presidente da Câmara de Vereadores, quando necessário, conforme pre-
visto na Lei 1.582 de 24 de agosto de 2005.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de 
janeiro de 2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Março de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Março de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 1672, DE 28 DE MARÇO DE 2007.

Publicação Nº 1880496

LEI Nº 1672, DE 28 DE MARÇO DE 2007.
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, CARGOS E SALÁRIOS DO LEGISLATIVO DE SIDERÓPOLIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições le-
gais, faz saber aos habitantes do Município de Siderópolis que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Para a execução dos serviços administrativos do Poder Legislativo do Município, a 
Câmara Municipal de Siderópolis, fica aprovado o quadro de pessoal constante do ANEXO I, 
parte integrante desta lei, do qual consta o número de vagas, nomenclatura, símbolo e nível 
dos mesmos.

Art. 2º Os cargos serão de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, através 
de ato do Presidente da Câmara.

Art. 3º O reajuste salarial dos servidores do Poder Legislativo se dará sempre nos mesmos 
moldes, percentuais e na mesma data do reajuste dos servidores do Poder Executivo, obedeci-
das as disposições da lei.

Art. 4º As atribuições, responsabilidades e demais características de cada cargo, são as 
especificadas no ANEXO I.

Art. 5º Aplica-se ao Poder Legislativo, as disposições da Lei do Regime Jurídico Único dos 
servidores do Poder Executivo.

Art. 6º O cargo de contador, objeto do CONCURSO PÚBLICO 01/05 de 13 de abril de 2005, tem 
os vencimentos fixados no ANEXO I, face ao reajuste da presente lei, passando a vigorar os 
vencimentos do cargo de CONTADOR concursado no valor de R$ 1300,00 (um mil e trezentos 
reais) mensais.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, ficando ratificados todos atos praticados após 29 de janeiro de 2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Março de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Março de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças
ANEXO I
I - Habilitação e características dos cargos desta resolução.
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1 - Diretor - CC1
Habilitação - 2º grau completo, maior de 18 anos, em gozo dos direitos políticos.
Características - dirige todos trabalhos da Câmara, na sua área administrativa, assessora o 
Presidente e a Mesa durante a realização das reuniões, supervisiona os trabalhos das Comis-
sões Permanentes e Especiais e exerce outras tarefas inerentes a função.
2 - Assessor Jurídico - CC1
Habilitação - A assessoria jurídica é privativa de advogado devidamente inscrito na OAB - 
Ordem dos Advogados do Brasil.
Características - objetiva o assessoramento jurídico, emitindo pareceres, promovendo e de-
fendendo o interesse da Câmara de Vereadores de Siderópolis, em demandas judiciais e admi-
nistrativas.
3 - Assessor Legislativo - CC1
Habilitação - 2º Grau completo, maior de 18 anos, em gozo dos direitos políticos.
Características - Supervisiona o pessoal e os serviços da Secretaria, acompanha o andamen-
to dos projetos de lei e demais matérias que tramitam no Poder Legislativo, redige a cor-
respondência oficial da Câmara e os pareceres das Comissões Técnicas, assessora Vereadores 
cujas bancadas não possuem assessoria de assistente parlamentar.
4 - Assessor Legislativo - CC2
Habilitação - 1º grau, maior de 18 anos, em gozo dos direitos políticos.
Características - Responsável pelo andamento das sessões, encaminhamento dos documentos e 
parte administrativa da Secretaria, cumprimento de despachos, auxiliar as assessorias e a 
contabilidade em sua funções e exercer outras atividades inerentes ao caso.
5 - Assessor Legislativo - CC3
Habilitação - 1º grau, maior de 18 anos, em gozo de direitos políticos.
Características - Responsável pelo recebimento e encaminhamento de pessoas e documentos do 
poder Legislativo, auxilia o Secretário Administrativo nas tarefas da Câmara de Vereadores.
II - TABELA DE VENCIMENTOS - CARGOS COMISSIONADOS
 _______________________________________________________
| NÚMERO  DE |         CARGOS       | NÍVEL |VENCIMENTOS|
|NOMENCLATURA|                      |SÍMBOLO|           |
|============|======================|=======|===========|
|01          |DIRETOR               |CC1    |R$ 2.239,92|
|------------|----------------------|-------|-----------|
|01          |ASSESSOR JURÍDICO     |CC1    |R$ 2.239,92|
|------------|----------------------|-------|-----------|
|01          |ASSESSOR LEGISLATIVO  |CC1    |R$ 2.239,92|
|------------|----------------------|-------|-----------|
|02          |ASSESSOR LEGISLATIVO  |CC2    |R$ 1.200,00|
|------------|----------------------|-------|-----------|
|01          |ASSISTENTE LEGISLATIVO|CC3    |  R$ 829,60|
|____________|______________________|_______|___________|
III - TABELA DE VENCIMENTOS - CARGOS CONCURSADOS
 _______________________________________________
| NÚMERO  DE |         CARGOS       |VENCIMENTOS|
|NOMENCLATURA|                      |           |
|============|======================|===========|
|01          |CONTADOR (NÍVEL  SUPE-|R$ 1.300,00|
|            |RIOR)                 |           |
|____________|______________________|___________|
 * tabela formatada por sistema

LEI Nº 1673, DE 20 DE ABRIL DE 2007.

Publicação Nº 1880497

LEI Nº 1673, DE 20 DE ABRIL DE 2007.

"AUTORIZA CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AO CORAL IMIGRANTES E A ASSOCIAÇÃO BELLUNESI NEL MON-
DO FAMÍLIA DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

DOUGLAS GLEEN WARMILING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a todos os habi-
tantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder um auxílio financei-
ro às entidades a seguir especificadas, com sede neste Município:
a) Associação Coral Imigrantes, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);b) Associação 
Bellunesi Nel Mondo Família de Siderópolis, R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Art. 2º Cada entidade receberá o auxílio em cinco parcelas mensais e consecutivas de R$ 
500,00, a partir do mês de junho de 2007.

Art. 3º Após o recebimento da primeira parcela a entidade deverá prestar contas da parcela 
imediatamente anterior, para receber a subsequente.

Art. 4º As entidades, sempre que solicitadas, poderão participar de eventos culturais pro-
movidos pelo Município.

Art. 5º Os recursos deverão ser aplicados na manutenção das entidades e o desenvolvimento 
de suas atividades.

Art. 6º Para atendimento às despesas decorrentes da presente Lei, fica o Chefe do Po-
der Executivo autorizado a abrir crédito suplementar até o limite de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais), a ser adicionado ao proj/Ativ 2.044 - Transferência a Entidades Culturais - 
4.3.3.30.43.00.00.00.00.0080 - Subvenções Sociais, do Orçamento corrente a Fundação Munici-
pal de Cultura.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 24 de Abril de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Abril de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 1674, DE 20 DE ABRIL DE 2007.

Publicação Nº 1880498

LEI Nº 1674, DE 20 DE ABRIL DE 2007.

CRIA E EXTINGUE CARGOS, ATUALIZA E CONSOLIDA O PLANO DE CARGOS E FUNÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO 
MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Capítulo  I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A presente lei cria e extingue cargos, atualiza e consolida o Plano de Classificação 
de Cargos e Funções do serviço público municipal, dispondo sobre os correspondentes quadros 
funcionais, provimento, remuneração, classificação, extinção e criação de cargos e respecti-
vas denominações e número de vagas, e demais medidas pertinentes ao Serviço Público Munici-
pal.
Parágrafo Único - Todos os cargos e funções, e correspondente remuneração, criados por lei 
são regidos, na forma da legislação aplicável à espécie, pelo Regime Jurídico da Previdên-
cia Social e Consolidações das Leis Trabalhistas - CLT.

Capítulo  II
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVOS

Art. 2º Os cargos de provimento efetivo que compõe o quadro permanente no Serviço Público 
Municipal, criados para provimento por servidores efetivos, regularmente nomeados em razão 
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de prévio concurso público de provas ou de provas em títulos, são os elencados pelo anexo 
I, onde discriminados segundo as categorias funcionais, denominação,número de vagas, remu-
neração e padrões, tudo em conformidade com o Regime Jurídico da Previdência Social e Con-
solidações das Leis Trabalhistas - CLT, fazendo parte integrante da presente lei.
Parágrafo Único - A discriminação dos cargos contém, ainda:
a) Classificação do cargo e correspondente desenvolvimento funcional;b) discriminação sumá-
ria de atribuições e deveres;c) condições de trabalho.

Capítulo  III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 3º As retribuições remuneratórias correspondentes aos cargos de provimento efetivo, 
são aquelas elencada pelos Anexo II, obtidos mediante análise dos valores pagos no mercado 
de trabalho da região, duração da jornada de trabalho e a legislação federal pertinente.

Art. 4º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário, em especial a Lei nº 1.408 de 15 de janeiro de 2.002, Lei nº 1468 de 03 de 
setembro de 2.003 e Art.20 da Lei Municipal nº 761 de 31 de Maio de 1.989.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de Abril de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Abril de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

Download: Anexos

LEI Nº 1675, DE 20 DE ABRIL DE 2007.

Publicação Nº 1880499

LEI Nº 1675, DE 20 DE ABRIL DE 2007.

ALTERA ARTIGO DA LEI  1.271, DE 24 DE AGOSTO DE 1.999 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a todos os habi-
tantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 2º da lei  1.271, de 24 de agosto de 1.999, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
"Art. 2º - Nas áreas declaradas de proteção ambiental, prevista no artigo 1º, dessa Lei, 
para a Exploração Mineral e Obras de Engenharia que modifique ou altere substancialmente 
essa região, é imprescindível e necessário da aprovação pelo Órgão Competente do E.I.A - 
Estudo de Impacto Ambiental".

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 24 de Abril de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Abril de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças
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LEI Nº 1676, DE 04 DE MAIO DE 2007.

Publicação Nº 1880500

LEI Nº 1676, DE 04 DE MAIO DE 2007.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A DOAR ÁREAS DE TERRAS DO MUNICÍPIO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar, por ato próprio, após processo 
administrativo pertinente, a:
I - A Associação Esportiva Estrela Vermelha, o imóvel contendo cancha de bocha, banheiros, 
vestiários, salão de festas localizados na rua Projetada no Rio Fiorita, Antiga Oficina da 
CSN com 4.134,60m².
II - A Associação dos Amigos João Paulo II, a área de 365,04m², parte da matrícula nº 
23.527.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 04 de Maio de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 04 de Maio de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 1677, DE 04 DE MAIO DE 2007.

Publicação Nº 1880501

LEI Nº 1677, DE 04 DE MAIO DE 2007.
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE R$ 59.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis.Faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar até o 
limite de R$ 59.000,00 (cinqüenta e nove mil reais), para adicionar aos seguintes programas 
de trabalho do orçamento do corrente exercício:
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 01 - Departamento de Educação e Cultura
Proj./Ativ.: 2..007 - Funcionamento e manutenção do depto. De Educação
35 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo..............................R$ 
15.000,00
37 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serv.de Terceiros - Pes.Jurid.............R$ 
10.000,00
Unidade: 05 - Departamento de Esportes
Proj./Ativ.: 2.018 - Apoio ao Esporte Amador
67 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo..............................R$ 
14.000,00
68 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Fis...........R$ 
16.000,00
69 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serv. De Terceiros - Pessoa Jur............R$ 
4.000,00
Soma R$ 59.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial 
do recurso orçamentário em vigor abaixo especificado:
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 - departamento de Educação e Cultura
Proj./Ativ.: 1.002 - Transporte escolar
106 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos e Material Permanente..............R$ 
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59.000,00
Soma.............................................................................R$ 
59.000,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 04 de Maio de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 04 de Maio de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 1678, DE 04 DE MAIO DE 2007.

Publicação Nº 1880502

LEI Nº 1678, DE 04 DE MAIO DE 2007.

ALTERA A REDAÇÃO DA LETRA "a" DO INCISO I DO ART. 5º, O CAPUT DOS ARTS. 20, 24 E 25 DA LEI 
Nº 1376/2001 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Altera a letra "a" do Artigo 5º da Lei Nº 1.376/01, de 12-09-01, que passa a vigo-
rar com a seguinte redação:
"
a) atendimento em creche e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade, desde que 
completados a partir de 31.07 do ano em que forem matriculadas."

Art. 2º Altera o "caput" do Art. 20. da Lei Nº 1.376/01, de 12-09-01, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
"Art. 20 - A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o de-
senvolvimento integral da criança até seis anos de idade, desde que completados a partir de 
primeiro de julho (01/08) em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, com-
plementando a ação da família e da comunidade."

Art. 3º Altera o "caput" do Art. 24. da Lei Nº 1.376/01, de 12-09-01, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
"Art. 24 - O ensino fundamental, terá a duração mínima de 09 (nove) nove anos, tem por ob-
jetivo a formação básica do cidadão, mediante:"

Art. 4º Altera o "caput" do Art. 24. da Lei Nº 1.376/01, de 12-09-01, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
"Art. 25 - A matrícula no ensino fundamental é obrigatória a partir dos (06) seis anos de 
idade, desde que completados até 30.06 do ano em que se matriculou."

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 04 de Maio de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 04 de Maio de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças
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LEI Nº 1679, DE 09 DE MAIO DE 2007.

Publicação Nº 1880503

LEI Nº 1679, DE 09 DE MAIO DE 2007.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO FIRMAR CONTRATO COM A AIFOMVIES - ASSOCIAÇÃO INTEGRAN-
TES DO FORUM MUNICIPAL PELO FIM DA VIOLÊNCIA E DA EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO - JUVENIL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica a Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar contrato no valor de R$ 8.000,00 
(oito mil reais) com a AIFOMVIES, para atendimento psico-social à crianças e adolescentes 
do município, vítimas de violência e exploração sexual e demais finalidades previstas nos 
seus estatutos.
Parágrafo Único - O valor estabelecido neste artigo será pago em dez parcelas mensais e 
consecutivas de R$ 800,00 (oitocentos reais), cada uma.

Art. 2º Para o desenvolvimento de suas atividades o município cederá gratuitamente, à AI-
FOMVIES, enquanto vigorar o contrato, as dependências que seriam destinadas ao necrotério 
da unidade de saúde São Lucas, que estão ociosas.

Art. 3º Esta lei terá seus efeitos retroagidos a 02 de janeiro de 2007.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Maio de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Maio de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 168

Publicação Nº 1878992

LEI Nº 168
AUTORIZA A PREFEITURA A CELEBRAR CONVÊNIO PARA INSCRIÇÃO DE SEUS SERVIDORES NO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica a Prefeitura do Município de Siderópolis autorizada, nos termos desta Lei, a 
realizar convênio com o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina para inscrição 
de seus funcionários naquela Autarquia, na conformidade da Lei nº  3.138, de 11 de dezembro 
de 1962.
Parágrafo Único - A execução dda Lei estadual nº 3138 de 11 de dezembro de 1962, em relação 
aos servidores deste Município, será feita pelo IPESC, nos termos do Decreto N-GE-30-01-
64/1285.

Art. 2º Fica, ainda, a Prefeitura, para a realização do convênio previsto no artigo ante-
rior, autorizada a assumir, para com o IPESC, as responsabilidades consignadas na Lei e De-
creto acima citados, na parte que se relaciona com a filiação das Prefeituras Municipais.

Art. 3º O Executivo fica autorizado, no corrente exercício, a abrir o Crédito Especial ne-
cessário para a cobertura do presente encargo e a incluí-lo nas mensagens orçamentárias 
subsequentes, ddentro da previsão anual correspondente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 02 de setembro de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1680, DE 11 DE MAIO DE 2007.

Publicação Nº 1880504

LEI Nº 1680, DE 11 DE MAIO DE 2007.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A DOAR, VENDER, PERMUTAR E COMODATAR ÁREAS DE TERRAS DO 
MUNICÍPIO.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, por ato próprio, após processo adminis-
trativo pertinente, a:
I - a permutar os seguintes lotes:
a) quadra 06 lote 05 em favor de Mário Nart.
II - a vender as áreas abaixo descritas:
a) quadra 25 lotes de 01 a 05;b) lote nº 08, parte da matrícula 4.026, localizado na rua 
Marta Savaris, área industrial ec) lote nº 08 A, parte da matrícula 4.026 da rua Marta Sa-
varis da área industrial.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de Maio de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Maio de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 1681, DE 11 DE MAIO DE 2007.

Publicação Nº 1880505

LEI Nº 1681, DE 11 DE MAIO DE 2007.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A REVERTER IMÓVEIS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, após procedimento administrativo perti-
nente, a reverter imóveis ao patrimônio municipal.

Art. 2º O procedimento administrativo disposto no artigo anterior, será regulamentado por 
decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando os princípios do contraditório e 
da ampla defesa.

Art. 3º É facultado ao Prefeito delegar ao Secretário de Desenvolvimento Econômico os pode-
res necessários para realizar os atos de reversão.

Art. 4º O processo de reversão deverá observar o disposto na Lei nº 1.555/2005, devendo re-
verter ao patrimônio municipal os bens destinados a empresas que descumpriram os seguintes 
requisitos:
I - início das obras em 6 (seis) meses;
II - a empresa de pequeno porte que não concluiu a obra em 12 (doze) meses;
III - a empresa de médio ou grande porte que não concluiu a obra em 18 (dezoito) meses;
Parágrafo Único - Para definir se a empresa é de pequeno, médio ou grande porte, conside-
rar-se-á o valor declarado do capital social integralizado e à integralizar, constante no 
contrato social e nos limites estabelecidos pela legislação federal.
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Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de Maio de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Maio de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 1682, DE 11 DE MAIO DE 2007.

Publicação Nº 1880506

LEI Nº 1682, DE 11 DE MAIO DE 2007.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DE-
SEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizada a contra-
tar Servidores Públicos, pelo prazo de três (03) meses, prorrogáveis por mais três (03).
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho 
de atividade ligada à área de Agricultura, Obras e Saúde, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados nas Secretarias Municipais de Agricultura, 
Obras e Saúde, cuja remuneração consta dos anexos I e II desta Lei.

Art. 3º As contratações de que trata este projeto de lei, serão sempre precedidas de expo-
sição de motivos da Secretaria a qual está vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do 
Poder Executivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a par-
tir de 02 de Maio de 2007.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de Maio de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Maio de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças
ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nº Vagas............................................Função
04.........................................Operário Braçal
01.............................................Veterinário
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Nº Vagas............................................Função
04..................................................Guarda
12.............................Auxiliar de Serviços Gerais
02...............................................Motorista
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Nº Vagas............................................Função
03....................................Médico Clínico Geral
02..........................................Fisioterapeuta
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02..............................................Odontologo
03...........................................Recepcionista
03.................................Auxiliar de Odontologia
01...............................................Motorista
ANEXO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função.........................................Remuneração
Operário Braçal...........................R$380,00 - 40h/s
Veterinário...............................R$796,49 - 20h/s
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função.........................................Remuneração
Guarda....................................R$358,47 - 40h/s
Auxiliar de Serviços Gerais...............R$358,47 - 40h/s
Motorista.................................R$553,07 - 40h/s
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função.........................................Remuneração
Médico Clínico Geral......................R$796,49 - 20h/s
Fisioterapeuta............................R$796,49 - 20h/s
Odontologo................................R$796,44 - 20h/s
Recepcionista.............................R$358,47 - 40h/s
Atendente de Odontologia..................R$358,47 - 40h/s
Motorista.................................R$553,07 - 40h/s

LEI Nº 1683, DE 11 DE MAIO DE 2007.

Publicação Nº 1880507

LEI Nº 1683, DE 11 DE MAIO DE 2007.

"DENOMINA-SE RUA NO MUNICÍPIO".

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes do 
Município de Siderópolis, que a Câmara de Vereadores Aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua Capão da Cachoeira, situada no Bairro Vila São Jorge, que se ini-
cia na Rua Albino Neoti até encontrar seu final na Cachoeira.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de Maio de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Maio de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 1684, DE 11 DE MAIO DE 2007.

Publicação Nº 1880508

LEI Nº 1684, DE 11 DE MAIO DE 2007.

"DENOMINA-SE RUA NO MUNICÍPIO".

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes do 
Município de Siderópolis, que a Câmara de Vereadores Aprovou e eu, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Antonio Martins Antunes, a Rua Projetada localizada no Bairro 
da Gruta neste município.
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§ 1º A Rua Antonio Martins Antunes tem seu início na Rua Gastão Bica de Oliveira e seu término 
na SC 445.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de Maio de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Maio de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 1685, DE 15 DE MAIO DE 2007.

Publicação Nº 1880509

LEI Nº 1685, DE 15 DE MAIO DE 2007.

ACRESCENTA PARÁGRAFO TERCEIRO AO ART.188 E ALTERA O ART. 191 DA LEI 140/63 "ESTATUTO DO SER-
VIDOR MUNICIPAL"

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É acrescentado ao Artigo 188 e 191 da Lei 140/63, Estatuto do Servidor Municipal o 
seguinte parágrafo terceiro:
§ 3º O Servidor Municipal poderá renovar a licença para tratar de interesses particulares 
sempre que necessitar, impondo-se ao limite de 4 anos referente a soma dos períodos de licença.

Art. 2º Altera o art.191 da Lei 140/63, Estatuto de Servidor Municipal que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
"Art. 191 - Só poderá ser concedida nova licença para tratar de interesses particulares, de-
pois de decorridos 1 ano da terminação da anterior."

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de Maio de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 15 de Maio de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 1686, DE 15 DE MAIO DE 2007.

Publicação Nº 1880510

LEI Nº 1686, DE 15 DE MAIO DE 2007.

CRIA CARGO E ALTERA NOMENCLATURA DE CARGOS DA LEI Nº  1674, DE 20 DE ABRIL DE 2007, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alteradas as nomenclaturas dos cargos do Quadro de Funções de Provimento Efeti-
vos, constantes do ANEXO I, da Lei municipal Nº  1.674, de 20 de abril de 2007, conforme segue:
I - O cargo de "Administrador de Licitações e Contratos" passará a denominar-se de: "Coorde-
nador de Licitações e Contratos";
II - O cargo de "Administrador de Recursos Humanos" passará de designar-se de: "Coordenador 
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dos Recursos Humanos";
Parágrafo Único - permanecem em vigor os dados relativos a numero de vagas e demais identifi-
cações dos cargos, com suas denominações alteras pela presente Lei.

Art. 2º Fica criado o cargo de provimento efetivo de "FARMACEUTICO", especificado no ANEXO I 
e remuneração correspondente de acordo com ANEXO II, parte integrante da presente Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de Maio de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 15 de Maio de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças
ANEXO I - QUADRO DE FUNÇÕES DE PROVIMENTO EFETIVOS
CARGO: Farmacêutico
SERVIÇO: Assumir a responsabilidade técnica e o expediente na farmácia pública do município.
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível Superior, de natureza técnica-profissional, envolvendo serviços de:
O farmacêutico é o responsável pela supervisão da farmácia, deve possui conhecimento cientifico 
e estar capacitado para a atividade;
Planejar e coordenar a execução da Assistência Farmacêutica no município;
Conhecer, interpretar e estabelecer condições para o cumprimento da legislação pertinente;
Estabelecer critérios e supervisionar o processo de aquisição de medicamentos e demais pro-
dutos;
Avaliar a prescrição médica;
Assegurar condições adequadas de conservação e dispensarão dos medicamentos;
Manter arquivos, que podem ser informatizados, com a documentação correspondente aos produtos 
sujeitos o controle especial;
Participar de estudos de farmácia vigilância com base de reações adversas e interações medi-
camentosas, informando a autoridade sanitária local;
Organizar e operacionalizar as áreas e atividades da drogaria;
Manter atualizada a escrituração;
Manter a guarda dos produtos sujeitos a controle especial de acordo com a legislação especi-
fica;
Prestar assistência farmacêutica necessária ao consumidor;
Promover treinamento inicial e continuo dos funcionários para a adequação da execução de suas 
atividades.
Desenvolver atividades de média e alta complexidade e fiscalizar farmácias e drogarias se es-
tiver lotado no Departamento de Vigilância de Sanitária;
Executar outras atividades afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 20/40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1 - Portador do certificado de conclusão de 3º Grau.
2 - Qualificação com habilitação legal e respectiva inscrição no Conselho Regional de Farmácia
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
ANEXO II
RELAÇÃO DE QUADRO DE FUNÇÕES DE PROVIMENTO EFETIVO
NOME DO CARGO: Farmacêutico
Nº VAGAS: 1
SALARIO/REAL: R$ 796,49
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LEI Nº 1687, DE 29 DE MAIO DE 2007.

Publicação Nº 1880511

LEI Nº 1687, DE 29 DE MAIO DE 2007.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Muni-
cipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES (APP) DA ES-
COLA BÁSICA MUNICIPAL JORGE BIF, com sede no Bairro Vila São Jorge, inscrita no cadastro na-
cional de pessoa jurídica sob o nº 00.668.022/0001-24, entidade de fins não lucrativos, neste 
município.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 29 de Maio de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 29 de Maio de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 1688, DE 06 DE JUNHO DE 2007.

Publicação Nº 1880512

LEI Nº 1688, DE 06 DE JUNHO DE 2007.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Muni-
cipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES (APP) DA ES-
COLA BÁSICA DR. TULIO CAVALLAZZI, com sede a Rua do Senai, Nº 30, Rio Fiorita, Siderópolis, 
inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 83.463.828/0001-03, entidade sem 
fins lucrativos, neste município.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 06 de Junho de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 06 de Junho de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 1689, DE 06 DE JUNHO DE 2007.

Publicação Nº 1880513

LEI Nº 1689, DE 06 DE JUNHO DE 2007.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Muni-
cipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:
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Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ESTRELA VERMELHA - AEEV, 
com sede a Rua 30, s/n, Rio Fiorita, Siderópolis/SC, inscrita no cadastro nacional de pessoa 
jurídica sob o nº 06.330.798/0001-16, entidade sem fins lucrativos, neste município.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 06 de Junho de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 06 de Junho de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 169

Publicação Nº 1878993

LEI Nº 169
DISPÕE SOBRE O CALÇAMENTO

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º As despesas com o calçamento das praças, avenidas, ruas e outros logradouros públicos 
situados no perímetro urbano do Município, caberão à Prefeiturad e ao proprietário de lotes 
cuja frente deverá ser calçada, na seguinte proporção:
a) Nas ruas e avenidas, uma terça parte, à Prefeitura e ao proprietário;b) Nas praças ajar-
dinadas, duas terças partes à Prefeitura e uma ao proprietário;c) Nos demais logradouros pú-
blicos não ajardinados e que sejam simples largos, caberá ao proprietário a terça parte, que 
não deverá ultrapassar a maior largura atribuída aos proprietários nas demais ruas e avenidas, 
cabendo à Prefeitura a terça parte e mais diferenças por ventura existentes.

Art. 2º A Prefeitura, terminado o serviço de calçamento, emitirá uma nota especificada da me-
tragem calçada, incluindo 10% (dez por cento) sobre a despesa, a título de despesas de admi-
nistração e notificará o devedor para seu pagamento em 30 (trinta) dias.

Art. 3º Será facultado o pagamento em 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 5% (cinco por 
cento), a título de juro de mora.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 02 de setembro de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1690, DE 12 DE JUNHO DE 2007.

Publicação Nº 1880514

LEI Nº 1690, DE 12 DE JUNHO DE 2007.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Muni-
cipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a ASSOCIAÇÃO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA DE SI-
DERÓPOLIS, com sede a Avenida 19 de dezembro, 130, centro do Município de Siderópolis, com 
registro no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 01.758.694/0001-93, entidade civil 
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sem fins lucrativos, fundada em 03 de março de 1997.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 12 de Junho de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Junho de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 1691 DE 02 DE JULHO DE 2007.

Publicação Nº 1880515

LEI Nº 1691 DE 02 DE JULHO DE 2007.

VEDA A PRÁTICA DE NEPOTISMO NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º È vedada à nomeação ou designação para o exercício de cargos em comissão, bem como a 
contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional inte-
resse público de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, dos Vereadores e dos titulares de cargo de direção no âmbito da Câmara 
Municipal, ressalvada a contratação temporária efetivada por meio de processo seletivo que 
garanta a ampla publicidade, a impessoalidade e a igualdade entre os candidatos.
Parágrafo Único - Igualmente é vedada a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual algum dos sócios seja cônjuge, compa-
nheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, das pessoas 
arroladas no caput deste artigo.

Art. 2º O nomeado, designado ou contratado, antes da posse, bem como os sócios de pessoas 
jurídicas a serem contratadas em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licita-
ção, antes da contratação, declararão, por escrito, não ter relação de matrimônio, de união 
estável ou de parentesco que importe em prática vedada na forma do art. 1º.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 02 de julho de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 02 de julho de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretario de Administração e Finanças

LEI Nº 1692 DE 05 DE JULHO DE 2007.

Publicação Nº 1880516

LEI Nº 1692 DE 05 DE JULHO DE 2007.
ABRE O CREDITO ESPECIAL, NO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA ATÉ O MONTANTE DE R$ 
20.000,00.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica aberto um crédito especial, no orçamento da Fundação Municipal de Cultura até 
o montante de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais),afim de garantir recursos para implantação de 
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monumento em comemoração aos 130 anos da presença veneta em Santa Catarina a ser construído 
na Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, centro de nosso Município.
Parágrafo Único - A dotação específica a ser criada no orçamento vigente para este fim, será 
conforme abaixo especificada:
Órgão: 13 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
Proj/Ativ: 1.016 - Monumento ao Imigrante
4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações................................20.000,00

Art. 2º Os recursos para atender ao estabelecido no artigo anterior correrão por conta de 
anulação parcial no orçamento da Prefeitura Municipal a seguir especificado:
Órgão: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Unidade: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Proj/Ativ: 0.005 - Reserva de Contingência
9.9.99.99.00.00.00.00.0080 - Reserva de Contingência............................20.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 05 de Julho de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 05 de Julho de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1693 DE 20 DE JULHO DE 2007.

Publicação Nº 1880517

LEI Nº 1693 DE 20 DE JULHO DE 2007.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROMOVER O TOMBAMENTO DO RECREIO DO TRABALHADOR AO PA-
TRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a tombar ao patrimônio histórico 
municipal o prédio do "Clube Recreio do Trabalhador", construído em área de terra de 9.532,00 
m² (nove mil quinhentos e trinta e dois metros quadrados) de propriedade do Município de Si-
derópolis, registrado na Matricula nº 6.019, área recebida em doação da Companhia Siderúrgica 
Nacional.
§ 1º - O tombamento mencionado no caput deste artigo tem o objetivo de preservar a arquitetura 
da construção, contribuindo com o patrimônio cultural em nosso Município.
§ 2º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a captar recursos junto ao Ministério da 
Cultura, para serem aplicados na manutenção e preservação do "Clube Recreio do Trabalhador".

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam- se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS EM, 20 de julho de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, no dia 20 de julho de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Administração e Finanças
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LEI Nº 1694 DE 20 DE JULHO DE 2007.

Publicação Nº 1880518

LEI Nº 1694 DE 20 DE JULHO DE 2007.

REGULAMENTA OS ARTIGOS 92 à 95 DA LEI ORGÂNICA DE SIDERÓPOLIS E CONSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL 
DE HABITAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhes 
são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte 
lei:

Art. 1º Fica criado, no âmbito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico o Conselho 
Municipal de Habitação de Siderópolis, que atuará em conformidade com os princípios consagra-
dos nos artigos 92 à 95 da Lei Orgânica do Município de Siderópolis e artigo 2º do Estatuto 
das Cidades, Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 2º O Conselho Municipal de Habitação tem caráter fiscalizador e consultivo e como obje-
tivos básicos o estabelecimento, acompanhamento, controle e avaliação da política municipal 
de habitação.

Art. 3º Compete ao Conselho Municipal de Habitação:
I - participar da elaboração e fiscalizar a implementação dos planos e programas da política 
habitacional de interesse social, deliberando suas diretrizes, estratégicas e prioridades;
II - acompanhar e avaliar a gestão econômica, social e financeira dos recursos e o desempenho 
dos programas e projetos aprovados;
III - constituir grupos técnicos, comissões especiais, temporárias ou permanentes, quando 
julgar necessário para o desempenho de suas funções;
IV - estimular a participação e o controle popular sobre implementação das políticas públicas 
habitacionais e de desenvolvimento urbano;
V - definir critérios de atendimento de acordo com base nas diferentes realidades e problemas 
que envolvam a questão habitacional no Município.
VI - elaborar, aprovar e emendar o seu regimento interno.

Art. 4º O Conselho Municipal de Habitação terá a seguinte composição:
I - 5 (cinco) representantes da Prefeitura Municipal de Siderópolis, sendo:
a) 1 (um) representante da secretaria de desenvolvimento econômico;b) 1 (um) representante da 
secretaria de administração;c) 1 (um) representante da secretaria de família;d) 1 (um) repre-
sentante da secretaria de Obras;e) 1 (um) representante da secretaria de saúde - Departamento 
de vigilância sanitária.
II - 1 (um) representante da caixa econômica.
III - 1 (um) representante do Clube de Dirigentes Lojistas;
IV - 1 (um) representante da UABS - União das Associações de Bairros de Siderópolis;
V - 1 (um) representante com inscrição regular no CREA;
VI - 1 (um) representante com inscrição regular na OAB;
VII - 1 (um) representante do Poder Legislativo.

Art. 5º Os membros que compõe o conselho terão um mandato de 2 anos, a iniciar-se da indica-
ção, permitida a recondução.

Art. 6º O conselho Municipal de Habitação, será presidido pelo titular da Secretaria municipal 
de desenvolvimento econômico, competindo-lhe:
I - representar legalmente o conselho;
II - convocar e presidir as reuniões do conselho;
III - dirigir e coordenar as atividades do Conselho determinando as providências necessárias 
ao seu pleno desempenho;
IV - emitir voto de desempate.
Parágrafo Único - No caso de impedimento do presidente, o chefe do poder executivo municipal 
nomeará o seu substituto.

Art. 7º As funções dos membros do Conselho Municipal de Habitação não serão remuneradas, sendo 
seu desempenho considerado como de serviço público relevante.
Parágrafo Único - A cada conselheiro titular corresponderá um suplente.

Art. 8º As reuniões do Conselho Municipal de habitação se instalarão com um quorum mínimo de 
1/3 de seus integrantes.

Art. 9º As decisões do Conselho Municipal de Habitação serão tomadas com aprovação da maioria 
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simples de seus membros.

Art. 10 - O Conselho Municipal de Habitação reunir-se-á, ordinariamente quadrimestralmente, 
sendo as reuniões extraordinárias só podendo ser convocadas com a anuência da maioria absoluta 
dos conselheiros e por motivo fundamentado.

Art. 11 - A constituição do conselho municipal de habitação será feita no prazo de 90 (Noven-
ta) dias a partir da publicação da presente lei.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de julho de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeitura Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de julho de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1695 DE 20 DE JULHO DE 2007.

Publicação Nº 1880519

LEI Nº 1695 DE 20 DE JULHO DE 2007.

VEDA A PRÁTICA DE NEPOTISMO NO PODER EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DIRETA E 
INDIRETA.

Art. 1º É vedada a nomeação ou designação para o exercício de cargos em comissão, bem como a 
contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional inte-
resse público de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos secretários do Poder Executivo ou dos 
titulares de cargos que lhes sejam equiparados e dos dirigentes dos órgãos da administração 
pública direta e indireta municipal, ressalvada a contratação temporário efetivada por meio 
de processo seletivo que garanta a ampla publicidade, a impessoalidade e a igualdade entre 
os candidatos.
Parágrafo Único - Igualmente é vedada a contratação, em casos excepcionais de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, de pessoa jurídica da qual algum dos sócios seja cônjuge, compa-
nheiro ou parente em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, das pessoas 
arroladas no caput deste artigo.

Art. 2º O nomeado, designado ou contratado, antes da posse, bem como os sócios de pessoas 
jurídicas a serem contratadas em casos excepcionais de dispensa ou inexigibilidade de licita-
ção, antes da contratação, declararão, por escrito, não ter relação de matrimônio, de união 
estável ou de parentesco que importe em prática vedada na forma do art. 1º.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de julho de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de julho de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Administração e Finanças
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LEI Nº 1696 DE 20 DE JULHO DE 2007.

Publicação Nº 1880520

LEI Nº 1696 DE 20 DE JULHO DE 2007.
AUTORIZA O MUNICIPIO CAPTAR RECURSOS PARA A XVIII FESTA DO COLONO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Municípios, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e seguinte lei:

Art. 1º Fica o Município de Siderópolis autorizado a captar recursos financeiros, através da 
Fundação Municipal da Cultura, para atender despesas com a realização da XVIII Festa do Colono 
de Siderópolis, tendo como fontes:
I - a celebração de convênios;
II - auxílios de pessoas físicas e/ou jurídicas;
III - venda de ingressos para eventos da festa ;
IV - outra rendas que a festa possa gerar para a fundação;

Art. 2º A receita arrecadadas pelas fontes previstas nos incisos I à IV, do Art, 1º desta Lei, 
terão o seu ingresso registrado na receita orçamentária da Fundação Municipal de Siderópolis, 
de conformidade com a legislação vigente.

Art. 3º A Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis poderá aceita patrocínio de terceiros 
para da divulgação da festa na mídia.

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limi-
te da receita auferida pela captação autorizada na presente lei, para adicionar aos elementos 
de despesas do Proj/Ativ. 2.043 - festa do colono/etnias, do orçamento do Fundo Municipal de 
Cultura de Siderópolis, em vigor.

Art. 5º Esta lei entra em vigor n data de sua publicação.

Art. 6º Revogam - se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de julho de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeitura Municipal.
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de julho de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1697 DE 20 DE JULHO DE 2007.

Publicação Nº 1880521

LEI Nº 1697 DE 20 DE JULHO DE 2007.

DENOMINA-SE TRAVESSA NESTE MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e seguinte lei:

Art. 1º Fica denominada de "Travessa Romanelo Savi", a travessa da Vila Rica que se localiza 
entre as ruas Abel da Soler e Ondina de Oliveira Caldas.
§ 1º A Travessa Romanelo Savi tem seu início na Rua João Queluz e término na Rua sem 
denominação.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de Julho de 2007.
Douglas Gleen Warmling
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de julho de 2007.
Moacir Pavan
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1698 DE 20 DE JULHO DE 2007

Publicação Nº 1880522

LEI Nº 1698 DE 20 DE JULHO DE 2007

DENOMINA-SE RODOVIA NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rodovia Padre Herval Fontanella, a Rodovia compreendida entre Si-
derópolis e Rio Jordão.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do Orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 20 de julho de 2007.
Douglas Gleen Warmling
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Aministração, em 20 de julho de 2007.
Moacir Pavan
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1699 DE 25 DE JULHO DE 2007

Publicação Nº 1880523

LEI Nº 1699 DE 25 DE JULHO DE 2007
AUTORIZA ALIENAR TERRENOS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover a alienação das áreas de ter-
ras, do Patrimônio Público Municipal, situadas nas ruas Sebastião Toledo dos Santos, Augusto 
Baptista Pereira, Gastão Bica de Oliveira e rua Projetada, identificadas pelas matrículas do 
Registro Geral de Imóveis Silmara Bertan Bollick, Oficial 2º Ofício do Registro de Imóveis da 
Comarca de Criciúma - SC, áreas, a seguir especificadas:
1 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.590, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de Cri-
ciúma-SC, Lote Nº 01, com a área de 375,00 m2 (trezentos, setenta e cinco metros quadrados), 
confrontando ao Norte, 15,00 metros, com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis; Sul, 
15,00 metros, com a Rua Sebastião Toledo dos Santos; Leste, 25,00 metros, com o lote Nº 02 e 
a Oeste, 25,00 metros, com a Rua Augusto Baptista Pereira;
2 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.591, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de Cri-
ciúma-SC, Lote Nº 02, com a área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), assim 
confrontando: Norte, 14,40 metros, com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis; Sul, 
14,40 metros, com a Rua Sebastião Toledo dos Santos; Leste, 25,00 metros, com o lote Nº 03 e 
a Oeste, 25,00 metros, com o lote Nº 01.
3 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.592, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de Cri-
ciúma-SC, Lote Nº 03, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), assim 
confrontando: Norte, 14,40 metros, com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis; Sul, 
14,40 metros, com a Rua Sebastião Toledo dos Santos; Leste 25,00 metros, com o lote Nº 04, e 
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a Oeste, 25,00 metros, com o lote Nº 02.
4 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.593, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de Cri-
ciúma-SC, Lote Nº 04, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), assim 
confrontando: Norte, 14,40 metros, com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis; Sul, 
14,40 metros, com a rua Sebastião Toledo dos Santos; Leste, 25,00 metros, com o lote Nº 05 e 
a Oeste, 25,00 metros, com o lote Nº 03.
5 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.594, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de Cri-
ciúma-SC, Lote Nº 05, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), assim 
confrontando: Norte, 14,40 metros, com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis; Sul, 
14,40 metros, com a Rua Sebastião Toledo dos Santos; Leste, 25,00 metros, com o lote Nº 06 e 
a Oeste, 25,00 metros, com o lote Nº 04.
6 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.595, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de Cri-
ciúma-SC, Lote Nº 06, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), assim 
confrontando: Norte, 14,40 metros, com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis; Sul, 
14,40 metros, com a Rua Sebastião Toledo dos Santos; Leste, 25,00 metros, com o lote Nº 07 e 
a Oeste, 25,00 metros, com o lote Nº 05.
7 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.596, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de Cri-
ciúma-SC, Lote Nº 07, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), assim 
confrontando: Norte, 14,40 metros, com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis; Sul, 
14,40 metros, com a Rua Sebastião Toledo dos Santos; Leste, 25,00 metros, com o lote Nº 08 e 
parte do lote Nº 09 e a Oeste, 25,00 metros, com o lote Nº 06.
8 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.597, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de Cri-
ciúma-SC, Lote Nº 08, com área de 442,00 m2 (quatrocentos quarenta e dois metros quadrados), 
assim confrontando: Norte, 26,00 metros, com o lote Nº 09; Sul 26,00 metros, com a rua Se-
bastião Toledo dos Santos; Leste, 17,00 metros, com a rua Gastão Bica de Oliveira e a Oeste, 
17,00 metros, com o lote Nº 07.
9 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.598, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de 
Criciúma-SC, Lote Nº 09, com área de 416,00 m2 (quatrocentos e dezesseis metros quadrados), 
assim confrontando: Norte, 26,00 metros, com o lote Nº 10; Sul, 26,00 metros, com o lote Nº 
08; Leste, 16,00 metros, com a Rua Gastão Bica de Oliveira; e a Oeste, 16,00 metros, o lote 
Nº 07 e terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis.
10 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.599, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de 
Criciúma-SC, Lote Nº 10, com área de 442,00 m2 (quatrocentos, quarenta e dois metros quadra-
dos), assim confrontando: Norte, 26,00 metros, com rua Projetada; Sul, 26,00 metros, com o 
lote Nº 09; a Leste 17,00 metros, com a rua Gastão Bica de Oliveira e a Oeste, 17,00 metros, 
com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis.
11 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.762, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de 
Criciúma-SC, Lote Nº 11, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), assim 
confrontando: Norte, 14,40 metros, a rua Projetada; Sul, 14,40 metros, o Lote Nº 07; Leste, 
25,00 metros, com o lote Nº 10 e parte do Lote Nº 09 e a Oeste, 25,00 metros, com o lote Nº 12.
12 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.763, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de 
Criciúma-SC, Lote Nº 12, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), assim 
confrontando: Norte, 14,40 metros, com a rua Projetada; Sul 14,40 metros, com o Lote Nº 06; 
Leste, 25,00 metros, com o lote Nº 11 e a Oeste, 25,00 metros, com o lote Nº 13.
13 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.764, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de 
Criciúma-SC, Lote Nº 13, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), assim 
confrontando: Norte, 14,40 metros, com a rua Projetada; Sul, 14,40 metros, com o Lote Nº 05; 
Leste, 25,00 metros, com o lote Nº 12 e a Oeste, 25,00 metros, com o lote Nº 14.
14 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.765, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de 
Criciúma-SC, Lote Nº 14, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), assim 
confrontando: Norte, 14,40 metros, com a Rua Projetada; Sul, 14,40 metros, com o Lote Nº 04; 
Leste, 25,00 metros, com o lote Nº 13 e a Oeste, 25,00 metros, com o lote Nº 15;
15 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.766, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de 
Criciúma-SC, Lote Nº 15, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), assim 
confrontando: Norte, 14,40 metros, com a Rua Projetada; Sul, 14,40 metros, com o lote Nº 03; 
Leste, 25,00 metros, com o lote Nº 14 e a Oeste, 25,00 metros, com o lote Nº 16.
16 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.767, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de 
Criciúma-SC, Lote Nº 16, com área de 360,00 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), assim 
confrontando: Norte, 14,40 metros, com a Rua Projetada; Sul, 14,40 metros, com o lote Nº 02; 
Leste, 25,00 metros, com o lote Nº 15 e a Oeste, 25,00 metros, com o lote Nº 17.
17 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 10.768, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de 
Criciúma-SC, Lote Nº 17, com área de 375,00 m2 (trezentos e setenta e cinco metros quadra-
dos), assim confrontando: Norte, 15,00 metros, com a Rua Projetada; Sul, 15,00 metros, com o 
lote Nº 01; Leste, 25,00 metros, com o lote Nº 16 e a Oeste, 25,00 metros, com a Rua Augusto 
Baptista Pereira.

Art. 2º O valor mínimo de cada lote enumerado no artigo 1º., consta do laudo de avaliação, 
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parte integrante desta lei, sendo que a alienação dos imóveis respeitará a legislação mu-
nicipal e federal vigente, e os recursos a serem auferidos com a alienação dos lotes deverá 
ser utilizado na pavimentação asfáltica completa das Ruas 03, 18 e 19 no Bairro Rio Fiorita, 
que deverão iniciar no prazo de 60 (sessenta) dias após a alienação dos lotes, Ruas Lutenai 
Haroldo da Costa, Oli Manoel Rodrigues, Luiz F da Fonseca e Bernardino Neto, no bairro Re-
nascer; ruas Lucinda Delfino de Freitas, Pedro Paulo Domingos, Patrício José B Duarte e Dário 
dos Santos no bairro COHAB II (COHAB de madeir
a); Ruas Maria José da Silva, Paulo Piazolli e Santa Paulina na Vila Esperança e Caxias; ruas 
Artur Kestering (complemento), Lino Pasquali e Modesto Frassetto no bairro Estrada de Ferro 
e ruas 05,06 e 10 da Vila São Jorge, todas do Município de Siderópolis.

Art. 3º O valor mínimo de cada lote enumerado no Art. 1º consta no Laudo de Avaliação, parte 
integrante desta Lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 25 de Julho de 2007.
Douglas Gleen Warmling
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 25 de Julho de 2007.
Moacir Pavan
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 17

Publicação Nº 1878841

LEI Nº 17

ESTABELECE O HORÁRIO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As casas comerciais e outros estabelecimentos abertos ao púbico, observando as exces-
sões abaixo mencionadas e as disposições das Leis Federais quanto às condições e duração do 
trabalho, cerrarão suas portas na hora fixada para o encerramento do comércio e nos dias em 
que por Lei devam conservar-se fechadas.

Art. 2º As casas comerciais e estabelecimentos em que se refere o artigo anterior funcionarão 
nos dias úteis, no verão, a partir de 23 de setembro a 30 de abril, das 7 às 19 horas, asse-
gurando a cada empregado o intervalo de uma e meia horas para descanso e refeição, sendo das 
12 às 13 e 30 horas; e no inverno, a partir de 1º de maio a 22 de setembro, das 7 às 18 horas.
§ 1º: No intervalo assegurado ao empregado para descanso e refeição, o proprietário manterá a 
casa comercial ou estabelecimento sujeito ao horário geral do comércio, as portas fechadas.
§ 2º As casas comerciais com brinquedos de Natal e as que se enquadram neste ramo, do dia 15 
a 31 de dezembro poderão conservar-se abertas nos seguintes horários:
Do dia 15 a 20 até as 22 horas.
Do dia 21 a 24 até as 24 horas.
Do dia 26 a 31 até as 22 horas.
§ 3º Não estarão sujeitos aos horários determinados neste artigo os seguintes estabelecimentos: 
bilhares, bares, casas de bebidas, casas de diversões, empresas funerárias, confeitarias, 
garagens, hotéis e restaurantes, casas de locação de bicicletas.

Art. 3º O comércio manter-se-á fechado todo o dia aos domingos, feriados e dias santos de 
guarda, segundo o uso local.
§ 1º Quando o dia feriado ou santificado de guarda for sábado ou segunda-feira, o comércio de 
comestíveis poderá se conservar aberto até as onze horas.
§ 2º Não estão obrigados a fechar aos domingos e dias santos de guarda, segundo os usos locais, 
os estabelecimentos mencionados no parágrafo 3º do artio 2º.
§ 3º Aos domingos, feriados e dias santos de guarda as farmácias poderão conservar-se abertas 
de acordo com a tabela que a Prefeitura expedir ou que sejam combinados entre os interessados, 
com a aprovação do Prefeito Municipal.
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Art. 4º Os estabelecimentos não sujeitos ao horário geral do comércio não poderão vender fora 
das horas regulamentares, mercadorias pertencentes ao ramo das casas que devem conservar-se 
fechadas.
Parágrafo Único - A infração reiterada desta disposição importará em cassação da licença para 
funcionar fora do horário geral, por um mês, um ano além da multa que no caso couber.

Art. 5º As barbearias, salões de cabeleireiros para homens e senhoras, obedecerão ao seguinte 
horário:
a) De segunda a sextas-feiras fechando as 22 horas.b) Aos sábados até 24 horas.c) Aos domingos 
permanecerão fechados.d) Nos dias feriados e dias santos de guarda, segundo os usos locais, 
conservar-se-ão abertas até 12 horas; se o feriado ou dia santo de guarda coincidir com sábado 
ou segunda-feira, poderão conservar-se abertos até 24 horas.

Art. 6º A infração de qualquer das disposições da presente Lei será punida com multa de du-
zentos ou quinhentos cruzeiros, conforme a gravidade da infração, considerada a importância 
do estabelecimento; no caso de reincidência a multa será elevada ao dobro.

Art. 7º Considera-se infração não só o fato de ter as portas abertas fora do horário esta-
belecido, como comprar, vender ou realizar qualquer operação com portas fechadas, salvo o 
disposto no art. 3º, quanto às farmácias.
Parágrafo Único - As residências na mesma casa do estabelecimento, não autoriza a ter aberta 
qualquer porta desta.

Art. 8º Compete a fiscalização desta Lei aos fiscais e demais funcionários da Prefeitura, bem 
como, a qualquer interessado, que deverá comunicar a infração ao Prefeito.

Art. 9º É competente para a aplicação da multa o Prefeito Municipal, tendo em vista o ato de 
infração lavrado pelo Fiscal Geral, ou na falta deste, por outro funcionário de atribuições 
idênticas.
Parágrafo Único - Os fiscais poderão lavrar o respectivo auto de infração na forma da Legis-
lação Vigente, independente da assistência de qualquer outro funcionário.

Art. 10 O infrator tem o prazo de 24 horas para recolher aos cofres municipais a importância 
da multa, podendo dela recorrer, por escrito, ao Prefeito Municipal, dentro do mesmo prazo.

Art. 11 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 26 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 170

Publicação Nº 1878994

LEI Nº 170
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR EMPRÉSTIMO

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as necessárias operações de crédito com 
o Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S/A (INCO), para levantar um empréstimo até 
o limite de cinco milhões de cuzeiros (5.000.000,00), a juros e prazo a ser convencionados.

Art. 2º O resgate simultâneo do capital, juros e demais despesas, será feito na forma a ser 
estabelecida.

Art. 3º O produto do empréstimo será empregado em obras e serviços da administração pública 
municipal e, muito especialmente, no serviço de abastecimento de água da cidade de Siderópo-
lis.
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Art. 4º Para o resgate de que trata o artigo 2º desta Lei, o Executivo Municipal, mediante 
procuração em causa própria, fará cessão, ao Banco financiador, das quotas dos impostos de 
renda e de consumo atribuídas ao Município, no corrente exercício.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 03 de setembro de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1700 DE 03 DE AGOSTO DE 2007.

Publicação Nº 1880524

LEI Nº 1700 DE 03 DE AGOSTO DE 2007.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A DOAR E VENDER ÁREAS DE TERRAS DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, por ato próprio, após processo adminis-
trativo pertinente, a:
I - a vender as áreas de terra descritas:
a) lotes de 01 a 05 e 07 a 10 e área remanescente do antigo pátio da CSN localizados no bairro 
Rio Fiorita;

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se a Lei nº 1521 de 2004 e 
legislações em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 03 de Agosto de 2007.
DOULGAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 03 de Agosto de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1701 DE 03 DE AGOSTO DE 2007

Publicação Nº 1880525

LEI Nº 1701 DE 03 DE AGOSTO DE 2007

ALTERA ARTIGO 2º DA LEI  1271, DE 24 DE AGOSTO DE 1999 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos s habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 2º da Lei  1271, de 24 de agosto de 1999 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º Nas áreas declaradas de proteção ambiental, prevista no artigo 1º desta Lei, para 
a Exploração Mineral e Obras de Engenharia que modifique ou altere substancialmente esta re-
gião, é imprescindível e necessário da aprovação pelo Órgão Competente do E.I.A. - Estudo de 
Impacto Ambiental."

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 03 de agosto de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 03 de agosto de 2007.
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MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1702.

Publicação Nº 1880526

LEI Nº 1702.

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 1703 DE 07 DE AGOSTO DE 2007.

Publicação Nº 1880527

LEI Nº 1703 DE 07 DE AGOSTO DE 2007.
AUTORIZA RETIRADA DE SEIXO POR PERMUTA DE ÁREA DE TERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a Permutar área de terra, situa-
da na Avenida Projetada esquina com a Rua Oli Manoel Rodrigues, no Bairro Renascer, mediando 
359,40 metros quadrados, tendo as seguintes confrontações: ao Norte 25,00 metros com o lote nº 
24; ao Sul 30,38 metros com a Avenida Projetada, ao Leste 5,36 com a Rua Oli Manoel Rodrigues 
e Oeste com os Lotes nº 25 e 27.

Art. 2º O imóvel de que trata o artigo anterior será permutado em favor do Senhor Leonidio 
Geraldo Sávio, brasileiro, agricultor, portador do CPF Nº 415.832.569-20, Carteira de Iden-
tidade Nº 331.435, residente e domiciliado neste Município de Siderópolis que cederá passa-
gem para extração de seixo rolado em sua propriedade em quantidade estimada de 30.000 metros 
cúbicos de material.
Parágrafo Único - A retirada do seixo se dará de forma gradativa, conforme a necessidade de 
utilização das Secretarias Municipais de Obras e Agricultura em obras e serviços no atendi-
mento às comunidades de nosso Município.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Siderópolis, 07 de Agosto de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração no dia 07 de Agosto de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1704 DE 07 DE AGOSTO DE 2007.

Publicação Nº 1880528

LEI Nº 1704 DE 07 DE AGOSTO DE 2007.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE R$ 785.000,00 (Setecentos e Oitenta e Cinco 
Mil Reais), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suple-
mentar até o montante de R$ 785.000,00 (Setecentos e Oitenta e Cinco Mil Reais), para adicio-
nar aos seguintes elementos de despesas:
ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROJ/ATIV: 2.004 - FUNC. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO
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22 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serv. Terc- P. J. ....................R$ 100.000,00
ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV: 1.004 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO DE ESPORTES
108 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações ........................R$ 135.000,00
PROJ/ATIV: 2.007 - FUNC. MANUT. DO DEPTO EDUCAÇÃO
35 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo ..........................R$ 15.000,00
PROJ/ATIV: 2.009 - FUNC. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
43 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0092 - Material de Consumo ..........................R$ 30.000,00
45 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0092 - Outros Serv. de Terc. - P.J. .................R$ 30.000,00
UNIDADE: 05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
PROJ/ATIV: 1.005 - CONTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE
63 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações ..........................R$ 25.000,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
PROJ/ATIV: 1.007 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/DRENAGEM E SANEAMENTO
70 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações .........................R$ 450.000,00
Total .........................................................................R$ 785.000,00

Art. 2º Os créditos a que se refere o artigo anterior, correrão por conta de anulação parcial 
da dotação a seguir especificada, no orçamento do Fundo Rotativo Habitacional de Siderópolis 
do presente exercício:
ORGÃO: 14 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
UNIDADE: 01 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
PROJ/ATIV: 1.017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS/IMPL. LOT. POPULARES
5 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0094 - Obras e Instalações ..........................R$ 785.000,00
Total..........................................................................R$ 785.000,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Siderópolis, 07 DE Agosto de 2007
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal.
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, no dia 07 de Agosto de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1705 DE 16 DE AGOSTO DE 2007.

Publicação Nº 1880529

LEI Nº 1705 DE 16 DE AGOSTO DE 2007.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ALIENAR AREAS DE TERRAS DO MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, a promover a alienação das áreas de terras 
do Patrimônio Público Municipal a seguir especificadas:
1 - Um terreno urbano, parte da matrícula nº 3.912, situado na Cidade de Siderópolis,comarca 
de Criciúma-SC, Lote nº 08, com área total de 1.218,00 metros quadrados, confrontando ao Norte 
66,83 metros com a Av. Projetada, Sul 54,04 metros com o Lote de nº 07, Leste 38,48,metros 
com a Av. Porfírio Feltrin e Oeste 3,45 metros com o Lote de nº 09.
2 - Um terreno urbano, parte da matrícula nº 3.912, situado na Cidade de Siderópolis, comarca 
de Criciúma - SC, Lote nº 01, com área total de 832,22 metros quadrados, confrontando ao Norte 
39,95 metros com a Av. CSN, Sul 38,26 metros com o Lote nº 3, Leste 21,00 metros com o Lote 
nº 02 e Oeste 21,08 metros com a Rodovia SC 447.
3 - Um terreno urbano, parte matrícula nº 15.374, situado na Cidade de Siderópolis, comarca 
de Criciúma - SC, Lote aos fundos do Loteamento Mafalda Bonassa, com área total de 801,60 me-
tros quadrados, confrontando ao Norte 15,00 metros com terras de Agenor Sangaletti, Sul 15,00 
metros com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis, Leste 53,44 metros com terras da 
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Prefeitura Municipal de Siderópolis e Oeste 54,44 metros com o Loteamento Mafalda Bonassa.

Art. 2º O valor mínimo de cada lote enumerado no Art. 1º consta no Laudo de avaliação, parte 
integrante desta Lei.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de Agosto de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Agosto de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1706 DE 16 DE AGOSTO DE 2007.

Publicação Nº 1880530

LEI Nº 1706 DE 16 DE AGOSTO DE 2007.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR, AREA DE TERRA DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeitura Municipal de Siderópolis, faço saber todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou, e Eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, a promover Doação, Através de ato próprio 
de área de terra pertencente ao Patrimônio Público Municipal a seguir especificado:
- Um terreno urbano, parte da matricula Nº 8.103, situado na Cidade de Siderópolis, comarca 
de criciúma - SC, Lote de nº 04, com área total de 300,00 metros quadrados, confrontando ao 
Norte 25,00 metros com o Lote nº 02, Sul 25,00 metros com o Lote nº 06, Leste 12,00 metros 
com a Rua Oli Manuel Rodrigues e Oeste 12,00 metros com o Lote de nº 05,

Art. 2º A área de terras que trata o artigo anterior será doado a entidade Movimento de Cons-
cientização Negra Cruz e Souza.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Siderópolis, 16 de Agosto de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, no dia 16 de Agosto de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1707 DE 16 DE AGOSTO DE 2007.

Publicação Nº 1880531

LEI Nº 1707 DE 16 DE AGOSTO DE 2007.
AUTORIZA O MUNICÍPIO A RECEBER, EM DOACÃO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MEC - PROJETO PRE-
SENÇA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeitura Municipal de Siderópolis, faço saber todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou, e Eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Município autorizado a receber, em doação, do MEC - Ministério da Educação 
- Coordenação Geral de Informática e Telecomunicação - PROJETO PRESENÇA, os equipamentos e 
materiais de informática a seguir especificados:
1 - 03 (três) Micro computadores, completos CELERON D 326, e séries Nº 21275857, Nº 2219052, 
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com acessórios, no valor global de R$ 3.899,00 (três mil e oitocentos e noventa e nove reais);
2 - 01 (uma) Impressora. 120N 12018SL LEXMARK, no valor de R$ 362,29 (trezentos e sessenta e 
dois reais e vinte e nove centavos);
3 - 01 (um) Tonner para impressora, 120N 12018SL LEXMARK, no valor de R$ 176,60 (cento e se-
tenta e seis reais e sessenta centavos);

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Siderópolis, 16 de Agosto de 2007
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal.
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, no dia 16 de Agosto de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1708 DE 16 DE AGOSTO DE 2007.

Publicação Nº 1880532

LEI Nº 1708 DE 16 DE AGOSTO DE 2007.
AUTORIZA CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA ESTRELA VERMELHA DE SIDERÓPOLIS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro a 
Associação Esportiva Estrela Vermelha, com sede neste Município.

Art. 2º O valor a ser repassado será de R$ 6.700,00 (Seis Mil e Setecentos Reais), em parcela 
única, os quais deverão ser aplicados na manutenção da entidade e no desenvolvimento de suas 
atividades.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei, correrão por conta do projeto/ativi-
dade: 2.004 - Manutenção da Secretaria de Administração, na rubrica orçamentária: 19 - 
3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições, do orçamento geral do Município.

Art. 4º Após o recebimento dos recursos a entidade terá 30 dias para prestação de contas, que 
foram utilizados em favor da entidade beneficiada.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam- se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de Agosto de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Agosto de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1709 DE 27 DE AGOSTO DE 2007.

Publicação Nº 1880533

LEI Nº 1709 DE 27 DE AGOSTO DE 2007.

ALTERA DISPOSITIVO DO CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º O inciso II do artigo 272 da Lei Municipal número 1255 de 01/12/98, CÓDIGO TRIBUTÁRIO 
MUNICIPAL, passa ter a seguinte redação:
II - Os contribuintes que percebem renda familiar de até 2 (dois) salários mínimos, cujo 
imóvel não contenha área edificada superior a 80,00m² (oitenta metros quadrados) e que sejam 
possuidores de um único imóvel, utilizando exclusivamente para a sua moradia, com área igual 
ou inferior a 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam- se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 27 de Agosto de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 27 de Agosto de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 171

Publicação Nº 1878995

LEI Nº 171
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar, com o Governo do Estado, através do 
PLAMEG, convênio visando a participação do Estado na abertura da nova rodovia Siderópolis-
-Criciúma.

Art. 2º O Poder Executivo terá liberdade para, na celebração do convênio, atentar para as 
condições que mais convenham aos interesses do Município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 03 de setembro de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1710 DE 28 DE AGOSTO DE 2007.

Publicação Nº 1880534

LEI Nº 1710 DE 28 DE AGOSTO DE 2007.

ALTERA O ART. 9º, ARTIGO 11, PARAGRAFO ÚNICO DO ART.13 E ARTIGO 15 DA LEI Nº 1604 DE 01 DE 
NOVEMBRO DE 2005.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, no uso de suas atribuições faço 
saber a todos que Câmara aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 9º, art.11, Parágrafo Único do art.13 e art.15, da Lei 1604 de 01 de novembro 
de 2005 passa a ter a seguinte redação:
"Art. 9º A jornada de trabalho do Conselheiro Tutelar e de 20h (vinte) horas semanais.
§ 1º O Regimento Interno do Conselho Tutelar definira a dinâmica de atendimento, tanto no 
horário normal quanto durante o plantão ou sobreaviso, explicitando os procedimentos a serem 
adotados".

Art. 11 A remuneração do Conselheiro Tutelar corresponde ao piso salarial do município do qua-
dro da Secretaria da Educação do Município, sendo reajustada nos mesmos índices e nas mesmas 
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datas dos reajustes gerais concedidos ao funcionalismo publico

Art. 13 Os Conselheiros Tutelares terão direito a diárias ou ajuda de custo para assegurar a 
indenização de suas despesas pessoais quando, fora do seu município, participarem de eventos 
de formação seminários, conferencias, encontros e outras atividades semelhantes e quando nas 
situações de representação do Conselho.
Parágrafo Único - As despesas decorrentes das atividades previstas no caput deste artigo, 
dependerão de Requerimento Prévio ao Conselho Municipal dos Direitos de Crianças do Adoles-
cente, que avaliara as possibilidades orçamentárias para concessão, deferindo ou indeferindo.

Art. 15 São requisitos para candidatar-se e exercer a função de membro do Conselho Tutelar:
I - reconhecida idoneidade moral;
II - idade superior a 21 (vinte e um) anos
III - residir no município há, no mínimo 02 (dois)anos;
IV - ter no mínimo o 2º grau completo
V - ter reconhecida experiência de, no mínimo 2 (dois) anos nos últimos 5 (cinco) anos, de 
experiência profissional ou voluntária, em trabalho direto na área da criança, do adolescente 
e família, atestado pelo Ministério Publico, pelo Juizado da Infância e da Juventude, ou por 
2 (duas) entidades registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
- COMCAD - ou Conselho Municipal de Assistência Social;
VI - participar, com freqüência de 100% (cem por cento) de curso prévio, promovido pelo Conse-
lho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente sobre a política de atendimento a criança 
e do adolescente.
Parágrafo Único - Ao candidatar-se a função de Conselheiro Tutelar, o membro do Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente devera simultaneamente pedir seu afastamento 
deste Conselho.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDEROPOLIS Em, 28 de Agosto de 2007.
Douglas Gleen Warmling
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Agosto de 2007.
Moacir Pavan
Secretario de Finanças e Administração

LEI Nº 1711 DE 28 DE AGOSTO DE 2007.

Publicação Nº 1880535

LEI Nº 1711 DE 28 DE AGOSTO DE 2007.

ALTERA INCISO DA LEI Nº 1676 DE 04 DE MAIO DE 2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Muni-
cipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica alterado o inciso II do artigo 1º da Lei Municipal Nº 1676 de 04 de maio de 2007, 
passando a vigorar com a seguinte redação:
"II - A Associação dos Amigos João Paulo II, a área de 570 Metros quadrados, parte da matrí-
cula nº 23.527."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Agosto de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Agosto de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1712 DE 10 DE SETEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880536

LEI Nº 1712 DE 10 DE SETEMBRO DE 2007.
CONCEDE REDUÇÃO DOS VALORES DAS PENALIDADES INCIDENTES SOBRE OS DÉBITOS FISCAIS, INSCRITOS EM 
DÍVIDA ATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SERGIO FRANCISCO GIONGO, Prefeito Municipal em exercício, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedida redução nos valores das multas e juros incidentes sobre os débitos 
inscritos em dívida ativa, como segue:
I - de 90% (Noventa por cento) quando pagos em parcela única, até 31 de outubro de 2007;
II - de 80% (Oitenta por cento) quando pagos em parcela única, até 30 de novembro de 2007;
III - de 70% ( Setenta por cento) quando pagos em parcela única, até 20 de dezembro de 2007.
IV - de 70%(Setenta por cento) quando pagos em até 3 (três) parcelas mensais e sucessivas 
vencíveis em 31 de outubro de 2007, 30 de novembro de 2007 e 20 de dezembro de 2007.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 10 de Setembro de 2007.
SERGIO FRANCISCO GIONGO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de Setembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1713 DE 10 DE SETEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880537

LEI Nº 1713 DE 10 DE SETEMBRO DE 2007.

DENOMINA-SE RUA NO MUNICIPIO.

SERGIO FRANCISCO GIONGO, Prefeito Municipal em exercício, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Florenço Savi, na rua localizada nos fundos da Olaria do Savi:
Parágrafo Único - Arua Florenço Savi tem seu inicio na Estrada Geral de Rio Jordão e seu ter-
mino na Tubozan.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em con-
trario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 10 de Setembro de 2007.
SERGIO FRANCISCO GIONGO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de Setembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1714 DE 19 DE SETEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880538

LEI Nº 1714 DE 19 DE SETEMBRO DE 2007.

DENOMINA-SE RUA NO MUNICIPIO.

SERGIO FRANCISCO GIONGO, Prefeito Municipal em exercício, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua José Antonio Agostinho, a rua localizada paralelamente a Rua 
12 do Bairro Rio Fiorita:
Parágrafo Único - A Rua José Antonio Agostinho tem seu inicio,no final da Rua 03, e seu ter-
mino, nas áreas da CSN.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em con-
trario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 19 de Setembro de 2007.
SERGIO FRANCISCO GIONGO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 19 de Setembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1715 DE 19 DE SETEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880539

LEI Nº 1715 DE 19 DE SETEMBRO DE 2007.

DENOMINA-SE RUA NO MUNICIPIO.

SERGIO FRANCISCO GIONGO, Prefeito Municipal em exercício, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Bela Vista, situada no loteamento Bela Vista na localidade da 
Vila São Jorge.
Parágrafo Único - A Rua Bela Vista tem seu inicio na rodovia SC445, e seu termino, na Ferro-
via Teresa Cristina.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em con-
trario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 19 de Setembro de 2007.
SERGIO FRANCISCO GIONGO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 19 de Setembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1716 DE 21 DE SETEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880540

LEI Nº 1716 DE 21 DE SETEMBRO DE 2007.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE R$ 900.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO FRANCISCO GIONGO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, faço saber a todos 
os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais 
suplementares até o montante de R$ 900.000,00 (Novecentos Mil Reais), para adicionar aos se-
guintes elementos de despesas:
§ 1º - Do Orçamento da Prefeitura Municipal:
ORGÃO:02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
PROJ/ATIV: 2.002 - FUNC. MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
9-3.1.90.11.00.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas........................R$ 10.000,00
ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV: 2.009 - FUNCION. MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF
41 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0092 - Obrigações Patronais...........................R$ 40.000,00
44 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0092 - Out.Serv.Terc.- Pés.Física.....................R$ 10.000,00
45 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0092 - Out.Serv. Terc. Pés. Jurídica..................R$ 40.000,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
PROJ/ATIV: 2.021 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS E CEMITÉRIOS
92 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações............................R$ 10.000,00
PROJ/ATIV: 2.023 - MANUTENÇÃO DEPTO SERV. ILUMINAÇÃO PUBL.
101 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo................................R$ 30.000,00
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
PROJ/ATIV: 2.032 - TRANSFERÊNCIA PARA A AFABESS
150 - 3.3.30.43.00.00.00.00.00.0080 - Subvenções Sociais.........................R$ 80.000,00
§ 2º - Do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde:
ÓRGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJ/ATIV: 2.035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas..................R$ 300.000,00
PROJ/ATIV: 2.036 - Transferência para Afabess - PACS
13 - 3.3.40.43.00.00.00.00.0080 - Subvenção Social...............................R$ 20.000,00
PROJ/ATIV: 2.038 - Manutenção do PSF
15 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e vantagens Fixas..................R$ 360.000,00
TOTAL PARA SUPLEMENTAR..........................................................R$ 900.000,00

Art. 2º Para atender aos créditos adicionais, mencionados no artigo anterior fica autorizado 
a anulação total ou parcial das dotações a seguir especificadas:
§ 1º - Do orçamento do Fundo Municipal de Saúde.
ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJ/ATIV: 2.037 - Transferências para Afabess CAPS
14 - 3.3.40.43.00.00.00.00.0080 - Subvenção Social..............................R$ 100.000,00
§ 2º - Do orçamento da Prefeitura Municipal.
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO CHEFE DE GABINETE
PROJ/ATIV: 2.002 - FUNC. MANUT. DAS ASSESSORIAS
14 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais...........................R$ 10.000,00
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROJ/ATIV: 2.004 - FUNCIONAMENTO MANUT. SEC. ADMINISTRAÇÃO
22 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serv. Terc. - Pés. Jur..................R$ 80.000,00
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2.006 - FUNCIONAMENTO MANUTENÇÃO DA SECR. FINANÇAS
30 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serv. Terc. - Pés. Jur..................R$ 40.000,00
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV: 1.001 - AMPL/REDE FÍSICA/ENSINO FUNDAMENTAL
105 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obas e Instalações............................R$ 20.000,00
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PROJ/ATIV: 1.003 - CONSTRUÇÕES DE CRECHES
107 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obas e Instalações............................R$ 20.000,00
PROJ/ATIV: 2.010 - BOLSAS DE ESTUDO
48 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições..................................R$ 50.000,00
PROJ/ATIV: 2.011 - FUNC. MANUT. DE CRECHES E PRÉ-ESCOLAR
49 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas..................R$ 60.000,00
50 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais...........................R$ 20.000,00
PROJ/ATIV: 2.013 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
56 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições.................................R$ 100.000,00
PROJ/ATIV: 2.014 - MANUTENÇÃO ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS
57 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo.............................R$ 1.000,00
58 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Jur..............R$ 1.000,00
PROJ/ATIV: 2.016 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
62 - 4.4..90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos e Material Permanente.............R$ 3.000,00
UNIDADE: 05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE
PROJ/ATIV: 1.006 - AQUISIÇÃO DE UM AUTOMÓVEL
164 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos e Material de Consumo.............R$ 1.000,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
PROJ/ATIV: 1.008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
71 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamento e Material Permanente...............R$ 5.000,00
PROJ/ATIV: 1.009 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
72 - 4.4..90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações............................R$ 1.000,00
PROJ/ATIV: 1.010 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ
73 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações............................R$ 30.000,00
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
PROJ/ATIV: 1.011 - CANALIZAÇÃO DO RIO ALBINA
88 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações............................R$ 20.000,00
PROJ/ATIV: 1.012 - REVITALIZAÇÃO AVENIDA PORFÍRIO FELTRIN
89 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações............................R$ 30.000,00
PROJ/ATIV: 2.024 - MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO
109 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo............................R$ 1.000,00
110 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - J...............R$ 1.000,00
UNIDADE: 04 - DEPTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
PROJ/ATIV: 2.025 - ABERTURA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS
111 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo............................R$ 8.000,00
112 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - J...............R$ 8.000,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
PROJ/ATIV: 2.027 - FUNCTO. MANUT. DEP. MEIO AMBIENTE
122 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de consumo............................R$ 2.000,00
123 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - F...............R$ 2.000,00
124 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - J...............R$ 2.000,00
125 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Eqpto e Material Permanente....................R$ 1.000,00
UNIDADE: 03 - DEPTO DE MANEJO FLORESTAL
PROJ/ATIV: 2.028 - FUNC. MANUT. HORTO FLORESTAL
126 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de consumo............................R$ 3.000,00
127 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - F...............R$ 1.000,00
128 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - J..............R$ 23.000,00
75 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações............................R$ 10.000,00
ÓRGÃO: 09 - SECR. MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO
UNIDADE: 02 - DEPTO DE INDÚSTRIA
PROJ/ATIV: 1.013 - NOVAS INDÚSTRIAS
129 - 4.4.60.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições..................................R$ 1.000,00
130 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações............................R$ 1.000,00
UNIDADE: 03 - DEPTO DE TURISMO
PROJ/ATIV: 1.014 - REST. ESCRIT. CSN
131 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações............................R$ 1.000,00
PROJ/ATIV: 1.015 - PORTAIS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO
132 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações...........................R$ 20.000,00
PROF/ATIV: 2.030 - INVESTIMENTO NO TURISMO
133 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de consumo............................R$ 3.000,00
134 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - F...............R$ 1.000,00
135 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - J...............R$ 3.000,00
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
PROJ/ATIV: 2.031 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS
144 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencto e Vantagens Fixas......................R$ 15.000,00
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145 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - F..............R$ 10.000,00
§ 3º - Do Orçamento do Fundo Rotativo Habitacional
ÓRGÃO: 14 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
UNIDADE: 01 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
PROJ/ATIV: 1.017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
1 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações............................R$ 191.000,00
TOTAL PARA ANULAR...............................................................R$ 900.000,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 21 de Setembro de 2007.
SERGIO FRANCISCO GIONGO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Setembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1717 DE 21 DE SETEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880541

LEI Nº 1717 DE 21 DE SETEMBRO DE 2007.
AUTORIZA ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO LIMITE DE R$ 2.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO FRANCISCO GIONGO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, faço saber a todos 
os habitantes do município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), destinado ao pagamento de transferência ao município de Urussanga, 
responsável pela construção de Unidade Engarrafadora de Cachaça e Vinho, a ser transferida 
para a COOFASUL - Cooperativa Familiar Agroindustrial Sul Catarinense.

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial do 
seguinte recurso orçamentário vigente:
Órgão: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
Unidade 03 - Departamento de Manejo Florestal
Proj/Ativ: 2.028 - Funcionamento e Manutenção do Horto Florestal
128 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica...R$ 2.000,00
TOTAL.............................................................................R$ 
2.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 21 de Setembro de 2007.
SERGIO FRANCISCO GIONGO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Setembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1718 DE 21 DE SETEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880542

LEI Nº 1718 DE 21 DE SETEMBRO DE 2007.
AUTORIZA O MUNICÍPIO CELEBRAR CONTRATOS DE CESSÃO DE USO RESIDENCIAL DE ÁREAS DE TERRAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO FRANCISCO GIONGO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, faço saber a todos 
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os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder executivo autorizado a celebrar contratos de cessão de uso de 
terras do Município, para assentamento de famílias a serem transferidas das que áreas inva-
diram e destinadas a construção de casas populares do programa da Caixa Econômica Federal.
§ 1º - Serão beneficiárias 15 famílias, dentre as quais 12 famílias s serem transferidas da 
área do programa da Caixa Econômica Federal e 3 que ocupam a área do assentamento pretendido, 
conforme a seguir relacionadas:
Nº Ordem - Nome do Beneficiado
01 - Luiz Paulo Leandro e cônjuge;
02 - Nazareno Machado e cônjuge;
03 - Daniel Pacheco e cônjuge;
04 - Vilmar Costa e cônjuge;
05 - Joceli Rita e cônjuge;
06 - Angela Ribeiro Jaques;
07 - Elisângela da Cunha;
08 - Rosane Rodrigues Maurício Elias e cônjuge;
09 - Francisnei Torres e cônjuge;
10 - José Carlos Vieira e cônjuge;
11 - Edmilson Neves da Silva;
12 - Rizolete Machado;
13 - Edina Pagani;
14 - Amilcar Estáquio Oliveira
15 - Vanderlei Pagani
§ 2º - A área cedida será estritamente para uso de fins residenciais.
§ 3º - A família beneficiária não poderá, vender, alugar, transferir o direito de uso ou ceder 
a terceiros, no todo ou parte da área cedida.
§ 4º - Constatada a não utilização, pela família beneficiária, da área cedida, para os fins 
não permitidos nesta Lei, o Município de imediato rescindirá o contrato de cessão de uso e 
retomará a posse do imóvel.
§ 5º - Após dez anos de efetivo e continuado uso residencial do imóvel, a família beneficiária, 
fará jus ao recebimento da escritura definitiva de doação, pelo Município, sem qualquer 
indenização a este.
§ 6º - A família beneficiária que está relacionada no § 1º da presente Lei, que comprovadamente 
for apurado que esteja beneficiada pelo programa das casas populares da Caixa Econômica 
Federal, não gozará do benefício do assentamento, previsto nesta Lei.
§ 7º - O Município celebrará contratos individuais de cessão de uso, com cada família 
beneficiária.

Art. 2º Cada área de terra a ser cedida medirá 150,00 m2 (cento e cinqüenta metros quadra-
dos) e, localizada nos altos da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, fundos das garagens 
e oficinas do Município, conforme planta de situação que é parte integrante da presente Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 21 de Setembro de 2007.
SERGIO FRANCISCO GIONGO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Setembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1719 DE 28 DE SETEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880543

LEI Nº 1719 DE 28 DE SETEMBRO DE 2007.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2008 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

SÉRGIO FRANCISCO GIONGO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º São estabelecidas em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, as 
diretrizes orçamentárias do Município de Siderópolis para 2008 compreendendo:
I - as prioridades e metas da administração pública municipal;
II - a estrutura e organização do orçamento;
III - as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento do Município e suas alterações;
IV - as disposições relativas à dívida pública municipal;
V - as disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais;
VI - as disposições sobre alterações na legislação tributária do município;
VII - as disposições gerais.

Capítulo  I
DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º Em consonância com art. 165, § 2º, da Constituição, as metas e as prioridades para o 
exercício financeiro de 2008 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades que integra 
esta Lei, as quais terão Precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2008, não 
se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
Parágrafo Único - Na destinação dos recursos relativos a programas sociais, será conferida 
prioridade as áreas de menor índice de desenvolvimento humano.

Capítulo  II
DA ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos 
objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, en-
volvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envol-
vendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre 
para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e
IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de gover-
no, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens 
ou serviços.
§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a 
forma de atividade, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e 
metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2º - As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em subtítulos, 
especialmente para especificar sua localização física integral ou parcial, não podendo haver 
alteração das respectivas finalidades e da denominação das metas estabelecidas.
§ 3º - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais 
se vinculam.
§ 4º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de 
lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos 
subtítulos com indicação de suas metas físicas.

Art. 4º A Lei Orçamentária Anual discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada 
por categoria de programação em seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando 
a esfera orçamentária, a fonte de recursos, o identificador de uso, e os grupos de despesa.

Art. 5º As metas físicas serão indicadas em nível de subtítulo e agregadas segundo os res-
pectivos projetos e atividades e constarão do demonstrativo a que se refere o art. 8º, § 1º, 
inciso XIV, desta Lei.

Art. 6º A Lei Orçamentária Anual compreenderá a programação do Poder Executivo Municipal, seus 
fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas e mantidas pelo Po-
der Público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades 
em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito 
a voto e que receba recursos públicos.

Art. 7º A lei orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações 
destinadas:
I - à concessão de subvenções econômicas e subsídios;
II - ao pagamento de precatórios judiciários, que constarão das unidades orçamentárias res-
ponsáveis pelos débitos, e
III - as despesas com publicidades, propaganda e divulgação oficial.
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Art. 8º O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal e 
a respectiva lei serão constituídos de:
I - texto da lei;
II - quadro orçamentário consolidado;
III - anexo do orçamento discriminado a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;
IV - discriminação da legislação da receita e da despesa, referente a lei orçamentária.
§ 1º - Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os 
complementos referenciados no art. 22, inciso III, da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
são os seguintes:
I - evolução da receita segundo as categorias econômicas e seu desdobramento em fontes.
II - evolução da despesa, segundo as categorias e grupos de despesas;
III - resumo das receitas do orçamento, por categoria econômica e origem dos recursos;
IV - resumo das despesas do orçamento, por categoria econômica e origem dos recursos;
V - receita e despesa, conforme anexo I da Lei nº 4.320, de 1964, e suas alterações;
VI - despesas do orçamento, segundo o órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos;
VII - despesas do orçamento segundo a função, subfunção, programa, e grupo de despesa;
VIII - programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 
212 da Constituição, em nível de órgão, detalhando fontes e valores por categoria de progra-
mação;
IX - resumo das fontes de financiamento e da despesa do orçamento de investimento, segundo 
órgão, função, subfunção e programa;
X - fontes de recursos por grupo de despesas; e
§ 2º - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária conterá:
I - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da re-
ceita e da despesa.
§ 3º - O Poder Executivo disponibilizará até trinta dias após o encaminhamento do projeto de 
lei orçamentária, podendo ser por meios eletrônicos, demonstrativos contendo as seguintes 
informações complementares:
I - as categorias de programação constantes da proposta orçamentária consideradas como despesa 
financeira para fins de cálculo do resultado primário;
II - o detalhamento dos principais custos unitários médios utilizados na elaboração dos or-
çamentos, para os principais serviços e investimentos, justificando os valores adotados;
III - a despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder, órgão e total, executada nos úl-
timos três anos, a execução provável em 2007e o programado para 2008, com a indicação da re-
presentatividade percentual do total e por Poder em relação à receita corrente líquida, tal 
como definida na Lei Complementar 101/00 demonstrando a memória de cálculo;
IV - a memória de cálculo das estimativas:
a) do gasto com pessoal e encargos sociais, por órgão, e no exercício, explicando as hipóteses 
quando ao crescimento vegetativo, concursos públicos, reestruturação de carreiras, reajustes 
gerais e específicos e ao aumento ou diminuição do número de servidores;
V - a memória de cálculo da estimativa das despesas com amortização e com juros e encargos 
da dívida pública;
VI - a situação observada no exercício de 2006 em relação aos limites e condições de que trata 
o art. 167, inciso III, da Constituição;
VII - o demonstrativo da receita nos termos do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
destacando-se os principais itens de:
a) impostos;b) contribuições sociais;c) taxas;d) concessões e permissões.
VIII - a evolução das receitas diretamente arrecadadas nos três últimos anos por órgão e uni-
dade orçamentária, a execução provável para 2007 e a estimativa para 2008, separando-se, para 
estes dois últimos anos, as de origem financeira das de origem não-financeira.
IX - a memória de cálculo das estimativas mês a mês:
a) das receitas próprias municipais administradas, destacando os efeitos da variação do índice 
de preços, das alterações da legislação e dos demais fatores que contribuam para as estima-
tivas;
X - a metodologia e a memória de cálculo da receita corrente líquida prevista na proposta 
orçamentária;
XI - o custo médio por beneficiário, por unidade orçamentária, por órgão e por Poder, dos gas-
tos com:
a) assistência médica e odontológica;b) auxílio-alimentação/refeição; ec) assistência pré-
-escolar;
XII - os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos Grupos de Despesa "juros e encargos 
da dívida" e "amortização da dívida", da dívida interna e externa, realizados nos últimos três 
anos, sua execução provável em 2007 e o programado para 2008.
XIII - a memória de cálculo da reserva de contingência.
XIV - a relação das ações que constituem despesas obrigatórias de caráter continuado, de que 
trata o art. 17, da Lei complementar nº 101, de 2000;
§ 4º - Os valores constantes dos demonstrativos previsto no § 3º serão elaborados a preços de 
proposta orçamentária, explicitada a metodologia utilizada para sua atualização.
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§ 5º - Os demonstrativos e informações complementares exigidos por esta lei identificarão, logo 
abaixo do respectivo título, o dispositivo a que se referem.
§ 6º - O projeto de lei orçamentária demonstrará a estimativa da margem de expansão das 
despesas obrigatórias de caráter continuado para 2008 em valores correntes e em termos de 
percentual da receita corrente líquida, destacando-se pelo menos aquela relativa aos gastos 
com pessoal e encargos sociais.

Art. 9º A lei orçamentária poderá conter código classificador em todas as categorias de pro-
gramação, que identificará se a despesa é de natureza financeira ou não-financeira, de acordo 
com a metodologia de cálculo das necessidades de financiamento.

Capítulo  III
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 10 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2008 de-
verão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o 
princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações 
relativas a cada uma dessas etapas.
Parágrafo Único - Serão divulgados na internet, ao menos:
I - pelo Poder Executivo, informações relativas à elaboração do projeto de lei orçamentária:
a) as estimativas das receitas de que trata o art. 12, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 
2000.b) os limites inicial e final fixados para cada Poder e órgão;c) a proposta de lei orçamen-
tária, inclusive em versão simplificada, seus anexos, a programação constante do detalhamento 
das ações e as informações complementares;

Art. 11 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2008 deve-
rão levar em conta a obtenção de superávit primário conforme discriminado no Anexo de Metas 
Fiscais e no orçamento.
§ 1º - Durante a execução do orçamento mencionado no caput deste artigo, poderá haver 
compensação de eventual frustração da meta do orçamento.
§ 2º - A mensagem que encaminhar o projeto de lei orçamentária anual à Câmara Municipal será 
acompanhada de:
I - memória de cálculo do resultado primário do projeto do orçamento;

Art. 12 - O projeto de lei orçamentária poderá incluir a programação constante de propostas 
de alterações do Plano Plurianual 2006/2009, que tenham sido objeto de projetos de lei espe-
cíficos.

Art. 13 - A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à unidade orçamentária 
responsável pela execução das ações correspondentes, ficando proibida a consignação de recur-
sos a título de transferência para outras unidades.
Parágrafo Único - Desde que observadas as vedações contidas no art. 167, inciso VI, da cons-
tituição, fica facultada a descentralização de créditos orçamentários para execução de ações 
de responsabilidade da unidade descentralizadora.

Art. 14 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos re-
cursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o 
controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 15 - Na programação da despesa não poderão ser:
I - fixadas despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente 
instituídas as unidades executoras;
II - incluídas despesas a título de investimento - Regime de Execução Especial, ressaltados 
os casos de calamidade pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3º, da Cons-
tituição; e
III - transferidos a outras unidades orçamentárias dos recursos recebidos por transferência.

Art. 16 - Além da observância das prioridades e metas fixadas no termos do art. 2º desta Lei, 
a lei orçamentária e seus créditos adicionais, observado o disposto no art. 45 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000, somente incluirão projetos ou subtítulos de projetos novos se:
I - tiveram sido adequadamente contemplados todos os projetos e respectivos subtítulos em 
andamento; e
II - os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade 
completa, considerando-se as contrapartidas.
§ 1º - Para fins de aplicação do disposto neste artigo, não serão considerados projetos com 
títulos genéricos que tenham constado de lei orçamentárias anteriores.

Art. 17 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:
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I - início de construção, ampliação, reforma voluptuária ou útil, aquisição, novas locações 
ou arrendamentos de imóveis residenciais;
II - aquisição de mobiliário e equipamento para unidades residenciais de representação fun-
cional;
III - aquisições de automóveis de representação, ressalvas aquelas referentes a automóveis 
de uso:
a) do Prefeito Municipalb) do Presidentes da Câmara Municipal
IV - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas 
creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
V - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública ou empregado de empresa 
pública ou de sociedade econômica mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica, 
inclusive custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos 
congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou in-
ternacionais; e
VI - compra de títulos públicos por parte de órgãos da administração indireta federal, exceto 
para atividades legalmente atribuídas ao órgão.

Art. 18 - Os recursos para compor a contrapartida de empréstimos internos e externos e para o 
pagamento de sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os cronogramas financei-
ros das respectivas operações, não poderão ter destinação diversa das referidas finalidades, 
exceto se comprovado documentadamente erro na alocação desses recursos.
Parágrafo Único - Excetua-se do disposto neste artigo a destinação, mediante a abertura de 
credito adicional, com prévia autorização legislativa, de recursos de contrapartida para a 
cobertura de despesas com pessoal e encargos sociais, sempre que for evidenciada a impossi-
bilidade da sua aplicação original.

Art. 19 - É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de dotações 
a título de subvenções sociais, ressalvadas, aquelas destinadas a entidades privadas sem fins 
lucrativos, de atividades de natureza continuada, que preencham uma das seguintes condições:
I - sejam de atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência so-
cial, saúde ou educação, e estejam registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - 
CNAS;
II - sejam vinculadas a organismos internacionais de natureza filantrópica, institucional ou 
assistência;
III - atendam ao disposto no art. 204 da Constituição, no art. 61 do ADCT, bem como na Lei nº 
8.742, de 7 de dezembro de 1993; ou
IV - sejam vinculadas a missão diplomática ou repartição consular brasileira no exterior e 
tenham por objetivo a divulgação da cultura brasileira e do idioma português falado no Brasil.
§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins 
lucrativos deverá apresentar declaração de funcionamento regular nos últimos cinco anos, 
emitida no exercício de 2007 por três autoridades locais e comprovante de regularidade do 
mandato de sua diretoria.
§ 2º - É vedada, ainda a inclusão de dotação global a título de subvenções sociais.

Art. 20 - É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, 
a título de "auxílios" para entidades privadas, ressalvadas, as sem fins lucrativos e desde 
que sejam:
I - de atendimento direto e gratuito ao público e voltadas para o ensino especial, ou repre-
sentativas da comunidade escolar das escolas públicas estaduais e municipais do ensino funda-
mental ou, ainda, unidades mantidas pela Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC;
II - cadastradas junto ao Órgão do Meio Ambiente, para recebimento de recursos oriundos de 
programas ambientais, doados por organismos internacionais ou agências governamentais estran-
geiras;
III - voltadas para as ações de saúde e de atendimento direto e gratuito ao público, presta-
das pelas Santas Casas de Misericórdia e outras entidades sem fins lucrativos, e que estejam 
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;
IV - consórcios intermunicipais de saúde, constituídos exclusivamente por entes públicos, le-
galmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública federal, 
e que participem da execução de programas nacionais de saúde; ou
Parágrafo Único - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas neste artigo, a 
inclusão de dotações na lei orçamentária e sua execução, dependerão, ainda, de:
V - publicação, pelo Poder Executivo, de normas a serem observadas na concessão de auxílios, 
prevendo-se cláusula de reversão no caso de desvio de finalidade;
VI - identificação do beneficiário e do valor transferido no respectivo convênio.

Art. 21 - A execução das ações de que tratam os art. 24 e 25 fica condicionada à autorização 
específica exigida pelo caput do art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 22 - A proposta orçamentária conterá reserva de contingência, constituída exclusivamente 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 755

com recursos do orçamento, em montante equivalente a, no mínimo, Dez por cento da receita 
corrente líquida destinado ao:
Parágrafo Único - Atendimento de passivos Contingentes e outros riscos e eventos fiscais im-
previstos, e os valores de dotação alocados, cujos os recursos serão utilizados como fonte 
compensatória para abertura de créditos suplementares quando se evidenciarem insuficientes, 
durante o exercício, as dotações orçamentárias constantes do orçamento anual. (Art. Nº 12, 
Lei Federal 4.320).

Art. 23 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e 
com o detalhamento estabelecido na lei orçamentário anual.

Art. 24 - No exercício de 2007, observado o disposto no art. 169 da Constituição, somente 
poderão ser admitidos servidores se:
I - existirem cargos vagos a preencher;
II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa; e
III - for observado o limite de despesa de pessoal.

Art. 25 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, II, da Constituição, ficam 
autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, 
empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações 
de pessoal a qualquer título, constantes de anexo específico do projeto de lei orçamentária, 
observado o disposto no art. 71 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 26 - O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 2000, aplica-se exclu-
sivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da 
legalidade ou validade dos contratos.
Parágrafo Único - Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, 
para efeito do caput, os contratos de terceirização relativos a execução indireta de ativi-
dade que, simultaneamente:
I - sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de 
competência legal do órgão ou entidade;
II - não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro pes-
soal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar 
de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente.

Capítulo  IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 27 - A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será 
aprovada ou editada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Parágrafo Único - Aplicam-se à lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza 
financeira as mesmas exigências referidas no caput, podendo a compensação, alternativamente, 
dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, de despesas em valor equivalente.

Art. 28 - Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados 
os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam 
objeto de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.
§ 1º - Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçamentária:
I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita 
adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos;
II - será apresentada programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respec-
tivas alterações na legislação.

Capítulo  V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29 - Os custos unitários de obras executadas com recursos do orçamento do município, 
relativas à construção de prédios públicos, saneamento básico e pavimentação, não poderão 
ser superiores ao valor do Custo Unitário Básico - CUB, por m², divulgado pelo Sindicato da 
indústria da Construção, por Unidade da Federação, acrescido de até trinta por cento para 
cobrir custos não previstos no CUB.
Parágrafo Único - Somente em condições especiais, devidamente justificadas, poderão os respec-
tivos custos ultrapassar os limites fixados no caput deste artigo, sem prejuízo da avaliação 
dos órgãos de controle interno e externo.

Art. 30 - O Poder Executivo deverá desenvolver sistema gerencial de apropriação de despesas, 
com o objetivo de demonstrar o custo de cada ação orçamentária.

Art. 31 - Caso seja necessária limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação 
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financeira para atingir a meta de resultado primário, nos termos do art. 9º da Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000, prevista no art. 18 desta Lei será fixado separadamente percentual de 
limitação para o conjunto de "projeto", "atividades" e "operações especiais" e calculada de 
forma proporcional, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal 
de execução.
§ 1º - Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo 
comunicará ao Poder Legislativo Municipal, acompanhado da memória de cálculo, das premissas, 
dos parâmetros e da justificação do ato, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho 
e da movimentação financeira.
§ 2º - A Câmara Municipal, com base na comunicação de que trata o § 1º, publicará ato 
estabelecendo os montantes que, calculados na forma do caput, caberão aos respectivos órgãos 
na limitação do empenho e movimentação financeira.

Art. 32 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000:
I - as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art. 
38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os procedimentos de desapropriação de 
imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição;
II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultrapas-
se, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 33 - Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 2000:
I - considera-se contraída a obrigação a partir da formalização do contrato administrativo ou 
instrumento congênere e da liquidação da despesa concomitantemente.
II - no caso de despesas relativas a prestação de serviços já existentes e destinados a manu-
tenção da administração pública, considera-se como compromissadas apenas as prestações cujo 
pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observando o cronograma pactuado.

Art. 34 - O Poder Executivo Municipal deverá elaborar e publicar até trinta dias após a publi-
cação da Lei Orçamentária 2008, cronograma anual de desembolso mensal, nos termos do art. 8º 
da Lei Complementar nº 101, de 2000, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário 
estabelecida nesta Lei.
§ 1º - O ato referido no caput e os que o modificarem conterão:
I - metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto no art. 13 da Lei Complemen-
tar nº 101, de 2000, incluindo seu desdobramento por fonte de receita e por fonte de recursos;
II - metas quadrimestrais para o resultado primário do orçamento;
III - demonstrativo de que a programação atende a essas metas.

Art. 35 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a 
execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
Parágrafo Único - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-
-financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências deriva-
das da inobservância do caput deste artigo.

Art. 36 - Para fins de apreciação da proposta orçamentária, do acompanhamento e da fiscalização 
orçamentária a que se refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição, será assegurado, 
ao órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta.

Art. 37 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 
167, § 2º, da Constituição, será efetivada mediante decreto do Prefeito Municipal.
Parágrafo Único - Na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso deverá 
ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da 
qual os créditos foram abertos.

Art. 38 - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-
-se-ão à fiscalização do Poder concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas 
e objetivos para os quais receberam os recursos.

Art. 39 - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a compatibilizar as planilhas dos anexos 
da presente Lei, para adequação da Legislação vigente.

Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Setembro de 2007.
SERGIO FRANCISCO GIONGO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Setembro de 2007.
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MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 172

Publicação Nº 1878996

LEI Nº 172
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir, por conta do excesso de arrecadação, o 
Crédito Especial de Cr$3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil cruzeiros), a fim de fazer 
face às despesas com aquisição de luminárias a mercúrio e fio para a nova iluminação da cidade 
de Sierópolis.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de setembro de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1720 DE 28 DE SETEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880544

LEI Nº 1720 DE 28 DE SETEMBRO DE 2007.

DENOMINA-SE NOME DE RUA

SÉRGIO FRANCISCO GIONGO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Rua Jardim Flórida, na localidade da Vila São Jorge.
Parágrafo Único - A Rua Jardim Flórida tem início na Rua 07 e término no Posto de Saúde.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Setembro de 2007.
SERGIO FRANCISCO GIONGO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Setembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1721 DE 28 DE SETEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880545

LEI Nº 1721 DE 28 DE SETEMBRO DE 2007.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A REPRESA DO RIO PATRIMÔNIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

SÉRGIO FRANCISCO GIONGO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, faço saber que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade publica a represa do Rio Patrimônio, Município de Sideró-
polis, que abastece as localidades de Rio Patrimônio e Vila São Jorge.
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Setembro de 2007.
SERGIO FRANCISCO GIONGO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Setembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1722 DE 11 DE OUTUBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880546

LEI Nº 1722 DE 11 DE OUTUBRO DE 2007.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO NACIONAL DE DESENVOLVI-
MENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA QUALIDADE DE AGENTE 
FINANCEIRO, A OFERECER GARANTIAS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS CORRELATADAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
do município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento junto 
ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES, através da Caixa Econômica Federal, na 
qualidade de agente financeiro, até o valor de R$ 350.000,00(trezentos e cinqüenta mil reais), 
observada as disposições legais em vigor para contratação de operações de credito, as normas 
do BNDES e as condições especificas aprovadas pelo BNDES para a operação.
Parágrafo Único - Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obri-
gatoriamente aplicados na execução de Projeto integrante do Programa CAMINHO DA ESCOLA, do 
MEC/FNDE E BNDES.

Art. 2º Para garantir do principal e encargos da operação de credito, fica o Poder Executivo 
autorizado a ceder ou vincular em garantia em caráter irrevogável e irretratável, a modo pro 
solvendo, as receitas a que se refere o artigo 159, inciso I da Constituição Federal.
§ 1º Para a efetivação da cessão ou vinculação em garantia dos recursos previstos no caput 
deste artigo fica a Caixa Econômica Federal autorizada a transferir os recursos cedidos ou 
vinculados à conta e ordem do BNDES, nos montantes necessários à amortização da divida nos 
prazos contratualmente estipulados em caso de cessão, ou ao pagamento dos débitos vencidos e 
não pagos, em caso de vinculação.
§ 2º Fica o Poder Executivo obrigado a promover o empenho das despesas nos montantes 
necessários à amortização da divida nos prazos contratualmente estipulados, para cada um dos 
exercícios financeiros em que se efetuar as amortizações de principal, juros e encargos da 
divida, até seu pagamento final.

Art. 3º Os recursos provenientes da operação de credito objeto do financiamento serão consig-
nados como receita no orçamento ou em créditos adicionais.

Art. 4º O orçamento do Município de Siderópolis consignara, anualmente, os recursos necessá-
rios ao atendimento das despesas relativas à amortização do principal, juros e demais encargos 
decorrentes da operação de credito autorizada por esta Lei.

Art. 5º Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em con-
trario.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrario.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de Outubro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Outubro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1723 DE 19 DE OUTUBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880547

LEI Nº 1723 DE 19 DE OUTUBRO DE 2007.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE R$ 11.000,00 (ONZE MIL REAIS), NO ORÇAMENTO DA 
CÂMARA DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS, PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
do município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores, autorizada pela 
presente lei, a abrir um crédito especial no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), em seu 
orçamento, através do seguinte elemento de despesa:
ORGÃO: 01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2.050 - FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA.
Total....................................................R$ 11.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial do 
seguinte recurso orçamentário vigente:
ORGÃO: 01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2.050 - FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Total....................................................R$ 11.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 19 de Outubro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 19 de Outubro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1724 DE 26 DE OUTUBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880548

LEI Nº 1724 DE 26 DE OUTUBRO DE 2007.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a ASSOCIAÇÃO ITAUNA ATLÉTICO CLUBE, com sede no 
Bairro Rio Fiorita, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 80.166.010/0001-
30, entidade de fins não lucrativos, neste município.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 26 de Outubro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 26 de Outubro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1725 DE 26 DE OUTUBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880549

LEI Nº 1725 DE 26 DE OUTUBRO DE 2007.
DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE IMOVEIS A CAMARA DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS E DA OUTRAS PROVIDEN-
CIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar 961,80 m² (novecentos e sessenta e 
um metros e oitenta centímetros quadrados) de terra nua, localizada dentro de uma área maior 
de 1.740,50m² (mil setecentos e quarenta com cinqüenta metros quadrados), da matricula nº 
12.974 à Câmara de Vereadores de Siderópolis.

Art. 2º A doação do imóvel referido no artigo anterior, tem como único objetivo a edificação 
da sede do Poder Legislativo Municipal.

Art. 3º Fica expressamente vedado a Câmara de Vereadores:
I - Alienar o imóvel;
II - Gravar o imóvel com ônus real de garantia;
III - Dar destinação diversa da prevista na doação.

Art. 4º Reverterá ao Poder Publico Municipal o terreno doado, quando não mais for utilizado 
para abrigar a sede do Poder Legislativo, sem ônus para o Município, sendo que as benfeitorias 
não removíveis seguirão a sorte do principal.
Parágrafo Único - É facultado ao Poder Publico Municipal o direito de desistir da reversão do 
terreno, desde que comprovada a inconveniência técnica e julgada onerosa ao erário a transa-
ção.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 26 de Outubro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 26 de Outubro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1726 DE 30 DE OUTUBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880550

LEI Nº 1726 DE 30 DE OUTUBRO DE 2007.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA 
ESTADUAL JOSE DO PATROCINIO, com sede na Rua Professor Renato Melillo, Centro - Siderópolis, 
inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 83.463.794/0001-57, entidade de fins 
não lucrativos, neste município.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 30 de Outubro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
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Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Outubro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1727 DE 30 DE OUTUBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880551

LEI Nº 1727 DE 30 DE OUTUBRO DE 2007.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA DE 
ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO SILVIO FERRARO, com sede na Rua Osvaldo Pinto da Veiga, Centro 
- Siderópolis, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 83.704.718/0001-96, 
entidade de fins não lucrativos, neste município.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 30 de Outubro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Outubro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1728 DE 30 DE OUTUBRO DE 2007

Publicação Nº 1880552

LEI Nº 1728 DE 30 DE OUTUBRO DE 2007

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, o SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SIDERÓ-
POLIS E TREVISO, com sede na Rua 19 de Dezembro, nº 85, centro - Siderópolis, inscrita no 
cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 82.587.650/0001-40, entidade de fins não lucra-
tivos, neste município.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 30 de Outubro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Outubro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1729 DE 30 DE OUTUBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880553

LEI Nº 1729 DE 30 DE OUTUBRO DE 2007.

ALTERA OS DISPOSITIVOS DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1585/05, Nº 1656 E Nº 1665 QUE INSTITUI O PRO-
GRAMA "CAMINHO DA ESCOLA" E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste município, 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Siderópolis, o Programa "CAMINHO DA ESCO-
LA", que tem por objetivo renovar, ampliar e padronizar a frota de veículos de transporte 
escolar diário de alunos da educação básica transportados da zona rural dos sistemas estadual 
e municipal por meio de concessões de operações de credito ao Distrito Federal, Estados e 
Municípios brasileiros para aquisição, com redução dos custos e por intermédio do Banco Na-
cional de Desenvolvimento Social - BNDES, de ônibus de transporte escolar zero quilômetro e 
embarcações novas.

Art. 2º Fica autorizado a inserir no PPA - 20062009 - Lei Municipal nº 1585/05, na LDO/2007 
- Lei Municipal nº 1656/06 e na LOA/2007 - Lei Municipal nº 1665/06, a Ação,Projeto 1.025 
- Programa Caminho da Escola, no Ensino Fundamental, no valor de R$ 350.000,00(trezentos e 
cinqüenta mil reais), no Órgão 5 - Secretaria de Educação, da Prefeitura Municipal de Sideró-
polis.
Parágrafo Único - O valor da nova ação que trata o artigo anterior, será por conta da arreca-
dação de receita do Município, rubrica 21190000000 - Outras Operações de Créditos Internas, 
previstas para o exercício de 2007.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 30 de Outubro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Outubro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 173

Publicação Nº 1878997

LEI Nº 173
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Plano Nacional do 
Carvão, com a finalidade de executar as obras da rede de abastecimento d`água da cidade de 
Siderópolis e da Vila de Treviso.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de setembro de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1730 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880554

LEI Nº 1730 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2007.

ALTERA DENOMINAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste município, 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a denominação da Rua Lauro Cunha Campos para Rua Aladio Venturini, lo-
calizada no centro do Município, fundos da sede da Prefeitura Municipal de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em con-
trário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Novembro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Novembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1731 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880555

LEI Nº 1731 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2007.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) NO ORÇAMENTO 
DA CÂMARA DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS, PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste município, 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores, autorizada pela 
presente lei, a abrir um crédito especial no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em seu 
orçamento, através do seguinte elemento de despesa:
ORGÃO: 01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DOTAÇÕES QUE RECEBERÃO AS SUPLEMENTAÇÕES
 _____________________________________________________________
|       DOTAÇÃO      |VALOR SUPLEMENTADO|DESCRIÇÃO DO ELEMENTO|
|====================|==================|=====================|
|31.90.11.00.00.00.00|      R$ 20.000,00|Vencimentos e  Vanta-|
|                    |                  |gens Fixas           |
|--------------------|------------------|---------------------|
|33.90.39.00.00.00.00|      R$ 50.000,00|Serviços de Terceiros|
|                    |                  |Pessoas jurídicas    |
|--------------------|------------------|---------------------|
|TOTAL = R$ 70.000,00|                  |                     |
|____________________|__________________|_____________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial do 
seguinte recurso orçamentário vigente:
ORGÃO: 01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
 _____________________________________________________________
|       DOTAÇÃO      |VALOR SUPLEMENTADO|DESCRIÇÃO DO ELEMENTO|
|====================|==================|=====================|
|31.90.91.00.00.00.00|       R$ 1.000,00|Sentenças Juduciais  |
|--------------------|------------------|---------------------|
|31.90.92.00.00.00.00|       R$ 1.000,00|Despesas de exercíci-|
|                    |                  |os Anteriores        |
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|--------------------|------------------|---------------------|
|33.50.41.00.00.00.00|       R$ 5.000,00|Contribuições        |
|--------------------|------------------|---------------------|
|33.90.14.00.00.00.00|       R$ 7.000,00|Diárias Civil        |
|--------------------|------------------|---------------------|
|33.90.30.00.00.00.00|       R$ 3.000,00|Material de Consumo  |
|--------------------|------------------|---------------------|
|33.90.33.00.00.00.00|       R$ 2.000,00|Passagens  e Despesas|
|                    |                  |com Locomoção        |
|--------------------|------------------|---------------------|
|33.90.36.00.00.00.00|      R$ 11.000,00|Serviços de Terceiros|
|                    |                  |Pessoas Físicas      |
|--------------------|------------------|---------------------|
|46.90.71.00.00.00.00|      R$ 16.000,00|Principal  de  Dívida|
|                    |                  |Constr. Resgatado    |
|--------------------|------------------|---------------------|
|32.90.22.00.00.00.00|      R$ 24.000,00|Outros  Encargos s/ a|
|                    |                  |Divida por contrato  |
|--------------------|------------------|---------------------|
|TOTAL = R$ 70.000,00|                  |                     |
|____________________|__________________|_____________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Novembro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Novembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1732 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880556

LEI Nº 1732 DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007.
AUTORIZA CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AO MOVIMENTO CONCIENTIZAÇÃO NEGRA CRUZ E SOUZA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro ao 
MOVIMENTO CONCIENTIZAÇÃO NEGRA CRUZ E SOUZA, com sede neste Município.

Art. 2º O valor a ser repassado será de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em parcela 
única, os quais deverão ser aplicados na manutenção da entidade e no desenvolvimento de suas 
atividades.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei, correrão por conta do projeto/atividade: 
2.004 - Manutenção da Secretaria de Administração:
19 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições, do orçamento geral do Município R$ 1.200,00.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trario.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Novembro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 22 de Novembro de 2007.
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MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças

LEI Nº 1733 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880557

LEI Nº 1733 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2007.
AUTORIZA CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO AO ITAUNA ATLÉTICO CLUBE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro ao 
ITAUNA ATLÉTICO CLUBE, com sede neste Município.

Art. 2º O valor a ser repassado será de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), em parcela 
única, os quais deverão ser aplicados na manutenção da entidade e no desenvolvimento de suas 
atividades.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei, correrão por conta do projeto/atividade: 
2.004 - Manutenção da Secretaria de Administração:
19 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições, do orçamento geral do Município R$ 2.200,00.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trario.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 05 de Dezembro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 05 de Dezembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças

LEI Nº 1734 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880558

LEI Nº 1734 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2007.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA ENTRE 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS E A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL 
DE SC - EPAGRI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar Convênio de Cooperação Técnica e 
Financeira entre a Prefeitura Municipal de Siderópolis e a Empresa de Pesquisa Agropecuária 
e Extensão Rural de SC - EPAGRI, objetivando a prestação de serviço de assistência técnica e 
extensão rural.

Art. 2º O Município pagará para EPAGRI pelos serviços prestados de Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural o valor total de R$ 47.440,00(quarenta e sete mil quatrocentos e quarenta reais), 
sendo que a quantia de R$ 22.440,00(vinte e dois mil quatrocentos e quarenta reais) refere-se 
ao exercício de 2007 e a quantia de R$ 25.000,00(vinte e cinco mil reais) refere-se ao exer-
cício de 2008. O valor total será repassado em 12 parcelas, sendo que a primeira no valor de 
R$ 3.990,00(três mil, novecentos e noventa reais) e as demais no valor de R$ 3.950,00(três 
mil, novecentos e cinqüenta reais), no período de janeiro a dezembro de 2008.
Parágrafo Único - As despesas decorrentes desta Lei serão empenhadas no item 35 - 
3.3.90.39.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos Pessoa Jurídica, do exer-
cício orçamentário de 2008.

Art. 3º Pelo pagamento do presente convenio a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão 
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Rural de SC - EPAGRI, obrigar-se-á:
I - Franquear pessoal técnico e especializado em assessorias para elaboração do Plano Muni-
cipal de Desenvolvimento Rural (PMDR);
II - Franquear as instalações físicas necessárias para a execução dos trabalhos nos Centros 
de Treinamento e Estações Experimentais;
III - Disponibilizar material técnico e de apoio necessário à prestação dos serviços previs-
tos no PMDR;
IV - Fornecer cursos de capacitação técnica aos profissionais que atuam no Município;
V - Orientar e assessorar na prestação dos trabalhos referentes ao PMDR no Município;
VI - Implementar os trabalhos de interesse do Município e os que lhe couberem no PMDR;
VII - Participar de reuniões quando solicitado pelo Município;

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 05 de Dezembro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 05 de Dezembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças

LEI Nº 1735 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880559

LEI Nº 1735 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2007.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DESEM-
PENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizada a contratar 
Servidores Públicos, a partir de 11/02/2008 pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis até 
14/12/2008.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de atividade 
ligada à área de Educação, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados na Secretaria Municipal relacionada, cuja 
remuneração consta dos anexos I e II desta Lei.

Art. 3º As contratações de que trata este projeto de lei, serão sempre precedidas de exposi-
ção de motivos da Secretaria a qual esta vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder 
Executivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 05 de Dezembro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 05 de Dezembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças
ANEXO I
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
50 Professores
10 Auxiliares de Educação Infantil e Creche
ANEXO II
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FUNÇÕES SALÁRIO
- PROFESSOR MAG/ST-1A R$ 334,31(20 Horas)
- PROFESSOR MAG/LP-1A R$ 501,76 (20 Horas)
- PROFESSOR HORA/AULA MAG/ST-1A R$ 5,22
- PROFESSOR HORA/AULA MAG/LP-1A R$ 7,84
- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE R$ 334,31

LEI Nº 1736 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880560

LEI Nº 1736 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2007.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A DOAR ÁREAS DE TERRAS DO MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO DOS AMI-
GOS JOÃO PAULO II.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, por ato próprio, após processo adminis-
trativo pertinente, à ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS JOÃO PAULO II:
I - Doar os lotes abaixo descritas:
a) Lote nº 26, com 325,00m², matricula 11.447 da Comarca de Urussanga, com as seguintes con-
frontações:
NORTE:13,00M Lineares com a Rua B;
SUL:13,00M Lineares com o Lote 30;
LESTE:25,00M Lineares com a Rua E;
OESTE:25,00M Lineares com o Lote 27;b) Lote nº 27, com 300,00m², matricula 11.447 da Comarca 
de Urussanga, com as seguintes confrontações:
NORTE:12,00M Lineares com a Rua B;
SUL:12,00M Lineares com o Lote 30;
LESTE:25,00M Lineares com o Lote 26;
OESTE:25,00M Lineares com o Lote 28;c) Lote nº 28, com 300,00m², matricula 11.447 da Comarca 
de Urussanga, com as seguintes confrontações:
NORTE:12,00M Lineares com a Rua B;
SUL:12,00M Lineares com o Lote 31;
LESTE:25,00M Lineares com o Lote 27;
OESTE:25,00M Lineares com o Lote 29;d) Lote nº 29, com 325,00m², matricula 11.447 da Comarca 
de Urussanga, com as seguintes confrontações:
NORTE:13,00M Lineares com a Rua B;
SUL:13,00M Lineares com o Lote 31;
LESTE:25,00M Lineares com o Lote 28;
OESTE:25,00M Lineares com a Rua F;

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se a lei nº 1.280 de 
26/10/1999 e legislações em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 07 de Dezembro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 07 de Dezembro de 2007.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1737 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880561

LEI Nº 1737 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2007.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, a ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS JOÃO PAULO II, com 
sede na COHAB - Siderópolis, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob o nº 
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08.641.357/0001-60, entidade de fins não lucrativos, neste município.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 07 de Dezembro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 07 de Dezembro de 2007.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1738 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880562

LEI Nº 1738 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE R$ 17.000,00 (DEZESSETE MIL REAIS) NO ORÇAMENTO 
DA CÂMARA DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS, PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores, autorizada pela 
presente lei, a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) 
em seu orçamento, através do seguinte elemento de despesa:
ORGÃO: 01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 - DOTAÇÕES A SEREM SUPLEMENTADAS
 _____________________________________________________________
|       DOTAÇÃO      |VALOR SUPLEMENTADO|DESCRIÇÃO DO ELEMENTO|
|====================|==================|=====================|
|33.90.39.00.00.00.00|      R$ 17.000,00|Serviços de Terceiros|
|                    |                  |Pessoa Jurídica      |
|--------------------|------------------|---------------------|
|TOTAL = R$ 17.000,00|                  |                     |
|____________________|__________________|_____________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial do 
seguinte recurso orçamentário vigente:
ORGÃO: 01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 - DOTAÇÕES QUE SERÃO ANULADAS
 _____________________________________________________________
|       DOTAÇÃO      |VALOR SUPLEMENTADO|DESCRIÇÃO DO ELEMENTO|
|====================|==================|=====================|
|31.90.13.00.00.00.00|       R$ 3.000,00|Obrigações Patronais |
|--------------------|------------------|---------------------|
|31.90.13.00.00.00.00|       R$ 2.000,00|Material de Consumo  |
|--------------------|------------------|---------------------|
|44.90.52.00.00.00.00|      R$ 12.000,00|Equipamentos e  Mate-|
|                    |                  |rial Permanente      |
|--------------------|------------------|---------------------|
|TOTAL = R$ 17.000,00|                  |                     |
|____________________|__________________|_____________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.
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PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 14 de Dezembro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 14 de Dezembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças

LEI Nº 1739 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880563

LEI Nº 1739 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE R$ 318.350,00 (Trezentos e Dezoito Mil, 
Trezentos e Cinqüenta Reais) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais su-
plementares até o montante de R$ 318.350,00(Trezentos e Dezoito Mil, Trezentos e Cinqüenta 
Reais), para adicionar aos seguintes elementos de despesas:
§ 1º - Do Orçamento da Prefeitura Municipal:
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2.006 - FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
25 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas...................R$ 16.000,00
ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV: 2.007 - FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO
32 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas...................R$ 65.000,00
36 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços Pessoa Física..................R$ 15.000,00
PROJ/ATIV: 2.009 - FUNCION. MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF
40 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0092 - Vencimento e Vantagens Fixas...................R$ 90.000,00
43 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0092 - Material de Consumo.............................R$ 8.000,00
44 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0092 - Out.Serv.Terc.- Pés.Física.....................R$ 10.000,00
45 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0092 - Out.Serv. Terc. Pés. Jurídica..................R$ 30.000,00
PROJ/ATIV: 2.010 - BOLSAS DE ESTUDO
48 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições.....................................R$ 350,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
PROJ/ATIV: 2.020 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
80 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas...................R$ 12.000,00
PROJ/ATIV: 2.022 - MANUTENÇÃO DEPTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
93 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas...................R$ 40.000,00
PROJ/ATIV: 2.023 - MANUTENÇÃO DEPTO SERV. ILUMINAÇÃO PUBL.
101 - 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo................................R$ 12.000,00
TOTAL A SUPLEMENTAR NA PREFEITURA...............................................R$ 298.350,00
§ 2º - Do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde:
ÓRGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJ/ATIV: 2.035 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
8 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo.............................R$ 20.000,00
TOTAL A SUPLEMENTAR NA SAÚDE.....................................................R$ 20.000,00
TOTAL GERAL A SUPLEMENTAR.......................................................R$ 318.350,00

Art. 2º Para atender aos créditos adicionais, mencionados no artigo anterior fica autorizado 
a anulação total ou parcial das dotações a seguir especificadas:
§ 1º - Do orçamento do Fundo Municipal de Saúde.
ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJ/ATIV: 2.038 - MANUTENÇÃO DO PSF
15 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas...................R$ 80.000,00
§ 2º - Do orçamento da Prefeitura Municipal.
ÓRGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO
PROJ/ATIV: 2.001 - FUNCIONAMENTO MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
2 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais.............................R$ 4.000,00
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
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UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV: 1.004 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESPORTES
105 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obas e Instalações............................R$ 34.837,86
PROJ/ATIV: 2.013 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
56 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições..................................R$ 30.000,00
UNIDADE: 05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
PROJ/ATIV: 1.005 - CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE..................................R$ 35.000,00
PROJ/ATIV: 2.017 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS
65 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo.............................R$ 5.000,00
PROJ/ATIV: 2.018 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
68 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros....................R$ 5.000,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
PROJ/ATIV: 1.007 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/DRENAGEM E SANEAMENTO
70 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações............................R$ 50.000,00
PROJ/ATIV: 2.022 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS
94 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais...........................R$ 20.000,00
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
PROJ/ATIV: 2.026 - FUNCTO. MANUT. DEP. AGRICULTURA
121 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Eqpto e Material Permanente...................R$ 10.900,00
UNIDADE: 03 - DEPTO DE MANEJO FLORESTAL
PROJ/ATIV: 2.028 - FUNC. MANUT. HORTO FLORESTAL
126 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de consumo............................R$ 2.000,00
127 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - F...............R$ 1.000,00
128 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - J...............R$ 1.859,73
ÓRGÃO: 10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
PROJ/ATIV: 0.001 - DIVIDA INTERNA FUNDADA
136-3.2.90.22.00.00.00.00.0080 - Outros Encargos S/ Dívida por Contrato..........R$ 10.000,00
137-4.6.90.71.00.00.00.00.0080 - Principal da Dívida Contratual Resgatado........R$ 20.000,00
§ 3º - Do Orçamento do Fundo Rotativo Habitacional
ÓRGÃO: 14 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
UNIDADE: 01 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
PROJ/ATIV: 1.017 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
1 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0094- Obras e Instalações...............................R$ 8.752,41
TOTAL PARA ANULAR NO FRH..........................................................R$ 8.752,41
TOTAL GERAL A ANULAR............................................................R$ 318.350,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 18 de Dezembro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 18 de Dezembro de 2007.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças

LEI Nº 174

Publicação Nº 1878998

LEI Nº 174

ALTERA REDAÇÃO DO ARTIGO 309º DO CÓDIGO DE POSTURAS MUNICIPAL

WALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º O Art. 192º da Lei nº  24, de 26 de dezembro de 1959, passará a ter a seguinte redação:
"Art. 192º A taxa sobre o abastecimento de água será cobrada anualmente, no mês de janeiro, 
obedecendo o seguinte critério:
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Residências ............................................................Cr$ 600,00
Hotéis e Restaurantes .................................................Cr$1.800,00
Postos de Lavação de Veículos .........................................Cr$2.400,00
Indústrias que utilizarem água para fins operatórios ..................Cr$3.000,00
Paráhgrafo Único - Os estabelecimentos industriais e comerciais que somente utilizarem água 
para fins de higiene e domésticos, serão equiparados às residências para efeitos de taxação."

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de setembro de 1964.
WALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1740 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880564

LEI Nº 1740 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007.
DISPÕE SOBRE A LEI GERAL DO SIMPLES MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 146, II, D, 170, 
IX E 179 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta lei regulamenta e consolida o tratamento jurídico diferenciado e simplificado 
para as Microempresas e Empresas de Pequena Porte em consonância com as disposições contidas 
na Lei Complementar Federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Capítulo  I
DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO

Art. 2º Fica criado o Alvará Digital Provisório, caracterizado pela concessão por meio di-
gital de alvará provisório de localização, com prazo de vigência de 90 (noventa dias) para 
atividades econômicas em início de atividade no território do município.
§ 1º Fica disponibilizado no "site" do município o formulário de pedido de Alvará Digital 
Provisório, o qual será transmitido ao órgão competente, para manifestação no prazo de até 
5 (cinco dias úteis), contados a partir do dia útil seguinte ao da solicitação do alvará 
provisório acerca da compatibilidade do local com a atividade solicitada e o deferimento do 
Alvará Digital Provisório.
§ 2º No preenchimento do formulário, deverão ser informados:
I - Atividade principal e secundárias, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades 
Econômicas - CNAE;
II - Nome da pessoa jurídica ou física;
III - Endereço completo do estabelecimento;
IV - Inscrição Imobiliária;
V - Número de inscrição no CNPJ e ou CPF;
VI - Nome e qualificação do sócio ou administrador se for o caso;
VII - Nome do requerente;
VIII - Nome do contabilista responsável pela escrita fiscal, quando for o caso;
§ 3º A emissão do alvará digital provisório fica condicionada ao pagamento da respectiva taxa 
de expedição de alvará, nos termos da lei n. 1.255/98
§ 4º Para a conversão do alvará provisório em Alvará por prazo indeterminado, deverá o 
contribuinte, antes de expirado o prazo de validade do Alvará Digital Provisório, apresentar 
na repartição competente cópias dos seguintes documentos:
I - Documento de constituição, devidamente registrado no órgão competente;
II - Cartão de CNPJ;
III - CPF dos sócios;
IV - Vistoria do Corpo de Bombeiros;
V - Vigilância Sanitária;
VI - Habite-se;
§ 5º Somente será concedido alvará provisório para as atividades consideradas de baixo risco, 
de acordo com regulamentação a ser definida em Decreto, no prazo de 60 (sessenta) dias.
§ 6º O alvará previsto no caput deste artigo não se aplica no caso de atividades eventuais 
e de comércio ambulante.
§ 7º O poder público municipal poderá impor restrições às atividades dos estabelecimentos com 
Alvará Digital Provisório, no resguardo do interesse público.
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§ 8º Havendo justo motivo, o prazo referido no caput deste artigo poderá ser prorrogado por 
mais 30 (trinta) dias, mediante despacho da Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 3º Os órgãos competentes deverão providenciar, no prazo de vigência do Alvará Digital 
Provisório, vistoria no estabelecimento visando a expedição dos demais atos necessários à 
emissão do alvará definitivo, nos termos da legislação pertinente.

Art. 4º O Alvará Digital Provisório será declarado nulo se:
I - no estabelecimento for exercida atividade diversa daquela cadastrada;
II - forem infringidas quaisquer disposições referentes aos controles de poluição, ou se o 
funcionamento do estabelecimento causar danos, prejuízos, incômodos, ou puser em risco por 
qualquer forma, a segurança, o sossego, a saúde e a integridade física da vizinhança ou da 
coletividade;
III - ocorrer reincidência de infrações às posturas municipais.
IV - for expedido com inobservância de preceitos legais e regulamentares;
V - ficar comprovada a falsidade ou inexatidão de qualquer declaração ou documento;

Art. 5º Será pessoalmente responsável pelos danos causados à empresa, ao município e/ou a 
terceiros os que, dolosamente, prestarem informações falsas ou sem a observância das Legis-
lações federal, estadual ou municipal pertinente.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a tomar todas as providências necessárias para in-
tegração ao Projeto Registro Mercantil Integrado - REGIN, a fim de desburocratizar os proce-
dimentos para abertura, alteração e baixa de empresas.
Parágrafo Único - Todos os órgãos públicos municipais envolvidos em qualquer fase do proces-
so de abertura e fechamento de empresas observarão a uniformidade no processo de registro e 
de legalização, ficando o Poder Executivo autorizado a baixar atos necessários para evitar a 
duplicidade de exigências e para agilizar os procedimentos de análise.

Capítulo  II
DO REGIME TRIBUTÁRIO

Art. 7º As ME e EPP optantes pelo regime tributário Simples Nacional, recolherão o valor 
devido mensalmente a título de ISSQN mediante a aplicação das respectivas tabelas anexas à 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, ressalvado o ISSQN devido em relação aos 
serviços não sujeitos à substituição tributária ou retenção na fonte.

Art. 8º O valor devido mensalmente a título de ISSQN pelas microempresas optantes pelo Simples 
Nacional que aufiram receita bruta, no ano-calendário anterior, igual ou inferior ao valor 
definido no § 18, do art. 18, da Lei Complementar nº 123, de 16 de dezembro de 2006, será por 
estimativa, no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais).
§ 1º O valor estimado mensal, nos termos do caput, será aplicado a partir do ano-calendário 
de 2008.
§ 2º As ME que possuam mais de um estabelecimento ou que estejam no ano-calendário de início 
de atividades ficam impedidas de utilizar o disposto neste artigo.
§ 3º O valor estimado apurado na forma deste artigo será devido ainda que tenha ocorrido 
retenção ou substituição tributária.
§ 4º O valor estimado apurado na forma deste artigo deverá ser incluído no valor devido pela 
microempresa relativamente ao Simples Nacional, quando da geração do Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional (DAS).

Art. 9º Os escritórios de contabilidade, mesmo que optantes pelo Simples Nacional, recolherão 
o ISSQN em valor fixo, de acordo com a lei nº 1.255/98, por meio de Documento de Arrecadação 
Municipal (DAM).

Capítulo  III
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA

Art. 10 - Sem prejuízo de sua ação específica, a autoridade fiscal exercerá sua atividade prio-
ritariamente de maneira orientadora e não punitiva junto às ME e EPP;
Parágrafo Único - Sempre que possível e a infração não colocar em risco os consumidores e os 
trabalhadores, o auto de infração será precedido de intimação com prazo de 30 (trinta) dias 
para solucionar a irregularidade e/ou pendência.

Capítulo  IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
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Art. 11 - As ME e as EPP que se encontrem sem movimento há mais de três anos poderão dar bai-
xa nos registros dos órgãos públicos municipais, independentemente de pagamento de taxas ou 
multas devidas pelo atraso na entrega das respectivas declarações nesses períodos.
Parágrafo Único - A baixa prevista neste artigo não impede que, posteriormente, sejam lançadas 
e exigidos valores apurados em decorrência da prática, comprovada e apurada em processo ad-
ministrativo ou judicial, de irregularidades praticadas pelas Microempresas e pelas Empresas 
de Pequeno Porte, inclusive tributos e respectivas penalidades, reputando-se solidariamente 
responsáveis os titulares ou sócios.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do 
primeiro dia útil subseqüente à sua publicação.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 18 de Dezembro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 18 de Dezembro de 2007.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1741 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007.

Publicação Nº 1880565

LEI Nº 1741 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007.

ESTIMA AS RECEITAS E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DO ANO 2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber aos habitantes do Mu-
nicípio que a Câmara de vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º O Orçamento Anual dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de Siderópolis, 
para o exercício financeiro do ano de 2008, estima à receita em R$ 21.640.815,50 (Vinte e Um 
Milhões, Seiscentos e Quarenta Mil, Oitocentos e Quinze Reais e Cinqüenta Centavos) e fixa a 
despesa em R$ 14.038.815,50 (Quatorze Milhões, Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Quinze Reais e 
Cinqüenta Centavos) e transferências financeiras extra-orçamentária para os fundos municipais 
de R$ 3.163.000,00 (Três Milhões, Cento e Sessenta e Três Mil Reais) e para a Fundação Munici-
pal de Cultura de R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil reais), e para Câmara de Vereadores 
R$ 680.000,00 (Seiscentos e Oitenta Mil Reais), na sua manutenção e R$ 550.000,00(Quinhentos 
e Cinqüenta Mil Reais), em previsão de convênio para a construção da Sede Própria, da seguinte 
forma:
I - Orçamento fiscal R$ 21.640.815,50 (Vinte e Um Milhões, Seiscentos e Quarenta Mil, Oitocen-
tos e Quinze Reais e Cinqüenta Centavos).
II - Transferência financeira extra orçamentária para o Fundo Municipal de Saúde: R$ 2.561.000,00 
(Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta e Um Mil Reais).
III - Transferência financeira extra orçamentária para o Fundo Municipal da Criança e do Ado-
lescente: R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
IV - Transferência financeira extra orçamentária para o Fundo Municipal de Assistência Social: 
R$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais)
V - Transferência financeira extra orçamentária para o Fundo Rotativo Habitacional: R$ 412.000,00 
(Quatrocentos e Doze Mil Reais)
VI - Transferência financeira extra orçamentária para a Fundação Municipal de Cultura: R$ 
240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais).
VII - Transferência financeira extra orçamentária para a Câmara de Vereadores: R$ 680.000,00 
(Seiscentos e Oitenta Mil Reais); Correspondente a manutenção do Legislativo.
VIII - Transferência financeira extra orçamentária para a Câmara de Vereadores: R$ 550.000,00(Qui-
nhentos e Cinqüenta Mil Reais); Correspondente a recursos oriundos de convênios para implan-
tação da Sede Própria.
Parágrafo Único - VETADO.

Art. 2º A receita prevista no artigo anterior será realizada mediante arrecadação de tribu-
tos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, com os 
seguintes desdobramentos:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA......................................................VALORES EM R$
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1 - Receitas Correntes......................................................R$15.421.815,50
Receita Tributária.............................................................1.130.000,00
Receita de Contribuições..........................................................77.000,00
Receita Patrimonial...............................................................71.500,00
Receita de Serviços...............................................................66.000,00
Transferências Correntes......................................................13.822.115,50
Outras Receitas Correntes........................................................255.200,00
2 - Receitas de Capital......................................................R$3.250.000,00
Transferências de Capital......................................................3.250.000,00
Total Geral da Receita........................................................18.671.815,50

Art. 3º As despesas orçadas no artigo 1º serão realizadas segundo a apresentação dos anexos 
da lei 4.320/64, parte integrante desta lei, por Órgão, Funções, Subfunções, Programas, Pro-
jetos, Atividades e Elementos de Despesa, distribuídos da seguinte maneira:
I - DESPESAS POR ORGÃO........................................................VALORES EM R$
02 - Gabinete do Prefeito........................................................440.000,00
03 - Secretaria de Administração.................................................870.000,00
04 - Secretaria de Finanças......................................................483.000,00
05 - Secretaria de Educação....................................................4.584.000,00
07 - Secretaria de Obras.......................................................5.208.815,50
08 - Secretaria de Agricultura...................................................560.000,00
09 - Secret. Mun. Desenv. Econômico...............................................10.000,00
10 - Encargos Gerais do Município..............................................1.060.000,00
11 - Secretaria Municipal da Família.............................................423.000,00
99 - Reserva de Contingência.....................................................400.000,00
Total.........................................................................14.038.815,50
Transferências Financeiras
Fundo Municipal Infância e Adolescência...........................................20.000,00
Fundação Municipal de Cultura....................................................240.000,00
Fundo Rotativo Habitacional......................................................412.000,00
Fundo Municipal de Saúde.......................................................2.561.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social............................................170.000,00
Câmara de Vereadores...........................................................1.230.000,00
Total Extra-Orçamentário.......................................................4.633.000,00
Total.........................................................................18.671.815,50
II - DESPESAS POR FUNÇÕES.....................................................VALORES EM R$
Administração Direta
01 - Legislativa...............................................................1.230.000,00
04 - Administração.............................................................1.793.000,00
08 - Assistência Social..........................................................423.000,00
12 - Educação..................................................................4.414.000,00
15 - Urbanismo.................................................................1.947.000,00
18 - Gestão Ambiental.............................................................18.000,00
20 - Agricultura.................................................................542.000,00
22 - Indústria.....................................................................1.000,00
23 - Comércio e Serviços...........................................................9.000,00
26 - Transporte................................................................3.261.815,50
27 - Desporto e Lazer............................................................170.000,00
28 - Encargos Especiais........................................................1.060.000,00
99- Reserva de Contingência......................................................400.000,00
Total.........................................................................15.268.815,50
III - DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS......................................VALORES EM R$
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES............................................................10.884.000,00
DESPESAS DE CAPITAL............................................................3.984.815,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA..........................................................400.000,00
TOTAL GERAL...................................................................15.268.815,50

Art. 4º O Orçamento do Fundo Municipal da Infância e Adolescente, para o exercício financeiro 
de 2008, estima à receita em R$ 10.000,00 (Dez mil reais) e transferência financeira extra-Or-
çamentária de R$ 20.000,00 (Quinze mil reais) e orça a despesa em R$ 30.000,00 (Trinta Mil 
Reais).
§ 1º - As Receitas previstas neste artigo provem de suas receitas próprias e de Transferências 
Financeiras da Prefeitura Municipal, conforme a seguir especificada:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA........................................................VALOR EM R$
1 - Transferência de Pessoas......................................................10.000,00
Total Orçamentário................................................................10.000,00
2 - Transferência Financeira Extra Orçamentária...................................20.000,00
Total Transferências..............................................................20.000,00
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Total Geral da Receita............................................................30.000,00
§ 2º - A despesa do Fundo acima referida é fixada segundo a discriminação dos anexos, parte 
integrante desta lei, que apresenta a sua composição por Função de Governo e por natureza de 
Despesa, da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÃO DO GOVERNO...............................................VALOR EM R$
Administração Direta
08 - Assistência Social...........................................................30.000,00
Total.............................................................................30.000,00
II - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES................................................................30.000,00
Total.............................................................................30.000,00

Art. 5º O Orçamento da Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis, para o exercício financeiro 
de 2008, prevê, estimativa de receita na ordem de R$ 160.000,00(Cento e Sessenta Mil Reais), 
e transferências financeiras extra-orçamentária da Prefeitura Municipal R$ 240.000,00(Duzentos 
e Quarenta Mil Reais) e fixa a Despesa em R$ 400.000,00(Quatrocentos Mil Reais).
§ 1º - A Receita realizar-se-á pela transferência financeira do Orçamento da Prefeitura 
Municipal, da seguinte forma:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA........................................................VALOR EM R$
01 - Estimativa de Receita.......................................................160.000,00
02 - Transferência Financeira Extra-orçamentária.................................240.000,00
Total............................................................................400.000,00
§ 2º - A despesa da Fundação a que se refere este artigo é fixada segundo a discriminação dos 
anexos, desta lei, que apresenta sua composição por função, subfunção, programas, projetos, 
atividades, categorias econômicas e função de governo, da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO...............................................VALOR EM R$
Administração Direta
13 - Cultura.....................................................................400.000,00
Total............................................................................400.000,00
II - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES...............................................................400.000,00
Total............................................................................400.000,00

Art. 6º O Orçamento do Fundo Rotativo Habitacional, para o exercício financeiro de 2008, pre-
vê estimativa de receita na ordem de R$ 1.400.000,00 (Um Milhão e Quatrocentos Mil Reais), e 
transferência financeira extra-orçamentária da Prefeitura Municipal R$ 412.000,00(Quatrocentos 
e Doze Mil Reais) e fixa a Despesa em R$ 1.812.000,00( Um Milhão, Oitocentos e Doze Mil Reais).
§ 1º - A Receita prevista neste artigo será arrecadada pela transferência financeira do 
Orçamento da Prefeitura Municipal, da seguinte forma:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA........................................................VALOR EM R$
01 - Estimativa de Receita.....................................................1.400.000,00
02 - Transferência Financeira Extra-orçamentária.................................412.000,00
Total..........................................................................1.812.000,00
§ 2º - A despesa do Fundo de que trata este artigo é fixada segundo a discriminação dos 
anexos, desta lei, que apresentam sua composição por função, subfunção, programas, projetos, 
atividades, categorias econômicas e será destacada por função de governo e por categoria 
econômica, da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO...............................................VALOR EM R$
Administração Direta
16 - Habitação.................................................................1.812.000,00
Total..........................................................................1.812.000,00
II - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES................................................................12.000,00
DESPESAS DE CAPITAL............................................................1.800.000,00
Total..........................................................................1.812.000,00

Art. 7º O Orçamento da Seguridade Social do Fundo Municipal de Saúde, para o exercício fi-
nanceiro de 2008, estima à receita em R$ 1.369.000,00 (Um milhão, Trezentos e Sessenta e 
Nove Mil Reais) e uma transferência financeira extra-orçamentária da Prefeitura Municipal de 
R$ 2.561.000,00(Dois Milhões, Quinhentos e Sessenta e Um Mil reais), e fixa a despesa em R$ 
3.930.000,00 (Três Milhões Novecentos e Trinta Mil Reais).
§ 1º - A Receita a que se refere este artigo será realizada pela arrecadação de recursos oriundos 
do Sistema Único de Saúde-SUS, Transferências de Convênios e Transferências Financeiras da 
Prefeitura Municipal, de acordo com a seguinte especificação:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA........................................................VALOR EM R$
01 - Transferências Correntes..................................................1.219.000,00
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02 - Transferências de Capital...................................................150.000,00
Total Orçamentário.............................................................1.369.000,00
03 - Transferência Financeira Extra Orçamentária...............................2.561.000,00
Total Receita Extra-orçamentária...............................................2.561.000,00
Total da Receita...............................................................3.930.000,00
§ 2º - A despesa a que se refere este artigo é fixada segundo a discriminação dos anexos, parte 
integrante desta lei, que apresenta a sua composição por Função de Governo e por Categorias 
Econômicas da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO...............................................VALOR EM R$
Administração Direta
10 - Saúde.....................................................................3.925.000,00
17 - Saneamento....................................................................5.000,00
Total..........................................................................3.930.000,00
II - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES.............................................................3.810.000,00
DESPESAS DE CAPITAL..............................................................120.000,00
Total..........................................................................3.930.000,00

Art. 8º O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, para o exercício financeiro de 
2008, estima à receita em R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) e prevê transferências financei-
ras extra-Orçamentárias de R$ 170.000,00(Cento e Setenta Mil reais) e fixa a despesa em R$ 
200.000,00 (Duzentos Mil Reais).
§ 1º - A Receita a que se refere este artigo realizar-se-á pela arrecadação de Transferências 
Correntes e Transferências Financeiras Extra-orçamentárias da Prefeitura Municipal conforme 
abaixo especificado:
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA........................................................VALOR EM R$
01 - Transferências Correntes.....................................................30.000,00
Total Receita Orçamentário........................................................30.000,00
02 - Transferências Financeiras Extra-orçamentárias..............................170.000,00
Total Receita Extra-orçamentária.................................................170.000,00
Total da Receita.................................................................200.000,00
§ 2º - A despesa a que se refere este artigo é orçada segundo a discriminação dos anexos, parte 
integrante desta lei, que apresenta a sua composição por Função de Governo e por Categorias 
Econômicas, da seguinte forma:
I - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO...............................................VALOR EM R$
Administração Direta
08 - Assistência Social..........................................................200.000,00
Total............................................................................200.000,00
II - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
Administração Direta
DESPESAS CORRENTES...............................................................200.000,00
Total............................................................................200.000,00

Art. 9º Os valores previstos para cada projeto e atividade, representam uma previsão de custo 
que a administração municipal pretende executar ao longo do exercício, respeitando os limi-
tes fixados por elementos de despesa em cada unidade orçamentária, podendo ser utilizados os 
seus saldos orçamentários ou não, dentro de cada projeto e atividade ou operações especiais 
as dotações de um elemento de despesa para outro.

Art. 10 - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado:
I - A abrir créditos adicionais suplementares durante a execução orçamentária, até o limite de 
cinqüenta por cento do total da despesa fixada nesta lei, para a Prefeitura e para cada Fundo 
Municipal e a Fundação Municipal de Cultura, utilizando como fonte de recursos, as disponi-
bilidades caracterizadas nos artigos 7º E 43, Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1.964, 
desde que autorizado pelo Poder Legislativo; (Texto alterado e aprovado pela emenda aditiva 
10/2007).
II - A utilizar os recursos da Reserva de Contingência, de conformidade com o disposto na Lei 
de Diretrizes Orçamentária, no que se refere ao atendimento de passivos contingentes e outros 
eventos fiscais imprevistos, inclusive para suplementar elementos de despesas orçados a menor 
e que se tornarem insuficientes durante a execução orçamentária, desde que autorizado pelo 
Poder Legislativo; (Texto alterado e aprovado pela emenda aditiva 11/2007).
III - (Texto reprovado pela emenda supressiva 08/2007)
IV - A efetuar transposição de valores de dotações orçamentárias dos elementos de despesas 
compostos dentro de cada projeto ou atividade, até o limite de seu saldo;
V - A efetuar transposições de valores de dotações orçamentárias entre contas de projetos 
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relativos a elemento de despesas de capital, desde que sejam dentro de um mesmo órgão e au-
torizado pelo Poder Legislativo; (Texto alterado e aprovado pela emenda aditiva 09/2007).
VI - A utilizar os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou 
o seu excesso, como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares de 
projetos, atividades ou operações;
VII - A celebrar Convênios com o Governo Federal e Estadual, por intermédio de seus órgãos da 
administração direta e indireta, objetivando a realização de obras e serviços de interesse 
do Município;
VIII-A realizar Operações de Créditos para financiamento de programas priorizados nesta lei

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará durante o exercício 
financeiro do ano de 2008.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

PEFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 20 de Dezembro de 2007.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Dezembro de 2007.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1742 DE 09 DE JANEIRO DE 2008.

Publicação Nº 1880566

LEI Nº 1742 DE 09 DE JANEIRO DE 2008.
AUTORIZADO O CHEFE DO PODER EXECUTIVO DOAR ÁREA DE TERRAS A AFUPRE- ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁ-
RIOS DA PREFEITURA E DÁ OUTRAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar para a AFUPRE - Associação dos Fun-
cionários da Prefeitura, uma área de terra do patrimônio municipal, medindo 60.450,00 m² (ses-
senta mil, quatrocentos e cinqüenta metros quadrados), parte integrante da matrícula 3.912, 
com as seguintes confrontações: ao NORTE, com os lote nº 07, 08, 10 e rua s/denominação; ao 
SUL, com o Rio Albina e o lote nº 03; ao Leste, com o Rio Albina e ao Oeste, com lote nº 03.

Art. 2º O terreno caracterizado no artigo 1º e benfeitorias nele existentes, quando não aten-
derem ao interesse da Associação, não poderão ser alienados e retornarão ao patrimônio do 
Município.
Parágrafo Único - Não caberá qualquer indenização à Associação, pelo Município, na eventua-
lidade de retorno do terreno e benfeitorias ao patrimônio municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Janeiro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Janeiro de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração
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LEI Nº 1743 DE 09 DE JANEIRO DE 2008.

Publicação Nº 1880567

LEI Nº 1743 DE 09 DE JANEIRO DE 2008.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER BENEFÍCIO DE CARÁTER INDENIZATÓRIO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber aos habitantes do Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a conceder a título de Abono 
precário, aos servidores públicos municipais que estejam em atividades, mediante fornecimento 
de vale alimentação.

Art. 2º Os valores a serem pagos a título de vale alimentação obedecerão a seguinte tabela:
I - O valor do Vale Alimentação de R$ 60,00 (sessenta reais) para os servidores cuja remune-
ração seja de até R$ 600,00 (seiscentos reais);
II - O valor do Vale Alimentação de R$ 30,00 (trinta reais), para os servidores cuja remune-
ração seja de R$ 600,01 (seiscentos reais e um centavo) até R$ 1.000,00 (um mil reais).
§ 1º - Entende-se por remuneração mensal, o somatório entre o salário base, insalubridade, 
função gratificada e salário família, adicional noturno, periculosidade e triênio.
§ 2º - Os benefícios da presente lei, passam a vigorar à partir de 1º de janeiro de 2008 até 
31 de dezembro de 2008.

Art. 3º O benefício instituído por esta lei:
I - Não tem natureza salarial ou remuneratória;
II - Não se incorpora à remuneração do servidor para quaisquer efeitos;
III - Não é considerado para efeito do pagamento do 13º (décimo terceiro) salário e férias;
IV - Não constitui base de cálculo de contribuição previdenciária ou de assistência a saúde;
V - Não configura rendimento tributável ao servidor;

Art. 4º Para fiel execução da presente lei fica a Secretaria de Finanças e Administração auto-
rizada:
I - Conveniar com os estabelecimentos comerciais do Município de Siderópolis, que sejam for-
necedores de gêneros alimentícios (mercados, supermercados) e interessados em aderirem ao 
Programa.
II - Fornecer mensalmente ao estabelecimento comercial conveniado a relação com o nome do 
servidor e o valor de beneficio.

Art. 5º A relação com os valores de Vale Alimentação será enviada até o 10º (décimo) dia útil 
de cada mês para os estabelecimentos indicados pelo servidor beneficiário.
Parágrafo Único - somente poderá retirar o Vale Alimentação o próprio servidor beneficiado, 
que dará quitação do benefício recebido.

Art. 6º Fica autorizado o pagamento deste beneficio aos funcionários da AFABESS, Programa de 
Agentes Comunitários (PACS) e do CAPS.

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento 
de 2008 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica, valores a serem lançados no centro 
de custo no qual o servidor pertença.

Art. 8º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2008, ficando revogadas as dis-
posições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Janeiro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Janeiro de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração
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LEI Nº 1744 DE 09 DE JANEIRO DE 2008.

Publicação Nº 1880568

LEI Nº 1744 DE 09 DE JANEIRO DE 2008.

REGULARIZA O CURSO DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, DÁ NOVA DENOMI-
NAÇÃO "SEDE DO SABER" E OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica regularizado O CURSO DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS com nova denominação, "SEDE DO 
SABER", oferecido pela Secretaria Municipal de Educação, em curso noturno.

Art. 2º O ingresso ao curso é gratuito e facultado a todo e qualquer cidadão adulto que não 
lhe foi oportunizado a alfabetização na idade regular.

Art. 3º O curso realizar-se-á em 01 (um) ano.

Art. 4º A grade curricular a ser cumprida durante o ensino de alfabetização é a constante do 
anexo único, que é parte integrante desta lei.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação 
própria do orçamento vigente.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Janeiro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
CLADEMIR MANOEL DE SOUZA
Secretário de Educação
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Janeiro de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração
ANEXO ÚNICO
Grade Curricular
CURSO DE ALFABETIZAÇÃO DE ADULTOS
* Dias letivos: 80 dias;
* Conclusão do curso: 01 ano;
* Turno: Noturno;
* Carga horária semanal: 06 (seis) horas;
* Carga Horária total: 80 (oitenta) horas;
* Inicio das aulas: 01/03/2008;
* Término das aulas: 11/12/2008 ;

LEI Nº 1745 DE 09 DE JANEIRO DE 2008.

Publicação Nº 1880569

LEI Nº 1745 DE 09 DE JANEIRO DE 2008.
CONCEDE ATUALIZAÇÃO SALARIAL AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DO MUNICÌPIO, AOS EXERCENTES DE EM-
PREGO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, E DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÌTICOS (EXECUTIVO E 
LEGISLATIVO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O salário dos empregados efetivos e em comissão, as funções gratificadas e os proven-
tos dos inativos da administração municipal, e os subsídios dos agentes políticos dos Poderes 
Legislativo e Executivo, ficam atualizados em 2,81% (dois vírgula oitenta e um por cento), a 
Título de Reposição Salarial, correspondente ao INPC ( Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor) do período de janeiro de 2006 à dezembro de 2006, tendo como base de cálculo o percebido 
a mesmo título, no mês de Janeiro/2008.
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Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotações 
próprias do orçamento do exercício de 2008.

Art. 4º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2008.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Janeiro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Janeiro de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1746 DE 09 DE JANEIRO DE 2008.

Publicação Nº 1880570

LEI Nº 1746 DE 09 DE JANEIRO DE 2008.
AUTORIZA CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO 
FUNDAMENTAL DEPUTADO SILVIO FERRARO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro a 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DEPUTADO SILVIO FERRARO, com 
sede neste Município.

Art. 2º O valor a ser repassado será de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em parcela única, os 
quais deverão ser aplicados na manutenção da entidade e no desenvolvimento de suas atividades.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei, correrão por conta do orçamento de 2008.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Janeiro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Janeiro de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1747 DE 09 DE JANEIRO DE 2008.

Publicação Nº 1880571

LEI Nº 1747 DE 09 DE JANEIRO DE 2008.
AUTORIZA CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SÃO MARTINHO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro a 
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE SÃO MARTINHO, com sede neste Município.

Art. 2º O valor a ser repassado será de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), em parcela 
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única, os quais deverão ser aplicados na manutenção da entidade e no desenvolvimento de suas 
atividades.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei, correrão por conta do orçamento de 2008.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Janeiro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Janeiro de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1748 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008.

Publicação Nº 1880572

LEI Nº 1748 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DESEM-
PENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da Cons-
tituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizada a contratar Ser-
vidores Públicos, pelo prazo de quatro (04) meses, prorrogáveis por mais quatro (04).
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de 
atividade ligada à área de Agricultura, Obras e Saúde, para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados nas Secretarias Municipais de Agricultura, 
Obras e Saúde, cuja remuneração consta dos anexos I e II desta Lei.

Art. 3º As contratações de que trata este projeto de lei, serão sempre precedidas de exposi-
ção de motivos da Secretaria a qual está vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder 
Executivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 25 de Fevereiro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 25 de Fevereiro de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração
ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Nº Vagas............................................................Função
05.........................................................Operário Braçal
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Nº Vagas............................................................Função
10.........................................................Operário Braçal
01................................................................Pedreiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº Vagas............................................................Função
02..................................................................Guarda
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03....................................................Aux. De Serv. Gerais
ANEXO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Função.........................................................Remuneração
Operário Braçal...........................................R$390,68 - 40h/s
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função.........................................................Remuneração
Operário Braçal...........................................R$390,68 - 40h/s
Pedreiro..................................................R$568,61 - 40h/s
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função.........................................................Remuneração
Guarda....................................................R$390,68 - 40h/s
Aux. De Serv. Gerais......................................R$390,68 - 40h/s

LEI Nº 1749 DE 10 DE MARÇO DE 2008.

Publicação Nº 1880573

LEI Nº 1749 DE 10 DE MARÇO DE 2008.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DESEM-
PENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da Cons-
tituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizada a contratar Ser-
vidores Públicos, pelo prazo de quatro (04) meses, prorrogáveis por mais quatro (04).
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de atividade 
ligada à área de Obras, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados na Secretaria Municipal de Obras, cuja re-
muneração consta dos anexos I e II desta Lei.

Art. 3º As contratações de que trata este projeto de lei, serão sempre precedidas de exposi-
ção de motivos da Secretaria a qual está vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder 
Executivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
Em, 10 de Março de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de Março de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração
ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Nº Vagas....................................................Função
04............................................................Gari
ANEXO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função.................................................Remuneração
Gari..............................................R$390,68 - 40h/s
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LEI Nº 175

Publicação Nº 1878999

LEI Nº 175
DISPÕE SOBRE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DANDO NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 192º DA LEI Nº  24, DE 26 
DE DEZEMBRO DE 1959

VALMOR FRECCIA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º O Art. 192º da Lei nº  24, de 26 de dezembro de 1959, passará a ter a seguinte redação:
"Art. 192º A taxa sobre o abastecimento de água será cobrada anualmente, no mês de janeiro, 
obedecendo o seguinte critério:
Residências .........................................................Cr$ 600,00
Hotéis e Restaurantes ..............................................Cr$1.800,00
Postos de Lavação de Veículos ......................................Cr$2.400,00
Indústrias que utilizarem água para fins operatórios ...............Cr$3.000,00
Paráhgrafo Único - Os estabelecimentos industriais e comerciais que somente utilizarem água 
para fins de higiene e domésticos, serão equiparados às residências para efeitos de taxação."

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de setembro de 1964.
VALMOR FRECCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 1750 DE 10 DE MARÇO DE 2008.

Publicação Nº 1880574

LEI Nº 1750 DE 10 DE MARÇO DE 2008.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, a ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E RECREATIVA TRILHO, com 
sede na Rua Urussanga, CEP: 88.860-000, Bairro Tereza Cristina - Siderópolis - SC, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 09.328.019/0001-36, entidade de fins não lucrativos, neste município.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 10 de Março de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de Março de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1751 DE 24 DE MARÇO DE 2008.

Publicação Nº 1880575

LEI Nº 1751 DE 24 DE MARÇO DE 2008.

ALTERA A LEI Nº 1722 DE 11 DE OUTUBRO DE 2007 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste município, 
que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º O Art. 1º, passará a ter a seguinte redação:
"Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a contratar e garantir financiamento 
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES, através da Caixa Econômica Federal, 
na qualidade de agente financeiro, até o valor de R$ 400.700,00(quatrocentos mil e setecentos 
reais), observada as disposições legais em vigor para contratação de operações de credito, as 
normas do BNDES e as condições especificas aprovadas pelo BNDES para a operação."

Art. 2º No Art. 4º, será acrescentado o seguinte Parágrafo Único -
"Parágrafo Único - Fica o chefe do poder executivo autorizado a efetuar abertura de credito 
especial, na Secretaria Municipal de Educação, do Orçamento de 2008, para atender as despe-
sas, previstas neste artigo, correndo por conta dos recursos oriundos da operação de crédito 
deste programa.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 24 de Março de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Março de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1752 DE 24 DE MARÇO DE 2008.

Publicação Nº 1880576

LEI Nº 1752 DE 24 DE MARÇO DE 2008.

DENOMINA RUA DO MUNICÍPIO.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste município, 
que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Victorio Olivo, a rua sem denominação localizada no Bairro 
Santa Luzia, Siderópolis/SC, que é a primeira entrada a direita após a IMOL sentido Sideró-
polis para São Martinho.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em con-
trario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 24 de Março de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Março de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1753 DE 31 DE MARÇO DE 2008.

Publicação Nº 1880577

LEI Nº 1753 DE 31 DE MARÇO DE 2008.

ALTERA O ART. 3º DA LEI Nº 1621/2005 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste município, 
que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o art. 3º da Lei Municipal nº 1.621 de 28 de Dezembro de 2005, que passará a 
ter a seguinte redação:
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"Art. 3º - Para atender as necessidades de excepcional interesse Público, fica o Executivo 
Municipal autorizado a contratar Servidores Públicos através do processo seletivo, pelo prazo 
de 02(dois) anos, prorrogáveis por mais 02(dois) anos, para as atividades de 05(cinco) Moto-
ristas Socorristas e 05(cinco) Técnicos em Enfermagem. "

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 31 de Março de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 31 de Março de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1754 DE 03 DE ABRIL DE 2008.

Publicação Nº 1880578

LEI Nº 1754 DE 03 DE ABRIL DE 2008.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO LEGISLATIVO PARA O EXECUTIVO MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste município, 
que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a doação dos bens móveis pertencentes a Câmara de Vereadores de Si-
derópolis, abaixo relacionados, para o Poder Executivo Municipal:
05 Suporte para cortina de correr em estrutura metálica - Etiqueta nº 108,102,103,105 e 154, 
usadas em péssimo estado.
56 Cadeiras estofadas - Cor Marrom c/ pés metálicos - Etiqueta nº 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 
09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. Usadas.
05 Luminárias com duas lâmpadas e reatores, usadas em péssimo estado.
01 Porta de alumínio com vidro e suporte completo, usada.
01 Ar condicionado em péssimo estado de conservação, sem funcionamento, marca CONSUL, modelo 
2500.

Art. 2º Fica o setor de contabilidade do Legislativo autorizado a proceder a baixa dos itens 
doados, acima arrolados, nos registros contábeis.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 03 de Abril de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 03 de Abril de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1755 DE 09 DE ABRIL DE 2008.

Publicação Nº 1880579

LEI Nº 1755 DE 09 DE ABRIL DE 2008.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A DOAR, VENDER, PERMUTAR OU COMODATAR ÁREA DE TERRAS DO 
MUNICÍPIO.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, por ato próprio, após processo adminis-
trativo pertinente, a doar, vender, permutar ou comodatar a área de 7.090,00m² (sete mil e 
noventa metros quadrados) parte integrante da Matrícula nº 5.936, conforme planta de locali-
zação anexa.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Abril de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Abril de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1756 DE 09 DE ABRIL DE 2008.

Publicação Nº 1880580

LEI Nº 1756 DE 09 DE ABRIL DE 2008.

ALTERA DENOMINAÇÃO DE RUA DO MUNÍCIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a denominação da Rua Joinville para Rua Luiz Possoli, a rua localizada 
no bairro da Gruta, Siderópolis/SC, que tem início na Rua Presidente Dutra e término na SC 
445.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Abril de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Abril de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1757 DE 09 DE ABRIL DE 2008.

Publicação Nº 1880581

LEI Nº 1757 DE 09 DE ABRIL DE 2008.
AUTORIZA ALIENAR IMÓVEL DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover a alienação da área de terra, 
do Patrimônio Público Municipal, situada na Rua Engenheiro Lírio Búrigo, identificada pela ma-
trícula do Registro Geral de Imóveis Olindina Meneghel Bettiol, Oficial Designada do Registro 
de Imóveis e Hipoteca da Comarca de Urussanga - SC, área, a seguir especificada:
1 - Um terreno urbano, MATRÍCULA Nº 28.241, situado na cidade de Siderópolis, Comarca de Urus-
sanga - SC, com a área de 1.190,00 m2 (um mil cento e noventa metros quadrados), confrontando 
ao Norte, 35,00 metros, com terras de Aldo Silveira; Sul, 35,00 metros, com a CELESC; Leste, 
34,00 metros, com a Rua Engenheiro Lírio Búrigo e a Oeste, 34,00 metros, com terras da Pre-
feitura Municipal de Siderópolis;

Art. 2º O valor mínimo do lote enumerado no artigo 1º., consta no laudo de avaliação, parte 
integrante desta lei, sendo que a alienação do imóvel respeitará a legislação municipal e 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 787

federal vigente, e os recursos a serem auferidos com a alienação dos lotes deverá ser utili-
zado como contrapartida da 2ª Etapa na pavimentação asfáltica do trecho entre Rio Albina e 
Rio Jordão neste Município.
Parágrafo Único - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais su-
plementares por conta do recurso auferido na alienação do imóvel na rúbrica: 1.005 - Pavimen-
tação de Ruas/Drenagens e Saneamento, do elemento da despesa 87 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 
- Obras e Instalações.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Abril de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Abril de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1758 DE 09 DE ABRIL DE 2008.

Publicação Nº 1880582

LEI Nº 1758 DE 09 DE ABRIL DE 2008.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE R$ 15.000,00(QUINZE MIL REAIS) NO ORÇAMENTO DA 
CÂMARA DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS, PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores, autorizada pela 
presente lei, a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais) em 
seu orçamento, através do seguinte elemento de despesa:
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 - DOTAÇÃO À SEREM SUPLEMENTADAS
 _______________________________________________________________________________
|         DOTAÇÃO           |VALOR SUPLEMENTADO|      DESCRIÇÃO DO ELEMENTO     |
|===========================|==================|================================|
|4.4.90.00.00.00.00.00.0080 |       R$15.000,00|Aquisição de Material Permanente|
|---------------------------|------------------|--------------------------------|
|Total: R$ 15.000,00        |                  |                                |
|___________________________|__________________|________________________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial do 
seguinte recurso orçamentário vigente:
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 - DOTAÇÃO À SEREM ANULADAS
 _______________________________________________________________________________
|         DOTAÇÃO           |VALOR SUPLEMENTADO|      DESCRIÇÃO DO ELEMENTO     |
|===========================|==================|================================|
|3.3.50.00.00.00.00.00.0080 |        R$5.000,00|Contribuições                   |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|
|3.3.90.00.00.00.00.00.0080 |       R$10.000,00|Material de Consumo             |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|
|Total: R$ 15.000,00        |                  |                                |
|___________________________|__________________|________________________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
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em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 09 de Abril de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Abril de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1759 DE 25 DE ABRIL DE 2008.

Publicação Nº 1880583

LEI Nº 1759 DE 25 DE ABRIL DE 2008.

DENOMINA "GINÁSIO DE ESPORTES OLÍVIA RONCHI SALVARO" NA LOCALIDADE DE VILA SÃO JORGE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina `GINÁSIO DE ESPORTES OLÍVIA RONCHI SALVARO` na comunidade de Vila São Jorge.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 25 de Abril de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
CLADEMIR MANOEL DE SOUZA
Secretário de Educação
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 25 de Abril de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 176

Publicação Nº 1879000

LEI Nº 176

CANCELA A DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica cancelada a dívida ativa do Município registrada até 1964, exclusive.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 12 de novembro de 1964.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1760 DE 25 DE ABRIL DE 2008.

Publicação Nº 1880584

LEI Nº 1760 DE 25 DE ABRIL DE 2008.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE R$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS MIL 
REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suple-
mentar até o montante de R$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais), para adicionar ao 
seguinte elemento de despesa:
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
PROJ/ATIV: 1.007 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS/DRENAGEM E SANEAMENTO
87 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações.......................R$ 1.200.000,00
Total ......................................................................R$ 1.200.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior, correrá por conta de anulações parciais 
de dotações a seguir especificadas, no orçamento do presente exercício:
ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PROJ/ATIV: 1.030 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL
157 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0094 - Obras e Instalações........................R$ 500.000,00
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROJ/ATIV: 2.007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
34 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física.....R$ 90.000,00
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
40 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais.........................R$ 20.000,00
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV: 2.010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
52 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais.........................R$ 40.000,00
PROJ/ATIV: 2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF
60 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0092 - Obrigações Patronais.........................R$ 20.000,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
PROJ/ATIV: 1.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
88 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos e Material Permanente..........R$ 150.000,00
PROJ/ATIV: 1.008 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MATRIZ
90 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações..........................R$ 30.000,00
PROJ/ATIV: 2.025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
91 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais.........................R$ 60.000,00
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
PROJ/ATIV: 2.027 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
104 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais........................R$ 60.000,00
107 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros P.F............R$ 30.000,00
PROJ/ATIV: 2.028 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
113 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros P.J...........R$ 160.000,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE AGRIC.PECUÁRIA E VETERINÁRIA
PROJ/ATIV: 2.031 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
119 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais........................R$ 30.000,00
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
PROJ/ATIV: 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS
150 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais........................R$ 10.000,00
Total ......................................................................R$ 1.200.000,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 25 de Abril de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 25 de Abril de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1761 DE 15 DE MAIO DE 2008.

Publicação Nº 1880585

LEI Nº 1761 DE 15 DE MAIO DE 2008.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DESEM-
PENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da Cons-
tituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizada a contratar Ser-
vidores Públicos, pelo prazo de quatro (04) meses, prorrogáveis por mais quatro (04).
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de atividade 
ligada à área de Saúde, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados na Secretaria Municipal de Saúde, cuja re-
muneração consta do anexo I e II desta Lei.

Art. 3º As contratações de que trata este projeto de lei, serão sempre precedidas de exposi-
ção de motivos da Secretaria a qual está vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder 
Executivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de 
Maio de 2008.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de Maio de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 15 de Maio de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração
ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº Vagas.......................................Função/Especialidade
01............................................Médico Oftalmologista
01.............................................Médico Cardiologista
01................................................Médico Psiquiatra
ANEXO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função..................................................Remuneração
Médico Oftalmologista............................R$1.700,00 - 20h/s
Médico Cardiologista.............................R$1.700,00 - 20h/s
Médico Psiquiatra................................R$1.700,00 - 20h/s
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LEI Nº 1762 DE 13 DE JUNHO DE 2008.

Publicação Nº 1880586

LEI Nº 1762 DE 13 DE JUNHO DE 2008.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO, OBJETIVANDO A 
INSTALAÇÃO DE POSTO DE ATENDIMENTO E CONCILIAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Poder Judiciário 
Estadual, objetivando a criação e instalação de Postos de Atendimento e Conciliação neste 
Município.

Art. 2º As despesas decorrentes desta lei correm por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 13 de Junho de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 13 de Junho de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1763 DE 15 DE JULHO DE 2008.

Publicação Nº 1880587

LEI Nº 1763 DE 15 DE JULHO DE 2008.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS) NO ORÇAMENTO DA 
CÂMARA DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS, PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTARIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores, autorizada pela 
presente lei, a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) em seu 
orçamento, através do seguinte elemento de despesa:
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 - DOTAÇÃO À SEREM SUPLEMENTADAS
 ______________________________________________________________________
|           DOTAÇÃO          |VALOR SUPLEMENTADO|DESCRIÇÃO DO  ELEMENTO|
|============================|==================|======================|
|3.3.90.00.00.00.00.00.0080  |       R$ 5.000,00|Aquisição  de Material|
|                            |                  |Permanente            |
|----------------------------|------------------|----------------------|
|Total: R$ 5.000,00          |                  |                      |
|____________________________|__________________|______________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial do 
seguinte recurso orçamentário vigente:
ORGÃO: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 - DOTAÇÃO À SEREM ANULADAS
 ______________________________________________________________________
|           DOTAÇÃO          |VALOR SUPLEMENTADO|DESCRIÇÃO DO  ELEMENTO|
|============================|==================|======================|
|31.90.00.00.00.00.00.0080   |       R$ 1.000,00|Sentenças Judiciais   |
|----------------------------|------------------|----------------------|
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|31.90.00.00.00.00.00.0080   |       R$ 1.000,00|Despesas de exercícios|
|                            |                  |anteriores            |
|----------------------------|------------------|----------------------|
|33.90.00.00.00.00.00.0080   |       R$ 3.000,00|Diárias Civil         |
|----------------------------|------------------|----------------------|
|Total: R$ 5.000,00          |                  |                      |
|____________________________|__________________|______________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de Julho de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 15 de Julho de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1764 DE 25 DE JULHO DE 2008.

Publicação Nº 1880588

LEI Nº 1764 DE 25 DE JULHO DE 2008.
CONCEDE ATUALIZAÇÃO SALARIAL AO PESSOAL ATIVO E INATIVO DO MUNICÌPIO, AOS EXERCENTES DE EM-
PREGO EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS, E DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÌTICOS (EXECUTIVO E 
LEGISLATIVO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O salário dos empregados efetivos e em comissão, as funções gratificadas e os proven-
tos dos inativos da administração municipal, e os subsídios dos agentes políticos dos Poderes 
Legislativo e Executivo, ficam atualizados em 5,15% (cinco vírgula quinze por cento), a Título 
de Reposição Salarial, correspondente ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do 
período de janeiro de 2007 à dezembro de 2007, repassados 2,65%(dois virgula sessenta e cinco 
por cento) em julho/2008 e 2,50(dois virgula cinqüenta por cento) em agosto/2008.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotações 
próprias do orçamento do exercício de 2008.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 25 de Julho de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 25 de Julho de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração
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LEI Nº 1765 DE 04 DE AGOSTO DE 2008.

Publicação Nº 1880589

LEI Nº 1765 DE 04 DE AGOSTO DE 2008.
AUTORIZA O INGRESSO DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL - CIGA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o ingresso do Município de Siderópolis no Consórcio de Informática na 
Gestão Pública Municipal - CIGA, nos termos do Protocolo de Intenções em anexo.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 04 de Agosto de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 04 de Agosto de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1766 DE 11 DE AGOSTO DE 2008.

Publicação Nº 1880590

LEI Nº 1766 DE 11 DE AGOSTO DE 2008.
AUTORIZA E APROVA DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam autorizadas as despesas com viagem, estadia, deslocamento e alimentação do Pre-
sidente e do Primeiro Secretário, na data de 05 a 08 de agosto de 2008.

Art. 2º Ficam aprovadas e ratificadas todas as despesas e empenhos realizados e pagos nos 
exercícios de 2007 e 2008 da Câmara de Vereadores, inclusive os pagamentos relativos a par-
celamento do INSS.

Art. 3º Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em con-
trário, retroagindo seus efeitos a primeiro de janeiro de 2007.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de Agosto de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Agosto de 2008.
JOSÉ SILVESTRE CESCONETTO JUNIOR
Secretário de Administração

LEI Nº 1767 DE 28 DE AGOSTO DE 2008.

Publicação Nº 1880591

LEI Nº 1767 DE 28 DE AGOSTO DE 2008.

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1111/96 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono e seguinte lei:

Art. 1º Altera os dispositivos da Lei nº 1.111/96, que passa a vigorar com a seguinte redação:
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TÍTULO I
DA DEFINIÇÃO, DIRETRIZES, PRINCÍPIOS E OBJETIVOS.

Art. 2º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios enunciados pela Lei Federal 
8.742/93 - Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, Norma Operacional Básica- NOB/SUAS 2005 
e Política Nacional de Assistência Social - PNAS:

Art. 3º A organização da assistência social tem como base as seguintes diretrizes, baseadas 
na CF/88, LOAS e PNAS:
III - primazia da responsabilidade do Município na condução da Política de Assistência Social;
IV - centralidade na família para concepção e implementação dos benefícios, serviços, pro-
gramas e projetos.

Art. 4º A Política Pública de Assistência Social realiza-se de forma integrada às políticas 
setoriais, considerando as desigualdades sócioterritoriais, visando seu enfrentamento à ga-
rantia dos mínimos sociais, ao provimento de condições para atender contingências sociais e 
à universalização dos direitos sociais. Sob essa perspectiva, objetiva:
a) prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, especial 
para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem;b) contribuir com a inclusão e a 
equidade dos usuários e grupos específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços socioas-
sistenciais básicos e especiais, em área urbana e rural;c) assegurar que as ações no âmbito 
da assistência social tenham centralidade na família, e que garantam a convivência familiar 
e comunitária.

Art. 5º Constitui o público usuário da Política de Assistência Social, cidadãos e grupos que 
se encontram em situações de vulnerabilidade e riscos, tais como: famílias e indivíduos com 
perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de 
vida; identidades estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal 
resultante de deficiências, exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às demais políticas públi-
cas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência advinda do núcleo fami-
liar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não inserção no mercado de trabalho formal 
e informal; estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem representar 
risco pessoal e social.

Art. 6º São três os níveis de proteção na Política de Assistência Social:
I - proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do de-
senvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários. Destina-se a população que vive em situação de vulnerabilidade social e decor-
rente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 
dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos-relacionais e de pertencimento social 
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).
II - proteção social especial de média complexidade trata do atendimento focado na violação 
de direitos através dos serviços de orientação e apoio sócio-familiar; plantão social; abor-
dagem de rua; cuidado no domicílio; serviço de habilitação e reabilitação das pessoas com 
deficiência; medida sócio-educativa em meio aberto.
III - proteção social especial de alta complexidade garante a proteção integral/moradia, ali-
mentação, higienização e trabalho protegido para pessoas que se encontram sem referência ou 
em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar, e, ou, comunitário. 
Tais como: Atendimento Integral Institucional; Casa Lar; República; Casa da Passagem; Alber-
gue; Atendimento Domiciliar; Família Substituta; Família Acolhedora; Medidas sócio-educati-
vas e privativas de liberdade (semi-liberdade, internação provisória e sentencial); Trabalho 
protegido.

TITULO II
DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO DO MUNICÍPIO

Art. 7º Cabe ao Município, no âmbito de sua competência, a organização da assistência social 
com base nas diretrizes de descentralização político-administrativa, de participação da po-
pulação, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações, com primazia de responsabilidade na condução da política da assistência social.

Art. 8º O conjunto das ações e serviços de assistência social, prestados por órgãos públicos 
e por organizações de assistência social sem fins lucrativos, constituem o Sistema Único de 
Assistência Social no Município.

Art. 9º O Sistema Único de Assistência Social no Município terá comando único das ações no 
âmbito municipal que será exercido pela Secretaria da Família.

Art. 10 Compete assumir a gestão da proteção básica na assistência social, devendo o gestor, 
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ao assumir a responsabilidade de organizar a proteção básica em seu município, prevenir si-
tuação de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições. Por isso, deve 
responsabilizar-se pela oferta de programas, projetos e serviços socioassistenciais que for-
taleçam vínculos familiares e comunitários que promovam os beneficiários do Benefício de Pres-
tação Continuada - BPC e transferência de renda e que vigiem direitos violados no território.
O cumprimento desses pressupostos exige que o gestor preencha os seguintes requisitos, assuma 
as seguintes responsabilidades e receba os seguintes incentivos:
a) atender os requisitos previstos no artigo 30 e seu parágrafo único da LOAS, incluído pela 
Lei nº 9.720/98;b) alocar e executar recursos financeiros próprios no Fundo de Assistência So-
cial, como Unidade Orçamentária, para as ações de proteção social básica;c) estruturar Centros 
de Referência de Assistência Social (CRAS), de acordo com o porte do município, em áreas de 
maior vulnerabilidade social, para gerenciar e executar ações de proteção básica no território 
referenciado, conforme critério abaixo:
- Pequeno Porte I - mínimo de 1 CRAS para até 2.500 famílias referenciadas e população até 
20.000 habitantes;
- Pequeno Porte II - mínimo de 1 CRAS para até 3.500 famílias referenciadas e a população 
varia de 20.001 à 50.000 habitantes;
- Médio Porte - mínimo de 2 CRAS, cada um para até 5.000 famílias referenciadas e a população 
varia entre 50.001 à 100.000 habitantes;
- Grande Porte - mínimo de 4 CRAS, cada um para até 5.000 famílias referenciadas e a população 
varia entre 101.000 até 900.000 habitantes;
- Metrópoles - mínimo de 8 CRAS, cada um para até 5.000 famílias referenciadas e população com 
mais de 900.000 habitantes.d) manter estrutura para recepção, identificação, encaminhamento, 
orientação e acompanhamento dos benefícios do BPC e dos Benefícios Eventuais, com equipe pro-
fissional composta por, no mínimo, 1 (um) profissional de serviço social;e) apresentar Plano de 
Inserção e Acompanhamento de benefícios do BPC, conforme sua capacidade de gestão, contendo 
ações, prazos e metas a serem executadas, articulando-as às ofertas de assistência social e 
as demais políticas pertinentes, dando cumprimento ainda ao artigo 24 da LOAS.f) garantir a 
prioridade de acesso nos serviços da proteção social básica, de acordo com suas necessida-
des, às famílias e seus membros cadastrados no Cadastro Único e beneficiários do Programa de 
Transferência de Renda, instituído pela Lei nº 10.836/04;g) realizar diagnóstico de áreas 
de risco e vulnerabilidade social;h) o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMCAD e o Conselho Tutelar - 
CT devem estar em pleno funcionamento;i) ter, como responsável, na Secretaria Executiva do 
CMAS, profissional de nível superior, sendo que, para os municípios pequenos, portes I e II, 
o profissional poderá ser compartilhado com o órgão gestor;j) alimentar e manter atualizadas 
as bases de dados dos subsistemas e aplicativos da REDE SUAS, componentes do sistema nacional 
de informação;k) inserir no Cadastro Único as famílias em situação de maior vulnerabilidade 
social e risco, conforme critérios do Programa Bolsa Família (Lei nº 10.836/04);l) participar 
da gestão do BPC, integrando-o à Política de Assistência Social do município, garantido o 
acesso às informações sobre os seus beneficiários;m) participar das ações regionais, estaduais 
e nacionais, pactuadas no âmbito do SUAS, quando sua demanda, porte e condições de gestão o 
exigirem e justificarem, visando assegurar aos seus cidadãos o acesso aos serviços de média 
e/ou alta complexidade;n) instituir plano de acompanhamento, monitoramento e avaliação das 
ações de proteção social na rede própria e na rede prestadora de serviços, em articulação com 
o sistema estadual e de acordo com o sistema federal, pautado nas diretrizes na PNAS/2004;o) 
identificar e reconhecer, dentre todas as entidades inscritas no Conselho Municipal de Assis-
tência Social, aquelas que atendem aos requisitos definidos por esta Lei para o estabelecimen-
to do vínculo SUAS;p) preencher o Plano de Ação no sistema SUAS-WEB e apresentar o Relatório 
de Gestão, como forma de prestação de contas;q) elaborar Relatório de Gestão;r) receber o 
Piso Básico Fixo e o Piso Básico de Transição, definindo a rede prestadora de serviços, res-
pectivo custeio e os critérios de qualidade, tendo em vista as diretrizes definidas em âmbito 
nacional;s) receber recursos para Erradicação do Trabalho Infantil e para Combate do Abuso 
e da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, conforme critérios estabelecidos nesta 
Lei;t) receber os recursos já repassados pela série histórica na média e alta complexidade, 
transformados em Piso de Transição da Média Complexidade e o Piso de Alta Complexidade I;u) 
proceder, mediante avaliação de suas condições técnicas, à habilitação de pessoas idosas e 
pessoas com deficiência, candidatas ao benefício, mediante realização de avaliação social de 
ambos os segmentos e encaminhamento em seguida ao INSS;v) receber recursos do Fundo Nacional 
de Assistência Social para ações de revisão do BPC;x) participar de programas de capacitação 
de gestores, profissionais, conselheiros e da rede prestadora de serviços promovidos pelo Es-
tado e pela União.

Art. 11 Para garantir a operacionalização dos princípios e diretrizes da LOAS - Lei 8.742/93, 
ficam criados no Município:
I - o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;
II - o Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

TITULO III
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DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 12 Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:
I - definir as prioridades da Política de Assistência Social do Município;
II - estabelecer as diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano Municipal de Assis-
tência Social, bem como definir, controlar e avaliar sua elaboração e execução;
III - aprovar a Política Municipal de Assistência Social, em consonância com os princípios e 
diretrizes estabelecidas na LOAS e na PNAS;
IV - acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços de assistência social prestados no Município 
por entidades públicas e privadas;
V - cadastrar as instituições de assistência social atuantes no município, bem como manter o 
registro de todas as ações, projetos, planos, relatórios, pesquisas entre outros;
VI - elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
VII - publicar suas resoluções e demais atos administrativos no órgão oficial de divulgação 
dos atos municipais;
VIII - convocar ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, ou extraordinariamente, por maioria de 
membros, a Conferência Municipal de Assistência Social, que terá a atribuição de avaliar a 
situação da assistência no município e propor diretrizes para o aperfeiçoamento do sistema;
IX - manter convenção com os Conselhos de Assistência Social do Estado, União e outros municí-
pios, bem como organismos nacionais e internacionais que atraem a área da assistência social, 
propondo convênios de mutua cooperação na forma da lei;
X - zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de assistência social;
XI - acompanhar e avaliar a gestão dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho de 
projetos e programas aprovados;
XII - estabelecer critérios para celebração de contratos e convênios entre o Município e en-
tidades privadas que prestam serviços de assistência social no âmbito municipal;
XIII - atuar na formação de estratégias e controle da execução da assistência no município;
XIV - cancelar o registro de entidades e organizações de assistência social que incorrem em 
irregularidades na aplicação de recursos públicos, em conformidade com o disposto no artigo 
36, da LOAS;
XV - orientar e acompanhar a administração e o funcionamento do Fundo Municipal de Assistên-
cia Social - FMAS;
XVI - aprovar os programas anuais e plurianuais do FMAS;
XVII - definir critérios de qualidade para o funcionamento dos serviços de assistência social 
públicos e privados no âmbito municipal;
XVIII - zelar pelo sistema descentralizado de assistência social, garantindo a ampla parti-
cipação da sociedade civil organizada.

Art. 13 O Conselho Municipal de Assistência Social tem suas competências definidas na LOAS e 
complementadas pela Lei nº 1.111/96 e deverá no cumprimento da Norma Operacional Básica - NOB/
SUAS e da PNAS:
a) elaborar e publicar seu Regimento Interno;b) aprovar a Política Municipal de Assistência 
Social, elaborada em consonância com a Política Estadual de Assistência Social na perspectiva 
do SUAS, e as diretrizes estabelecidas pelas Conferências de Assistência Social;c) acompanhar 
e controlar a execução da Política Municipal de Assistência Social;d) aprovar o Plano Muni-
cipal de Assistência Social e suas adequações;e) zelar pela efetivação do SUAS;f) regular a 
prestação de serviços de natureza pública e privada no campo da assistência social, no seu 
âmbito, considerando as normas gerais do CNAS, as diretrizes da Política Estadual de Assis-
tência Social, as proposições da Conferência Municipal de Assistência Social e os padrões 
de qualidade para a prestação dos serviços;g) aprovar a proposta orçamentária dos recursos 
destinados às ações finalísticas de assistência social, alocados no FMAS;h) aprovar o plano 
de aplicação do FMAS e acompanhar a execução orçamentária e financeira anual dos recursos;i) 
propor ao CNAS cancelamento de registro das entidades e organizações de assistência social que 
incorrem em descumprimento dos princípios previstos no artigo 4º da LOAS e em irregularidades 
na aplicação dos recursos que lhe forem repassados pelos poderes públicos;j) acompanhar o 
alcance dos resultados dos pactos estabelecidos com a rede prestadora de serviços da assis-
tência social;k) aprovar o Relatório Anual de Gestão;l) inscrever e fiscalizar as entidades e 
organizações de âmbito municipal.

Art. 14 O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS é composto por 12 (doze) membros e 
respectivos suplentes, nomeados pelo Prefeito Municipal, cujos nomes são encaminhados a Se-
cretaria da Família:
I - âmbito governamental:
a) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Família;b) 1 (um) representante da Secreta-
ria Municipal da Educação;c) 1 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde;d) 1 (um) 
representante da Secretaria Municipal da agricultura e Meio Ambiente;e) 1 (um) representante 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Habitação;f) 1 (um) representante da 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
II - âmbito não-governamental:
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3 (três) representantes de prestadores de serviços da área da assistência social:
a) 1 (um) representante de entidade de pessoas com deficiência;b) 1 (um) representante de en-
tidade de iniciação/profissionalização de adolescentes;c) 1 (um) representante de entidade de 
defesa dos direitos da criança e do adolescente;
3 (três) representantes de entidades de usuários ou de defesa de direitos de usuários da área 
da assistência Social:
a) 1 (um) representante de sindicatos de trabalhadores ou entidades de defesa dos direitos do 
usuário;b) 1 (um) representante de associação de moradores;c) 1 (um) representante de traba-
lhadores da área social.

Art. 15 As entidades e organizações de assistência social podem ser, isolada ou cumulativamente:
I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam servi-
ços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou espe-
cial, nos termos da LOAS, e respeitadas as deliberações do CNAS de que tratam os incisos I e 
II do artigo 18 daquela Lei;
II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam 
serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento 
dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, 
dirigidos ao público da Política de Assistência Social, nos termos da LOAS, e respeitadas as 
deliberações do CNAS de que tratam os incisos I e II do artigo 18 daquela Lei;
III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e plane-
jada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a de-
fesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da 
cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa 
de direitos, dirigidos ao público da Política de Assistência Social, nos termos da LOAS, e 
respeitadas as deliberações do CNAS de que tratam os incisos I e II do artigo 18 daquela Lei.

Art. 16 Os membros efetivos e suplentes do CMAS serão nomeados pelo Prefeito Municipal, ob-
servando o seguinte:
I - representantes do governo municipal, de livre escolha do Prefeito;
II - representantes da sociedade civil, serão eleitos em fóruns próprios coordenados pela 
comissão interna do CMAS em assembléias exclusivamente convocadas para esse fim.

Art. 17 O Presidente do CMAS terá mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução 
por igual período.

Art. 18 A eleição dos representantes da sociedade civil obedecerá os seguintes princípios:
I - convocação em Edital expedido pelo Prefeito Municipal com antecedência de 20 (vinte) dias, 
publicado em pelo menos 1 (um) jornal de circulação no município, contendo os requisitos pre-
vistos nesta Lei para credenciamento;
II - credenciamento das entidades junto à Comissão ou Conselho Provisório até 20 (vinte) dias 
antes da data da eleição conforme orientações recebidas;
III - formação de uma comissão de eleição indicada pelo Prefeito Municipal, não havendo ins-
crição, será indicada pelo Prefeito;
IV - eleição por voto secreto;
V - a eleição será conduzida por uma mesa, composta por membros indicados pela assembléia, 
que também fará publicar os resultados da eleição;
VI - a eleição deverá contemplar indicação de titulares e suplentes de cada seguimento pre-
visto;
VII - nomeação dos eleitos pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 19 Para ser concedido o credenciamento, as entidades deverão provar que possuem objetivos 
assistenciais, inclusos em seus estatutos;

Art. 20 As entidades credenciadas, sob pena de exclusão, deverão requerer a inscrição de 3 
(três) representantes seus, com direito a votar e ser votado.

Art. 21 Os inscritos como candidatos e/ou eleitores deverão ter idade mínima de 18 (dezoito) 
anos.

TÍTULO IV
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art. 22 O CMAS terá a seguinte estrutura:
I - Plenário, como órgão de deliberação máxima;
II - Diretoria, composta por Presidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários;
III - Comissões, constituídas por resoluções do plenário.

Art. 23 A diretoria será eleita pelos membros do Conselho, dentre seus pares (titulares), com 
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mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução, por igual período, com alternância 
em cada mandato.

Art. 29 O CMAS manterá uma Secretaria Executiva destinada ao suporte administrativo necessá-
rio ao seu funcionamento, utilizando-se de instalações, materiais e funcionários cedidos pela 
Secretaria da Família e Administração Municipal.

TÍTULO V
DO FINANCIAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 33 ...
I - financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social 
desenvolvidos pelo órgão da Administração Pública Municipal, responsável pela execução da 
Política Pública da Assistência Social, ou por órgãos conveniados;
II - pagamento pela prestação de serviços a entidades públicas de direito público e privado 
para execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social;

Art. 2º Os dispositivos não mencionados acima continuam com a mesma redação.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 28 de Agosto de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Agosto de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1768 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008.

Publicação Nº 1880592

LEI Nº 1768 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) NO ORÇAMENTO 
DA CÂMARA DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS, PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores, autorizada pela 
presente lei, a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) 
em seu orçamento, através do seguinte elemento de despesa:
ORGÃO: 01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 - DOTAÇÕES A SEREM SUPLEMENTADAS
 ______________________________________________________________________
|           DOTAÇÃO          |VALOR SUPLEMENTADO|DESCRIÇÃO DO  ELEMENTO|
|============================|==================|======================|
|3.3.90.00.00.00.00.00.0080  |      R$ 15.000,00|Serviços de terceiros |
|----------------------------|------------------|----------------------|
|4.4.90.00.00.00.00.00.0080  |      R$ 35.000,00|Aquisição de materiais|
|                            |                  |permanente            |
|----------------------------|------------------|----------------------|
|TOTAL: R$ 50.000,00.        |                  |                      |
|____________________________|__________________|______________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial do 
seguinte recurso orçamentário vigente:
ORGÃO: 01- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
1 - DOTAÇÕES QUE SERÃO ANULADAS
 ______________________________________________________________________
|           DOTAÇÃO          |VALOR SUPLEMENTADO|DESCRIÇÃO DO  ELEMENTO|
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|============================|==================|======================|
|4.4.90.00.00.00.00.00.0080  |      R$ 50.000,00|Construção da sede  da|
|                            |                  |Câmara Municipal      |
|----------------------------|------------------|----------------------|
|TOTAL = R$ 50.000,00.       |                  |                      |
|____________________________|__________________|______________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições 
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 08 de Outubro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 08 de Outubro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1769 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008.

Publicação Nº 1880593

LEI Nº 1769 DE 08 DE OUTUBRO DE 2008.
AUTORIZA E APROVA DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a despesa com viagem, estadia, deslocamento e alimentação do Vice-
-Presidente, na data de 20/10/08 a 03/11/08, para representar o Município em missão oficial 
junto a cidade italiana de Forno De Zoldo.

Art. 2º Fica aprovada a ajuda de custo no valor de R$ 2.500,00, que correrá por conta do or-
çamento da Câmara, ao Vice Presidente, na missão oficial.

Art. 3º Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 08 de Outubro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 08 de Outubro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 177

Publicação Nº 1879001

LEI Nº 177

ACRESCENTA PARÁGRAFOS

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o artigo 5º da Lei nº 158 de 12 de agosto de 1964, acrescido dos seguintes pa-
rágrafos:
"§ 1º Quando o lançamento do imposto se referir a estabelecimento industrial ou comercial 
transferido, prevalecerá a declaração de vendas do transferente para efeito de lançamento.
§ 2º Os lançamentos do imposto aos novos estabelecimentos industriais ou comerciais que 
se verificarem no exercício, serão feitos por arbritamento, tomando por base o estoque de 
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mercadorias existentes no ato de abertura do estabelecimento, ficando o contribuinte sujeito ao 
pagamento das iferenças que se verificarem a luz das vendas que forem apuradas no exercício."

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 21 de novembro de 1964.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1770 DE 14 DE OUTUBRO DE 2008.

Publicação Nº 1880594

LEI Nº 1770 DE 14 DE OUTUBRO DE 2008.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE R$ 1.297.000,00 ( UM MILHÃO DUZENTOS E NO-
VENTA E SETE MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional su-
plementar até o montante de R$ 1.297.000,00(UM MILHÃO DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS), 
para adicionar ao seguinte elemento de despesa:
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROJ/ATIV: 2.007 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
29 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas................R$ 100.000,00
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV: 1.002 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
46 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0094 - Obras e Instalações.........................R$ 500.000,00
PROJ/ATIV: 2.010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
51 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas................R$ 120.000,00
PROJ/ATIV: 2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
59 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas................R$ 340.000,00
UNIDADE: 05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE
PROJ/ATIV: 2.023 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
83 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo...........................R$ 5.000,00
85 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serv. Terc. Pessoa Juridica............R$ 6.000,00
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
PROJ/ATIV: 2.027 - MANUTENÇÃO DEP. SERV. MUNICIPAIS
103 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas...............R$ 166.000,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE AGR. PEC. E VETERINARIA
PROJ/ATIV: 2.031 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
118 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas................R$ 60.000,00
Total ......................................................................R$ 1.297.000,00

Art. 2º Os créditos a que se refere o artigo anterior correrão por conta de anulações par-
ciais/totais de dotações a seguir especificadas, no orçamento da Prefeitura Municipal no pre-
sente exercício:
ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO
PROJ/ATIV: 2.004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
15 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais..........................R$ 8.000,00
16 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores.............R$ 8.000,00
UNIDADE: 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PROJ/ATIV: 2.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
24 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores.............R$ 5.000,00
UNIDADE: 03 - CHEFIA DE GABINETE E ASSESSORIAS
PROJ/ATIV: 2.006 - MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CHEFIA GABINETE
28 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores............R$ 10.000,00
ÓRGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROJ/ATIV: 2.007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
37 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipto Material Permanente..................R$ 20.000,00
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ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2.009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
45 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurid......R$ 17.600,00
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV: 1.002 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INF. CRECHE
47 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0094 - Equip. Material Permanente...................R$ 50.000,00
PROJ/ATIV: 1.003 - TRANSPORTE ESCOLAR
48 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equip. Material Permanente...................R$ 30.000,00
PROJ/ATIV: 2.014 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLARES
68 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - - Despesas de Exercícios Anteriores...........R$ 7.812,76
PROJ/ATIV: 2.016 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
73 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições................................R$ 60.000,00
PROJ/ATIV: 2.017 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
74 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo...........................R$ 2.000,00
75 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serv. Terceiros Pess. Jurid............R$ 3.000,00
PROJ/ATIV: 2.018 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA
76 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equip. Material Permanente...................R$ 10.000,00
PROJ/ATIV: 2.019 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
79 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equip. Material Permanente...................R$ 10.000,00
UNIDADE: 05 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
PROJ/ATIV: 2.021 - CONSTRUÇÃO DA PISTA DE SKATE
79 - 3.3.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e instalações...........................R$ 9.067,32
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
PROJ/ATIV: 1.007 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
89 - 4.4.90.51.0.00.00.00.00.0080 - Obras e instalações.........................R$ 1.000,00
PROJ/ATIV: 1.010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
88 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equip. Material Permanente...................R$ 18.150,00
PROJ/ATIV: 2.025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
92 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores.............R$ 3.011,39
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
PROJ/ATIV: 2.026 - MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS
100 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo..........................R$ 1.000,00
101 - 3.1.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros P.J.............R$ 1.000,00
102 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações............................R$ 307,09
PROJ/ATIV: 2.027 - MANUT. SERV. MUNICIPAIS
105 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - . Despesas de Exercícios Anteriores.........R$ 19.357,49
109 - 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores............R$ 8.498,12
110 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - - Equip. Material Permanente.................R$ 5.000,00
PROJ/ATIV: 2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
114 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo..........................R$ 1.000,00
115 - 3.1.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros P.J.............R$ 1.000,00
UNIDADE 04 - DEPART. DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS
PROJ/ATIV: 2.030 - ABERTURA E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS
116 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo..........................R$ 8.000,00
117 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços Terceiros P.J................R$ 8.000,00
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE AGRIC.PECUÁRIA E VETERINÁRIA
PROJ/ATIV: 2.031 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
120 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores............R$ 2.987,43
124 - 3.3.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores............R$ 5.000,00
110 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equip. Material Permanente..................R$ 20.000,00
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
PROJ/ATIV: 2.032 - MANUTENÇÃO DEP. DE MEIO AMBIENTE
127 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços Terceiros P.F................R$ 3.000,00
128 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços Terceiros P.J................R$ 5.000,00
129 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equip. Material Permanente...................R$ 5.000,00
UNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE MANEJO FLORESTAL
PROJ/ATIV: 2.033 - MANUTENÇÃO DO HORTO FLORESTAL
130 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo.........................R$ 10.000,00
131 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços Terceiros P.F................R$ 2.000,00
132 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços Terceiros P.J...............R$ 10.000,00
133 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações.........................R$ 10.000,00
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUN. DESENV. ECONOMICO
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA
PROJ/ATIV: 1.011 - NOVAS INDUSTRIAS
134 - 4.4.60.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições................................R$ 1.000,00
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UNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
PROJ/ATIV: 1.012 - RESTAURAÇÃO ESCRITÓRIO CSN/INST. MUSEU/CASA CULTURA
135 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações..........................R$ 1.000,00
PROJ/ATIV: 1.013 - PORTAIS DE ENTRADA DO MUNICIPIO
136 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações..........................R$ 1.000,00
PROJ/ATIV: 2.034 - INVESTIMENTO NO TURISMO
137 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo..........................R$ 2.000,00
138 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços Terceiros P.F................R$ 2.000,00
132 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços Terceiros P.J................R$ 3.000,00
ÓRGÃO: 10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
PROJ/ATIV: 0.002 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
142 - 3.1.90.01.00.00.00.00.0080 - Aposentadorias e Reformas...................R$ 80.000,00
144 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores...........R$ 20.000,00
PROJ/ATIV: 0.003 - CONTRIBUIÇÃO AO PESEP
145 - 3.3.90.47.00.00.00.00.0080 - Obrigações Tributarias e Contributivas......R$ 45.000,00
PROJ/ATIV: 0.004 - PRECATORIOS TRABALHISTAS/JUDICIAIS
146 - 3.1.90.91.00.00.00.00.0080 - Sentenças Judiciais.........................R$ 30.000,00
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
PROJ/ATIV: 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS
150 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais........................R$ 15.000,00
151 - 3.1.90.92.00.00.00.00.0080 - Despesas de Exercícios Anteriores............R$ 4.686,60

Art. 3º Fica igualmente autorizada a anulação parcial no orçamento do Fundo Rotativo Habita-
cional da dotação no orçamento vigente a seguir especificada:
ÓRGÃO: 14 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
UNIDADE: 01 - FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL
PROJ/ATIV: 1.020 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
2 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0094 - Obras e Instalações..........................R$ 693.521,80
Total ......................................................................R$ 1.297.000,00

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 14 de Outubro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 14 de Outubro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1771 DE 14 DE OUTUBRO DE 2008.

Publicação Nº 1880595

LEI Nº 1771 DE 14 DE OUTUBRO DE 2008.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2009 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono a seguinte lei:
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º São estabelecidas em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição e na 
Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, as diretrizes orçamentárias do Município de 
Siderópolis para o exercício de 2009 compreendendo:
I - as metas e prioridades da administração pública municipal;
II - a estrutura e organização dos orçamentos;
III - as diretrizes para a elaboração e execução dos orçamentos do Município e suas alterações;
IV - as disposições sobre alterações na legislação tributária;
V - as disposições gerais.

Capítulo  I
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º Em consonância com art. 165, § 2º, da Constituição, as metas e as prioridades para o 
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exercício financeiro de 2009 são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades que integra 
esta Lei, as quais terão Precedência na alocação de recursos na lei orçamentária de 2009, não 
se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.
§ 1º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2009, o Poder Executivo poderá aumentar ou 
diminuir as metas de resultado estabelecidas nesta Lei a fim de compatibilizar a despesa fixada 
com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas.
§ 2º - Na destinação dos recursos relativos a programas sociais, será conferida prioridade as 
áreas de menor índice de desenvolvimento humano.

Capítulo  II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 3º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos 
objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;
II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, en-
volvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;
III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envol-
vendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre 
para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo; e
IV - Operação Especial, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de gover-
no, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens 
ou serviços.
§ 1º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a 
forma de atividade, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e 
metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.
§ 2º - As atividades, projetos e operações especiais serão desdobrados em subtítulos, 
especialmente para especificar sua localização física integral ou parcial, não podendo haver 
alteração das respectivas finalidades e da denominação das metas estabelecidas.
§ 3º - Cada atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais 
se vinculam.
§ 4º - As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas no projeto de 
lei orçamentária por programas, atividades, projetos ou operações especiais, e respectivos 
subtítulos com indicação de suas metas físicas.

Art. 4º O orçamento para o exercício financeiro de 2009 abrangerá os poderes legislativo, 
executivo, seus fundos, fundações e autarquias e será elaborado levando-se em conta as suas 
estruturas organizacionais.
§ 1º - A lei orçamentária anual discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada 
por categoria de programação em seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando 
a esfera orçamentária, a fonte de recursos, o identificador de uso, e os grupos de despesa.
§ 2º - Serão rejeitados pelas comissões, e perderão o direito a destaque em plenário, as 
emendas que:
I - contrariarem o estabelecido na Lei Federal 4.320/64, na forma e detalhamento descritos no 
Plano Plurianual e nesta lei;
II - no somatório total, reduzirem a dotação do projeto ou atividade em valor superior a 30%;
III - não apresentarem objetivos e metas compatíveis com o orçamento da unidade, com a uni-
dade orçamentária, projeto ou atividade, esfera governamental, grupo de natureza de despesa 
e fonte de recursos;
IV - anularem, mesmo que parcialmente, o valor das dotações provenientes de:
a) recursos destinados a pessoal e encargos sociais;b) recursos para o atendimento de serviços 
e amortização da divida;c) recursos para o pagamento de precatórios;d) recursos vinculados; 
ec) recursos destinados a educação e saúde.

Art. 5º A Lei Orçamentária Anual compreenderá a programação dos Poderes Executivo e Legisla-
tivo Municipal, seus fundos, órgãos, autarquias, inclusive especiais, e fundações instituídas 
e mantidas pelo Poder Público, bem como das empresas públicas, sociedades de economia mista 
e demais entidades em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital 
social com direito a voto e que receba recursos públicos.

Art. 6º O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal e 
a respectiva lei serão constituídos de:
I - texto da lei;
II - anexos discriminando a receita e despesa em forma definida na Lei nº 4.320/64, Lei Com-
plementar 101, de 04 de maio de 2000 e legislação pertinente;
III - memória de cálculo da reserva de contingência, pela Anexo de Riscos Fiscais;
IV - anexo de metas físicas e de prioridades da administração municipal.
Parágrafo Único - O projeto de lei orçamentária conterá ainda, os anexos dispostos no art. 4º 
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da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000.

Capítulo  III
DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICIPIO E SUAS ALTERAÇÕES
DAS DIRETRIZES GERAIS

Art. 7º A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2009 deverão 
ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio 
da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas 
a cada uma dessas etapas.
Parágrafo Único - Serão divulgados na internet, ao menos:
I - o projeto de lei e a lei do plano plurianual;
II - o projeto de lei e a lei de diretrizes orçamentária;
III - o projeto de lei e a lei orçamentária anual em versão simplificada;
IV - o demonstrativo e as prováveis revisões no decorrer do exercício, dos arts. 8º e 13, da 
Lei Complementar Federal 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 8º A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária de 2009 deve-
rão levar em conta a obtenção de superávit primário conforme discriminado no Anexo de Metas 
Fiscais e no orçamento.
§ 1º - Durante a execução do orçamento mencionado no caput deste artigo, poderá haver 
compensação de eventual frustração da meta do orçamento.
§ 2º - Por ato próprio, poderá o Executivo transpor de um elemento de despesa para outro, os 
seus saldos orçamentários ou não, dentro de cada projeto e atividade ou operações especiais, 
nos limites fixados por elementos de despesa em cada unidade orçamentária.

Art. 9º O projeto de lei orçamentária poderá incluir a programação constante de propostas de 
alterações do Plano Plurianual 2006/2009, que tenham sido objeto de projetos de lei específicos 
ainda em tramitação no poder legislativo.

Art. 10 - A alocação dos créditos orçamentários será feita diretamente à unidade orçamentária 
responsável pela execução das ações correspondentes, ficando proibida a consignação de recur-
sos a título de transferência para outras unidades.
Parágrafo Único - Desde que observadas as vedações contidas no art. 167, inciso VI, da cons-
tituição, fica facultada a descentralização de créditos orçamentários para execução de ações 
de responsabilidade da unidade descentralizadora.

Art. 11 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos re-
cursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o 
controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Art. 12 - Para entendimento do disposto no art. 45, da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 
2000, somente se incluirão novos projetos, após serem atendidos no mínimo 30% do valor ori-
ginal do projeto, para os em andamento e as de conservação do patrimônio publico.

Art. 13 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com:
I - início de construção, ampliação, reforma voluntária ou útil, aquisição, novas locações ou 
arrendamentos de imóveis residenciais;
II - aquisição de mobiliário e equipamento para unidades residenciais de representação fun-
cional;
III - aquisições de automóveis de representação, ressalvas aquelas referentes a automóveis 
de uso:
a) do Prefeito Municipalb) do Presidentes da Câmara Municipal
IV - clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres, excetuadas 
creches e escolas para o atendimento pré-escolar;
V - pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou empregado de empresa 
pública, fundos, fundações ou de sociedade econômica mista, por serviços de qualquer natureza, 
inclusive custeados com recursos provenientes de convênios, acordos, ajustes ou instrumen-
tos congêneres, firmados com órgãos ou entidades de direito público ou privado, nacionais ou 
internacionais, ressalvadas as situações previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição 
Federal.

Art. 14 - É vedada a inclusão de dotações, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, 
de dotações a título de, subvenções sociais, contribuições e auxílios para entidades privadas, 
ressalvadas as sem fins lucrativos e desde que sejam disponíveis aos munícipes.
Parágrafo Único - Sem prejuízo da observância das condições estabelecidas nesta artigo, a 
inclusão de dotações para este fim na lei orçamentária e sua execução, dependerão ainda de:
I - identificação do beneficiário e do valor a ser transferido no respectivo convênio;
II - prestação de contas com a devida documentação, conforme solicitações da controladoria 
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interna e da contadoria do Poder Executivo, prevendo clausula de reversão no caso de desvio 
de finalidade, não prestação de contas ou má utilização dos recursos do convênio.

Art. 15 - A execução das ações de que tratam o art. 15, fica condicionada à autorização espe-
cífica exigida pelo caput dos arts. 26 e 27 da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Art. 16 - Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas publicas do Mu-
nicípio.
§ 1º - Passivos Contingentes são: as possibilidades de ocorrência do evento gerador da 
obrigação, sem que possa atribuir, na maioria dos casos, probabilidades para esses eventos.
§ 2º - Outros Riscos Fiscais e Eventos Fiscais Imprevistos são: eventos intempestivos e 
imprevisíveis para probabilidades orçamentárias, descontroles inflacionários e ou econômicos, 
dotações que se tornarem insuficientes, prováveis créditos especiais e convênios não previstos 
em orçamento.
§ 3º - Caso os Riscos Fiscais ocorram, serão utilizados os recursos orçamentários disponíveis na 
Reserva de Contingência para cobrir a deficiência orçamentária, através de créditos adicionais 
suplementares e especiais.

Art. 17 - A proposta orçamentária conterá reserva de contingência, constituída exclusivamen-
te com recursos do orçamento, em montante equivalente a, no mínimo, dez por cento da receita 
corrente líquida apurada até o mês de maio de 2008 para a Prefeitura, Fundos, Fundações e 
Autarquias, destinado à obtenção de Resultado Primário conforme disposto no Anexo de Metas 
Fiscais, e atender ao disposto no artigo anterior.
Parágrafo Único - Os recursos da Reserva de Contingência também servirão para abertura de cré-
ditos adicionais suplementares de dotações que se tornarem insuficientes ou créditos especiais 
conforme disposto no portaria MPO nº 42/99, art. 5º e portaria STN nº 163/01, art. 8º e Nota 
Técnica 152/2006 da STN, e de acordo com o § 3º do artigo 17 desta lei.

Art. 18 - Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma e 
com o detalhamento estabelecido na lei orçamentário anual.

Art. 19 - No exercício de 2009, observado o disposto no art. 169 da Constituição, somente 
poderão ser admitidos servidores se:
I - existirem cargos vagos a preencher;
II - houver prévia dotação orçamentária suficiente para o atendimento da despesa; e
III - for observado o limite de despesa de pessoal, disposto nos arts. 19 e 20 da Lei Comple-
mentar 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 20 - Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, § 1º, II, da Constituição, ficam 
autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, 
empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações 
de pessoal a qualquer título.
Parágrafo Único - Não se aplica, o disposto no artigo 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101, de 
04 de maio de 2000, quando se tratar de revisão anual da remuneração de pessoal de que trata 
o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal.

Art. 21 - O disposto no § 1º do art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 2000, aplica-se exclu-
sivamente para fins de cálculo do limite da despesa total com pessoal, independentemente da 
legalidade ou validade dos contratos.
Parágrafo Único - Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, 
para efeito do caput, os contratos de terceirização relativos a execução indireta de ativi-
dade que, simultaneamente:
I - sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de 
competência legal do órgão ou entidade;
II - não sejam inerentes a categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do quadro pes-
soal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário, ou quando se tratar 
de cargo ou categoria extinto, total ou parcialmente.
III - sejam de terceirização de serviços ou outros com fornecimento de material, equipamentos 
ou outros produtos de propriedade do contratado ou de terceiros.

Capítulo  IV
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA

Art. 22 - A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será 
aprovada ou editada se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
podendo a compensação, alternativamente, dar-se mediante o cancelamento, pelo mesmo período, 
de despesas em valor equivalente.

Art. 23 - Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados 
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os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária e das contribuições que sejam 
objeto de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal.
Parágrafo Único - Se estimada a receita, na forma deste artigo, no projeto de lei orçamentária:
I - serão identificadas as proposições de alterações na legislação e especificada a receita 
adicional esperada, em decorrência de cada uma das propostas e seus dispositivos;
II - será apresentada programação especial de despesas condicionadas à aprovação das respec-
tivas alterações na legislação.

Capítulo  V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 24 - A atualização das Receitas Tributárias, será promovida através de projeto de lei a 
ser encaminhado até o final de exercício de 2009 pelo poder executivo ao poder legislativo.

Art. 25 - Caso seja necessária limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movi-
mentação financeira para atingir a meta de resultado primário, nos termos do art. 9º da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, e o previsto no anexo de metas fiscais desta lei, será fixado 
percentual de limitação para as "dotações", "projetos", "atividades" e "operações especiais" 
por ato do poder executivo, calculada de forma que limitará o orçamento para o empenhamento, 
conforme critérios a ser estabelecido pela controladoria interna, contadoria ou possível gru-
po gestor de contas publicas, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional 
ou legal de execução.
§ 1º - Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste artigo, o Poder Executivo 
comunicará ao Poder Legislativo Municipal, acompanhado da memória de cálculo, das premissas, 
dos parâmetros e da justificação do ato, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho 
e da movimentação financeira.
§ 2º - A Câmara Municipal, com base na comunicação de que trata o § 1º, publicará ato 
estabelecendo os montantes que, calculados na forma do caput, cabendo aos respectivos órgãos 
na limitação do empenho e movimentação financeira.

Art. 26 - Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000:
I - as especificações nele contidas integrarão o processo administrativo de que trata o art. 
38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como os procedimentos de desapropriação de 
imóveis urbanos a que se refere o § 3º do art. 182 da Constituição;
II - entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º, aquelas cujo valor não ultrapas-
se, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 27 - Para efeito do disposto no art. 42 da Lei Complementar nº 101, de 2000:
I - considera-se contraída a obrigação a partir da formalização do contrato administrativo ou 
instrumento congênere e da liquidação da despesa concomitantemente.
II - no caso de despesas relativas a prestação de serviços já existentes e destinados a manu-
tenção da administração pública, considera-se como compromissadas apenas as prestações cujo 
pagamento deva se verificar no exercício financeiro, observando o cronograma pactuado.

Art. 28 - O Poder Executivo Municipal deverá elaborar e publicar até trinta dias após a publi-
cação da Lei Orçamentária 2009, cronograma anual de desembolso mensal, nos termos do art. 8º 
da Lei Complementar nº 101, de 2000, com vistas ao cumprimento da meta de resultado primário 
estabelecida nesta Lei.
Parágrafo Único - O ato referido no caput e os que o modificarem conterão:
I - metas bimestrais de realização de receitas, conforme disposto no art. 13 da Lei Complemen-
tar nº 101, de 2000, incluindo seu desdobramento por fonte de receita e por fonte de recursos;
II - metas quadrimestrais para o resultado primário do orçamento;
III - demonstrativo de que a programação atende a essas metas.

Art. 29 - São vedados quaisquer procedimentos pelos ordenadores de despesa que viabilizem a 
execução de despesas sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.
§ 1º - A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira 
efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas da 
inobservância do caput deste artigo.
§ 2º - A controladoria interna desenvolverá suas atividades, observando o cumprimento das 
legalidades dos atos e fatos da municipalidade, visando a economicidade e regular aplicação 
dos recursos públicos, devendo analisar, auditar, acompanhar e opinar junto a comissões, 
funcionários, grupos gestores de contas publicas, secretários, prefeito, vice-prefeito, 
estendendo-se estas atividades inclusive as Fundações, Autarquias, Empresas de Economia 
Mista, Empresas Publicas e concessões administradas pelo Município.

Art. 30 - Para fins de apreciação da proposta orçamentária, do acompanhamento e da fiscalização 
orçamentária a que se refere o art. 166, § 1º, inciso II, da Constituição, será assegurado, 
ao órgão responsável, o acesso irrestrito, para fins de consulta.
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Art. 31 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 
167, § 2º, da Constituição, será efetivada mediante decreto do Prefeito Municipal.
Parágrafo Único - Na reabertura a que se refere o caput deste artigo, a fonte de recurso deverá 
ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da 
qual os créditos foram abertos.

Art. 32 - O Chefe do Poder Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios com os 
Governos Federal, Estaduais e Municipais, através de seus órgãos da administração direta ou 
indireta para realização de obras ou serviços de competência do Município ou não, inclusive 
formar consórcios intermunicipais para armazenagem e controle do lixo municipal para a área 
da saúde.
Parágrafo Único - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar antecipação de receita 
orçamentária para suprir possíveis insuficiências de caixa, respeitando os limites e prazos 
da legislação pertinente.

Art. 33 - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a compatibilizar as planilhas dos anexos 
da presente Lei, para adequação da Legislação vigente.

Art. 34 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 14 de Outubro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 14 de Outubro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Administração e Finanças

Download: Anexos

LEI Nº 1772 DE 14 DE OUTUBRO DE 2008.

Publicação Nº 1880596

LEI Nº 1772 DE 14 DE OUTUBRO DE 2008.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 
DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono e seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir recursos financeiros a Fun-
dação Municipal de Cultura, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 80.168.628/0001-30, sito a Avenida 
Presidente Dutra, 01 Centro de Siderópolis, no montante de até R$ 50.000,00 (Cinqüenta Mil 
Reais), que serão destinados exclusivamente no atendimento de despesas da XIX Festa do Colono 
realizada no Período de 13 a 15 de julho de 2008.
Parágrafo Único - O Valor de que trata o Caput desse artigo, será repassado em duas parcelas, 
sendo R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) até 30 de Outubro de 2008 e R$ 25.000,00(Vinte e 
Cinco Mil Reais) até 30 de Novembro de 2008, correspondendo ao saldo do contrato de prestação 
de serviços nº 028/2008, em favor da Empresa METROMIX EVENTOS NACIONAIS LTDA, recursos assu-
midos pelo Governo do Estado de Santa Catarina, e não repassados ao Município de Siderópolis, 
Gerando débito com o Referido prestador de Serviços. Para o evento a Secretaria de Estado de 
Cultura e Lazer, autorizou a captação de Recursos feito pela Empresa Bistek Supermercado de 
Nova Veneza.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 14 de Outubro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 14 de Outubro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Administração e Finanças
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LEI Nº 1773 DE 16 de Outubro de 2008.

Publicação Nº 1880597

LEI Nº 1773 DE 16 de Outubro de 2008.

DENOMINA RUA DO MUNICÍPIO.

SERGIO FRANCISCO GIONGO, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste município, 
que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Denomina de Estrada Bortolo Scarmagnani, a estrada geral, sem denominação que liga 
Siderópolis a Cocal do Sul, iniciando na SC 445, passando por terras da família Scarmagnani 
indo até a divisa com Cocal do Sul.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em con-
trario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 16 de Outubro de 2008.
SERGIO FRANCISCO GIONGO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e Registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Outubro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Administração e Finanças

LEI Nº 1774 de 24 de novembro de 2008.

Publicação Nº 1880598

LEI Nº 1774 de 24 de novembro de 2008.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE ATE R$ 540.000,00(QUINHENTOS MIL REAIS), 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SÉRGIO FRANCISCO GIONGO, Prefeito Municipal em exercício de Siderópolis, faço saber a todos 
os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suple-
mentar até o montante de R$ 540.000,00(Quinhentos Mil Reais), para adicionar aos seguintes 
elementos de despesas:
No Orçamento da Prefeitura Municipal:
ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 01 SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2.009 - FUNC. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FINANÇAS
39 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas................R$ 20.000,00
40 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais.........................R$ 10.000,00
ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV:2.010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO
51 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas.................R$ 40.000,00
52 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais.........................R$ 20.000,00
54 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo...........................R$ 5.000,00
PROJ/ATIV: 2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF
60 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais.........................R$ 50.000,00
ORGÃO:07 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
PROJ/ATIV: 2.025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
93 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo..........................R$ 20.000,00
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICPAIS
PROJ/ATIV: 2.027 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
103 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas................R$ 25.000,00
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
PROJ/ATIV: 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS
149 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas................R$ 23.500,00
PROJ/ATIV: 2.036 - TRANSFERENCIA PARA A AFABESS
155 - 3.3.30.43.00.00.00.00.0080 - Subvenções Sociais..........................R$ 50.000,00
TOTAL A SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA................................R$ 263.500,00
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No Orçamento do Fundo Municipal de Saúde:
ORGÃO: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PROJ/ATIV: 2.060 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
5 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixas.................R$ 210.000,00
6 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais..........................R$ 20.000,00
PROJ/ATIV: 2.061 - TRANSFERENCIA PARA AFASS-PACS
13 - 3.3.40.43.00.00.00.00.0080 - Subvenções Sociais...........................R$ 36.500,00
PROJ/ATIV: 2.062 - TRANSFERENCIA PARA AFASS-CAPS
14 - 3.3.40.43.00.00.00.00.0080 - Subvenções Sociais...........................R$ 10.000,00
TOTAL A SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO F.M.SAÚDE.................................R$ 276.500,00

Art. 2º Os créditos a que se refere o artigo anterior, correrão por conta de anulação parcial 
ou total dos seguintes elementos de despesas do orçamento vigente:
Do Orçamento da Prefeitura Municipal:
ORGÃO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL
PROJ/ATIV: 2.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
25 - 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 - Diárias - Civis...............................R$ 3.000,00
ORGÃO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 01 SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2.009 - FUNC. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA FINANÇAS
43 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serv.Terc.- Pessoa Física.............R$ 60.000,00
ORGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROJ/ATIV: 1.003 - TRANSPORTE ESCOLAR
49 - 4.6.90.71.00.00.00.00.0080 - Principal da Dívida contratual resgatado.....R$ 42.800,00
PROJ/ATIV: 2.010 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
55 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros P.Física........R$ 10.000,00
PROJ/ATIV: 2.013 - BOLSAS DE ESTUDO
65 - 3.3.50.41.00.00.00.00.00.0080 - Contribuições.............................R$ 80.000,00
PROJ/ATIV: 2.014 - MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLARES
66 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimento e Vantagens Fixa.................R$ 120.000,00
PROJ/ATIV: 2.019 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA
78 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamento e Material Permanente............R$ 10.000,00
ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
PROJ/ATIV: 2.025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
94 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.R$ 70.000,00
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
PROJ/ATIV: 2.027 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
107 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - P.Física.....R$ 20.000,00
PROJ/ATIV: 2.028 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚLICA
112 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física....R$ 10.000,00
ORGÃO: 08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
PROJ/ATIV: 2.031 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
118 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas...............R$ 20.000,00
122 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física....R$ 15.000,00
ORGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
PROJ/ATIV: 2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS
152 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo.........................R$ 10.000,00
153 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - P. Física....R$ 10.000,00
TOTAL A ANULAR NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA.....................................R$ 480.800,00
Do Orçamento do Fundo Municipal de Saúde:
ORGÃO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROJ/ATIV: 1.022 - CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO UNIDADE SAÚDE
1 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo...........................R$ 19.200,00
2 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros P.Jurídica.......R$ 20.000,00
3 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações...........................R$ 20.000,00
TOTAL A ANULAR NO ORÇAMENTO DO F.M.SAÚDE.......................................R$ 59.200,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 24 de novembro de 2008.
SÉRGIO FRANCISCO GIONGO
Prefeito Municipal em exercício
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 24 de novembro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1775, de 03 de Dezembro de 2008.

Publicação Nº 1880599

LEI Nº 1775, de 03 de Dezembro de 2008.
INSTITUI O CONSELHO GESTOR E O FUNDO MUNICIPA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito de Siderópolis, Estado de Santa Catarina, faço saber a todos 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social e institui o Con-
selho Gestor do FMHIS.

Capítulo  I
DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

SEÇÃO I
OBJETIVOS E FONTES

Art. 2º Fica criado o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, de natureza 
contábil, de acordo com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com o objetivo de centrali-
zar e gerenciar recursos orçamentários para os programas destinados a implementar políticas 
habitacionais direcionadas à população de menos renda.
Parágrafo Único - Fica o Fundo Rotativo Habitacional, criado pela Lei Municipal nº  993, de 1º 
de junho de 1994, incorporado ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, bem como 
todos seus direitos e deveres.

Art. 3º O FMHIS é constituído por:
I - Transferência dos recursos financeiros disponíveis na conta bancária do Fundo Municipal de 
habitação, criado pela Lei Municipal nº  993, de 1º de junho de 1994;
II - Dotações do Orçamento Geral do Município de Siderópolis, classificadas na função de ha-
bitação;
III - Outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados do FMHIS;
IV - Recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação;
V - Contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de coo-
peração nacionais e internacionais;
VI - Receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMHIS;
VII - Outros recursos que lhe vierem a ser destinados

SEÇÃO II
DO CONSELHO GESTOR DO FMHIS

Art. 4º O FMHIS será gerido por um Conselho Gestor

Art. 5º O Conselho Gestor é órgão de caráter deliberativo e será composto por 10(Dez) membros 
de forma paritária por representantes do setor público e da sociedade civil organizada, no-
meados por Decreto pelo Prefeito Municipal.
§ 1º - A Presidência do Conselho Gestor do FMHIS será exercida pelo Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico.
§ 2º - O Presidente do Conselho Gestor do FMHIS exercerá o voto de qualidade.
§ 3º - Compete ao Presidente do Conselho Gestor proporcionar ao Conselho Gestor os meios 
necessários ao exercício de suas competências.

SEÇÃO III
DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FMHIS

Art. 6º As aplicações dos recursos do FMHIS serão destinadas a ações vinculadas aos programas 
de habitação de interesse social que contemplem:
I - aquisição, construção, conclusão, melhoria, reforma, locação social e arrendamento de 
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unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;
II - produção de lotes urbanizados para fins habitacionais;
III - urbanização, produção de equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanís-
tica de áreas caracterizadas de interesse social;
IV - Implantação de saneamento básico, infra-estrutura e equipamentos urbanos, complementares 
aos programas habitacionais de interesse social.
V - aquisição de materiais para construção, ampliação e reformas de moradias;
VI - recuperação ou produção de imóveis em áreas encortiçadas ou deterioradas, centrais ou 
periféricas, para fins habitacionais de interesse social;
VII - Implementação de instrumentos normativos política urbana e habitacional;
VIII - Outros programas e intervenções na forma aprovada pelo Conselho Gestor do FMHIS.
Parágrafo Único - Será admitida a aquisição de terrenos vinculada à implantação de projetos 
habitacionais.

SEÇÃO IV
DA COMPETÊNCIAS DO CONSELHO GESTOR DO FHIS

Art. 7º Ao Conselho Gestor do FMHIS compete:
I - estabelecer e fixar critérios para priorização de linhas de ação, alocação de recursos do 
FMHIS e atendimento dos beneficiários dos programas habitacionais, observado o disposto nesta 
lei, a política e o plano local de habitação de interesse social.
II - aprovar orçamentos e planos de aplicação e metas anuais e plurianuais dos recursos do 
FMHIS.
III - fixar critérios para a priorização de linhas de ações;
IV - deliberar sobre as contas do FMHIS;
V - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, aplicáveis ao FMHIS, nas 
matérias de sua competência;
VI - Aprovar seu regimento interno.
§ 1º - As, diretrizes e critérios previstos no inciso I do Caput deste artigo deverão observar 
ainda as normas emanadas pelo Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de Interesse 
Social, de que trata a Lei Federal nº 11.124, de 16 de junho de 2005, nos casos em que o FMHIS 
vier a receber recursos federais.
§ 2º - O Conselho Gestor do FMHIS promoverá ampla publicidade das formas e critérios de 
acesso aos programas, das modalidades de acesso à moradia, das metas anuais de atendimento 
habitacional, dos recursos previstos e aplicados, identificados pelas fontes de origem, das 
áreas objeto de intervenção, dos números e valores dos benefícios e dos financiamentos e 
subsídios concedidos, de modo a permitir o acompanhamento e fiscalização da sociedade.
§ 3º - O Conselho Gestor do FMHIS promoverá audiências públicas e conferências, representativas 
dos segmentos sociais existentes, para debater e avaliar critérios de alocação de recursos e 
programas habitacionais existentes.

Capítulo  II
DISPOSIÇÕES GERAIS, TRANSITÓRIAS E FINAIS.

Art. 8º Esta Lei será implementada em consonância com a Política de Habitação e com o Sistema 
Nacional de Habitação de Interesse Social.

Art. 9º Fica estabelecida a adequação da nova nomenclatura do Fundo às leis PPA, LDO e Lei 
Orçamentária Anual.

Art. 10 - Ficam revogadas as disposições em contrário em especial a Lei Municipal nº 1694 de 
20 de julho de 2007.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 03 de Dezembro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 03 de Dezembro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1776, de 03 de Dezembro de 2008.

Publicação Nº 1880600

LEI Nº 1776, de 03 de Dezembro de 2008.

ALTERA ARTIGO DA LEI Nº 1676 DE 04 DE MAIO DE 2007.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste município, que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 1º, I, da Lei nº 1.676/07 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a doar, por ato próprio, após processo 
administrativo pertinente, a:
I - A Associação Esportiva Estrela Vermelha, o imóvel contendo cancha de bocha, banheiros, 
vestiários, salão de festas localizados na rua Projetada no Rio Fiorita, Antiga Oficina da CSN 
com 6.699,00m²." (crifo nosso)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 03 de Dezembro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 03 de Dezembro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1777, de 15 de Dezembro de 2008.

Publicação Nº 1880601

LEI Nº 1777, de 15 de Dezembro de 2008.

DENOMINA PAÇO MUNICIPAL "ANTÔNIO FELTRIN"E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Denomina-se Paço Municipal "Antonio Feltrin" o Prédio da Prefeitura, localizado no 
centro do Município à Rua Presidente Dutra Nº 01.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 03 de Dezembro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 03 de Dezembro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1778, de 15 de Dezembro de 2008.

Publicação Nº 1880602

LEI Nº 1778, de 15 de Dezembro de 2008.
AUTORIZA E APROVA DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica autorizado o pagamento de despesas com viagem, estadia, deslocamento e alimenta-
ção do Vice-Presidente da Câmara de Vereadores referentes a viagem realizada para a Itália, 
na data de 20/10/2008 a 03/11/08 para representar o Município em missão oficial junto a cidade 
italiana de Forno Di Zoldo, ficando aprovada uma ajuda de custo de mais R$ 1.000,00(um mil 
reais), sendo que permanecem em vigor as disposições da Lei 1.769 de 08/10/208.

Art. 2º Ficam autorizadas despesas de confecção de placas de aço inoxidável, para homenagem 
aos Vereadores e membros do Poder Executivo, alusiva a Comemoração do Cinqüentenário da Ins-
talação do Poder Legislativo em Siderópolis, bem como, para realização de evento comemorativo 
do cinqüentenário no valor de até R$ 3.500,00(três mil e quinhentos reais).

Art. 3º As despesas objeto da presente lei correrão por conta das respectivas dotações orça-
mentárias vigentes.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em con-
trario, retroagindo a presente lei a data da realização das despesas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 15 de Dezembro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 15 de Dezembro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1779, de 22 de Dezembro de 2008.

Publicação Nº 1880603

LEI Nº 1779, de 22 de Dezembro de 2008.
AUTORIZA O EMPENHO DE DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a empenhar despesas provenien-
tes do consumo de energia elétrica, nas diversas secretarias municipais, em favor da Empresa 
Força e Luz João Cesa Ltda, até o limite de R$ 82.223,81(Oitenta e dois mil, duzentos e vinte 
e três reais, oitenta e um centavos).
Parágrafo Único - Os débitos mencionados no Caput deste artigo, constam na relação em anexo, 
sendo parte integrante desta Lei.

Art. 2º As despesas constantes no art. 1º desta lei serão liquidadas de acordo com a capaci-
dade orçamentária e financeira do Município, sendo priorizado os locais com maior urgência no 
fornecimento de energia elétrica.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Dezembro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 22 de Dezembro de 2008.
MOACIR PAVAN
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Secretário de Finanças e Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 178

Publicação Nº 1879002

LEI Nº 178

DÁ NOVA ESTRUTURA E REORGANIZA O SERVIÇO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CRIA E EXTINGUE CARGOS E 
FUNÇÕES NO QUADRO ÚNICO E NO QUADRO DE EXTRA-NUMERÁRIOS DO MUNICÍPIO

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Ficam criados e serão órgãos de execução dos serviços municipais as seguintes dire-
torias: Expediente, Educação e Cultura; Fazenda; Viação e Obras Públicas.

Art. 2º As Diretorias se comporão dos seguintes funcionários:
DIRETORIA DO EXPEIENTE, EDUCAÇÃO E CULTURA
1 Diretor
1 Secretário
1 Escriturário
1 Contínuo
1 Zelador
1 Servente
1 Inspetor - Orientador de Ensino
10 Professores
DIRETORIA DA FAZENDA
1 Diretor
1 Contador
1 Fiscal da Fazenda
1 Tesoureiro
1 Escriturário
DIRETORIA DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
1 Diretor
1 Fiscal de Obras
1 Topógrafo - Desenhista
1 Mecânico
1 Escriturário

Art. 3º Ficam criados no Quadro Único do Município, os seguintes cargos:
3 Diretores (em comissão) - Padrão "Y"
1 Topógrafo- desenhista, efetivo - Padrão "M"
1 Mecânico, efetivo - Padrão "K"
1 Contínuo, efetivo - Padrão "E"
1 Servente, efetivo - Padrão "D"
1 Zelador, efetivo - Padrão "C"

Art. 4º Ficam criadas, no Quadro de Extra-Numerários Mensalistas as seguintes referências:
1 Guarda - Referência "II"
1 Encanador - Referência "V"

Art. 5º Os serviços de inspeção e orientação escolar ficarão a cargo de uma professora norma-
lista, de livre escolha e designação do Chefe do Poder Executivo, percebendo a gratificação 
prevista no artigo 2º da Lei nº 161 de 15 de agosto de 1964, para as chefias gratificadas.

Art. 6º Ficam exstintos a Chefia Gratificada de Encarregado e as seguintes funções remuneradas: 
2 serventes, 1 ajudante de patroleiro, 1 ajudante de tratorista, 1 jardineiro, 1 motorista, 
1 mecânico, 1 patroleiro e 2 encarregados de turma.

Art. 7º Os cargos em comissão serão lotados de preferência, com funcionários do Quadro Único, 
levando-se em conta os títulos e habilitações profissionais.

Art. 8º Os funcionários designados para cargos de ddireção, não ficarão desonerados de suas 
atribuições efetivas e específicas e perceberão a diferença dos vencimentos.
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Art. 9º O Chefe do Poder Executivo determinará a lotação dos funcionários, com vistas à reor-
ganização prevista na presente Lei.

Art. 10 Fica o Chefe do Poder Executivo a decretar os créditos necessários à perfeita execu-
ção desta Lei.

Art. 11 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 21 de novembro de 1964.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1780, de 22 de Dezembro de 2008.

Publicação Nº 1880604

LEI Nº 1780, de 22 de Dezembro de 2008.

ESTIMA AS RECEITAS E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS DA SEGUINTE FORMA: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, CÂMARA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, FUNDAÇÃO 
MUNICIPAL DE CULTURA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. (R$ 30.000.000,00)

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento Consolidado do Município de Siderópolis, para o exercício financeiro de 
2009 estima a receita em R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), e fixa a despesa em R$ 
30.000.000,00 (trinta milhões de reais), da seguinte forma:
1 - Receitas Correntes....................................................23.977.000,00
2 - Receitas de Capital....................................................6.023.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO........................................................30.000.000,00
3 - Despesas Correntes....................................................19.648.000,00
4 - Despesas de Capital....................................................9.952.000,00
9 - Reserva de Contingência..................................................400.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO........................................................30.000.000,00

Art. 2º O Orçamento Anual do Poder Executivo do Município de Siderópolis, para o exercício 
financeiro de 2009, estima a receita em R$ 26.406.000,00 (vinte e seis milhões, quatrocentos 
e seis mil reais) e fixa a despesa em R$ 21.235.000,00 (vinte e um milhões, duzentos e trinta 
e cinco mil reais), com transferências financeiras para: Fundos, Fundação e Poder Legislativo 
Municipal no montante de R$ 5.171.000,00 (cinco milhões, cento e setenta e um mil reais), da 
seguinte forma:
I - Orçamento: R$ 21.235.000,00 (vinte e um milhões, duzentos e trinta e cinco mil reais),
II - Transferências Financeiras/Extra Contábil: R$ 5.171.000,00 (cinco milhões, cento e se-
tenta e um mil reais),

Art. 3º As Receitas referidas no artigo anterior, serão realizadas mediante arrecadação de 
tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, 
com os seguintes desdobramentos:
1 - Receitas Correntes....................................................21.856.000,00
Receita Tributária.........................................................1.435.000,00
Receita de Contribuições.....................................................120.000,00
Receita Patrimonial............................................................5.000,00
Receitas de Serviços...........................................................5.000,00
Transferências Correntes..................................................19.754.000,00
Outras Receitas Correntes....................................................537.000,00
2 - Receitas de Capital....................................................4.550.000,00
Transferências de Capital..................................................4.550.000,00
3 - Total Geral...........................................................26.406.000,00

Art. 4º As despesas referidas no artigo 2º, serão realizadas segundo a apresentação dos Anexos 
previstos na Lei 4.320/64 e suas alterações, que são parte integrante desta Lei, por Órgãos, 
Funções, Programas, Subprogramas, Projetos, Atividades e Elementos de Despesa, distribuídos 
da seguinte maneira:
Especificação...............................................................Valor em R$
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I - Despesas Por Órgãos
02 - Gabinete do Prefeito....................................................594.000,00
03 - Secretaria de Administração e Planejamento............................1.655.000,00
04 - Secretaria Municipal de Finanças........................................466.000,00
05 - Secretaria Municipal de Educação......................................6.945.000,00
07 - Secretaria Municipal de Obras.........................................8.455.000,00
08 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente..........................825.000,00
09 - Sec. Mun. de Desen. Social e Habitação...................................40.000,00
10 - Encargos Grais do Município...........................................1.140.000,00
11 - Secretaria Municipal da Família.........................................715.000,00
99 - Reserva de Contingência.................................................400.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO........................................................21.235.000,00
Transferências Financeiras/Extra-Orcamentário..............................5.171.000,00
Total Geral...............................................................26.406.000,00
Especificação...............................................................Valor em R$
II - Despesas Por Funções
04 - Administração.........................................................2.715.000,00
08 - Assistência Social......................................................715.000,00
12 - Educação..............................................................6.810.000,00
15 - Urbanismo.............................................................2.122.000,00
17 - Saneamento............................................................1.160.000,00
18 - Gestão Ambiental.........................................................18.000,00
20 - Agricultura.............................................................807.000,00
23 - Comercio e Serviços......................................................40.000,00
26 - Transporte............................................................5.173.000,00
27 - Desporto e Lazer........................................................135.000,00
28 - Encargos Especiais....................................................1.140.000,00
99 - Reserva de Contingência.................................................400.000,00
Total Orçamentário........................................................21.235.000,00
Total das Transf. Financeiras/Extra-Contábil...............................5.171.000,00
Total Geral...............................................................26.406.000,00
Especificação...............................................................Valor em R$
III - Despesas Por Categorias Econômicas
DESPESAS CORRENTES........................................................13.302.000,00
Pessoal e Encargos Sociais.................................................6.920.000,00
Juros e Encargos da Dívida...................................................150.000,00
Outras Despesas Correntes..................................................6.232.000,00
DESPESAS DE CAPITAL........................................................7.533.000,00
Investimentos..............................................................6.963.000,00
Amortização da Dívida........................................................570.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA......................................................400.000,00
Total Orçamentário........................................................21.235.000,00
Transf. Financeiras / Extra-Orcamentário...................................5.171.000,00
Total Geral...............................................................26.406.000,00

Art. 5º O Orçamento do Poder Legislativo Municipal de Siderópolis para o exercício financeiro 
de 2009, estima o recebimento de Receitas de Transferências Financeiras da Prefeitura Munici-
pal de Siderópolis no montante de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais) e de Recursos 
Federais no montante de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinqüenta mil reais), e fixa a despesa em 
R$ 1.270.000,00 (um milhão, duzentos e setenta mil reais).
§ 1º As Receitas a que se refere este artigo, serão provenientes de transferências financeiras 
recebidas da Prefeitura Municipal de Siderópolis e de Recursos Federais, de acordo com a 
seguinte composição:
Especificação da Receita....................................................Valor em R$
Transf. Financ. da Prefeitura Mun. de Siderópolis............................720.000,00
Transf. Financ. Recursos Vinculados Federais.................................550.000,00
Total Geral................................................................1.270.000,00
§ 2º As despesas a que se refere este artigo serão fixadas segundo a discriminação dos Anexos, 
parte integrante desta Lei, que apresenta a sua composição por Função, Subfunção e Programas, 
Projetos, Atividades e Categorias Econômicas e serão destacados por Função de Governo e por 
Natureza da Despesa, da seguinte forma:
Especificação...............................................................Valor em R$
I - Despesa Por Função de Governo
01 - Legislativa...........................................................1.270.000,00
Total Geral................................................................1.270.000,00
Especificação...............................................................Valor em R$
II - Despesas por Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES...........................................................701.000,00
Pessoal e Encargos Sociais...................................................577.200,00
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Outras Despesas Correntes....................................................123.800,00
DESPESAS DE CAPITAL..........................................................569.000,00
Investimentos................................................................569.000,00
Total Orçamentário.........................................................1.270.000,00
Total Geral................................................................1.270.000,00
§ 3º É deferida ao Chefe do Poder Legislativo a atribuição referida no caput do artigo 8º da 
Lei de Diretrizes Orçamentária, referente ao Orçamento da Câmara Municipal.

Art. 6º O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Siderópolis para o exercício financeiro 
de 2009, estima a receita em R$ 2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais), e Recei-
ta de Transferências Financeiras da Prefeitura Municipal de Siderópolis no montante de R$ 
3.020.000,00 (trêz milhões e vinte mil reais) e fixa a despesa em R$ 5.050.000,00 (cinco mi-
lhões e cinqüenta mil reais).
§ 1º As Receitas a que se refere este artigo, serão provenientes de suas receitas próprias 
advindas do Estado, da União, municípios e outras, com Transferências Financeiras da Prefeitura 
Municipal de Siderópolis de acordo com a seguinte composição:
Especificação da Receita....................................................Valor em R$
1 - Receitas Correntes.....................................................1.857.000,00
Receita Tributaria.............................................................7.000,00
Receita Patrimonial............................................................2.000,00
Transferências Correntes...................................................1.818.000,00
Outras Receitas Correntes.....................................................30.000,00
2 - Receitas de Capital......................................................173.000,00
Transferência de Capital.....................................................173.000,00
Total Orçamentário.........................................................2.030.000,00
3 - Transf.Financ./Extra-Orcamentário......................................3.020.000,00
4 - Total Geral............................................................5.050.000,00
§ 2º As Despesas a que se refere este artigo, serão fixadas segundo discriminação dos Anexos, 
parte integrante desta Lei, que apresenta a sua composição por Função, Subfunção e Programas, 
Projetos, Atividades e Categorias Econômicas será destacada por Função de Governo e por 
Natureza da Despesa, da seguinte forma:
Especificação...............................................................Valor em R$
I - Despesas Por Função de Governo
10 - Saúde.................................................................5.050.000,00
Total Geral................................................................5.050.000,00
Especificação...............................................................Valor em R$
II - Despesa por Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES.........................................................4.765.000,00
Pessoal e Encargos Sociais.................................................3.700.000,00
Outras Despesas Correntes..................................................1.065.000,00
DESPESAS DE CAPITAL..........................................................285.000,00
Investimentos................................................................285.000,00
Total Geral................................................................5.050.000,00

Art. 7º O Orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social de Siderópolis, para o exercício 
financeiro de 2009, estima a receita em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e Receita 
de Transf. Financeiras da Prefeitura Municipal de Siderópolis no montante de R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais) e fixa a despesa em R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).
§ 1º As Receitas a que se refere este artigo serão provenientes de suas receitas próprias, com 
Transferências Financeiras da Prefeitura Municipal de Siderópolis de acordo com a seguinte 
composição:
Especificação da Receita....................................................Valor em R$
1 - Receitas Correntes.......................................................160.000,00
Receita Patrimonial............................................................1.000,00
Transferências Correntes.....................................................159.000,00
2 - Transf. Financeiras / Extra-Orcamentario..................................50.000,00
3 - Total Geral..............................................................210.000,00
§ 2º As despesas a que se refere este artigo serão fixadas segundo a discriminação dos Anexos, 
parte integrante desta Lei, que apresenta a sua composição por Função, Subfunção e Programas, 
Projetos, Atividades e Categorias Econômicas e serão destacados por Função de Governo e por 
Natureza da Despesa, da seguinte forma:
Especificação...............................................................Valor em R$
I - Despesa Por Função de Governo
08 - Assistência Social......................................................210.000,00
Total........................................................................210.000,00
Especificação...............................................................Valor em R$
II - Despesa por Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES...........................................................200.000,00
Outras Despesas Correntes....................................................200.000,00
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DESPESAS DE CAPITAL...........................................................10.000,00
Investimentos.................................................................10.000,00
Total........................................................................210.000,00

Art. 8º O Orçamento do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Siderópolis, para 
o exercício financeiro de 2009, estima a receita em R$ 1.303.000,00 (um milhão, trezentos e 
três mil reais) e Receita de Transferências Financeiras da Prefeitura Municipal de Siderópo-
lis no montante de R$ 297.000,00 (duzentos e noventa e sete mil reais) e fixa a despesa em R$ 
1.600.000,00 (um milhão, seiscentos mil reais).
§ 1º As Receitas a que se refere este artigo serão provenientes de suas receitas próprias, com 
Transferências Financeiras da Prefeitura Municipal de Siderópolis de acordo com a seguinte 
composição:
Especificação da Receita....................................................Valor em R$
1 - Receitas Correntes.........................................................3.000,00
Receita Patrimonial............................................................3.000,00
2 - Receitas de Capital....................................................1.300.000,00
Transferências de Capital..................................................1.300.000,00
Total Orçamentário.........................................................1.303.000,00
3 - Transf. Financeiras / Extra-Orcamentario.................................297.000,00
4 - Total Geral............................................................1.600.000,00
§ 2º As despesas a que se refere este artigo serão fixadas segundo a discriminação dos Anexos, 
parte integrante desta Lei, que apresenta a sua composição por Função, Subfunção e Programas, 
Projetos, Atividades e Categorias Econômicas e serão destacados por Função de Governo e por 
Natureza da Despesa, da seguinte forma:
Especificação...............................................................Valor em R$
I - Despesa Por Função de Governo
16 - Habitação.............................................................1.600.000,00
Total......................................................................1.600.000,00
Especificação...............................................................Valor em R$
II - Despesa por Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES............................................................45.000,00
Outras Despesas Correntes.....................................................45.000,00
DESPESAS DE CAPITAL........................................................1.555.000,00
Investimentos..............................................................1.555.000,00
Total......................................................................1.600.000,00

Art. 9º O Orçamento da Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis, para o exercício finan-
ceiro de 2009, estima a Receita em R$ 101.000,00 (cento e um mil reais) e Receita de Trans-
ferências Financeiras da Prefeitura Municipal de Siderópolis no montante de R$ 534.000,00 
(quinhentos e trinta e quatro mil reais) e fixa a despesa em R$ 635.000,00 (seiscentos e trinta 
e cinco mil reais).
§ 1º As Receitas a que se refere este artigo serão provenientes de suas receitas próprias, com 
Transferências Financeiras da Prefeitura Municipal de Siderópolis de acordo com a seguinte 
composição:
Especificação da Receita....................................................Valor em R$
1 - Receitas Correntes.......................................................101.000,00
Receita Patrimonial............................................................1.000,00
Outras Receitas Correntes....................................................100.000,00
2 - Total Orçamentário.......................................................101.000,00
3 - Transf. Financeiras / Extra-Orcamentàrio.................................534.000,00
4 - Total Geral..............................................................635.000,00
§ 2º As despesas a que se refere este artigo serão fixadas segundo a discriminação dos Anexos, 
parte integrante desta Lei, que apresenta a sua composição por Função, Subfunção e Programas, 
Projetos, Atividades e Categorias Econômicas e serão destacados por Função de Governo e por 
Natureza da Despesa, da seguinte forma:
Especificação...............................................................Valor em R$
I - Despesa Por Função de Governo
13 - Cultura.................................................................635.000,00
Total........................................................................635.000,00
Especificação...............................................................Valor em R$
II - Despesa por Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES...........................................................635.000,00
Outras Despesas Correntes....................................................635.000,00
Total........................................................................635.000,00

Art. 10 Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado:
I - a reabrir os créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no art. 167, § 2º, 
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da Constituição Federal;
II - a realizar em qualquer mês do exercício obedecendo as legislações pertinentes, operações 
de crédito por antecipação da receita, para atender possíveis insuficiências de caixa, até o 
limite estabelecido na Legislação Federal;
III - a assinar convênios com os Governos: Federal, Estaduais e Municipais, através de seus 
órgãos da administração direta ou indireta para realização de obras ou serviços de competên-
cia do Município ou não;
IV - a utilizar os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou 
o seu excesso, como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, de projetos, 
atividades ou operações;
V - a realizar Operações de Créditos para financiamento de programas priorizados nesta Lei;
VI - por ato próprio, transpor de um elemento de despesa para outro, os seus saldos orçamen-
tários ou não, dentro de cada projeto e atividade ou operações especiais, nos limites fixados 
por elementos de despesa em cada unidade orçamentária.
VII - a utilizar os recursos da reserva de contingência de acordo com o artigo 17 da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias - LDO, Lei Municipal nº  1771, de 14 de Outubro de 2008.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará durante o exercício fi-
nanceiro do ano 2009.

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Dezembro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 22 de Dezembro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração
(O anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal)

LEI Nº 1781, de 22 de Dezembro de 2008.

Publicação Nº 1880605

LEI Nº 1781, de 22 de Dezembro de 2008.
DISPÕE SOBRE A LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E CONTRUÇÃO DE CALÇADAS 
EM ÁREAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º É obrigação do proprietário - ou possuidor, a qualquer título - de imóvel localizado 
na zona urbana, ou de extensão urbana do Município, de conservá-lo e mantê-lo em perfeito 
estado de limpeza, providenciando a eliminação de águas estagnadas e de quaisquer dejetos 
prejudiciais à saúde e à segurança pública, recolher a poda de árvores e arbustos e o entulho 
resultante de limpeza e/ou construções, bem como, a construção de calçadas nos passeios de 
ruas em que houver meio-fio.
§ 1º O proprietário ou possuidor do imóvel será notificado para proceder a limpeza necessária 
num prazo de 20 (vinte) dias, e num prazo de 60 (sessenta) dias providenciar a construção de 
calçada, devendo esta atender às exigências da Secretaria Municipal de Obras quanto ao padrão.
§ 2º Decorrido o prazo da notificação e verificado o não cumprimento do estabelecido no caput 
deste artigo, será aplicada multa de R$ 100,00 ( Cem reais) ao proprietário ou possuidor, para 
cada período de 30 (trinta) dias de descumprimento desta Lei.

Art. 2º A Administração Municipal poderá ainda, após notificado e autuado o proprietário ou 
possuidor do imóvel, executar, por si ou por terceiros, os serviços necessários à limpeza e à 
urbanização do imóvel ou a construção de calçada, obedecidos os seguintes eventos e valores:
I - retirada de entulho de construção- R$ 12,00 /m3 (Doze reais por metro cúbico) de material 
retirado;
II - retirada de entulho de árvore e de grama - R$ 10,00 (dez reais por metro cúbico) do ma-
terial retirado;
III - retirada de aterro e/ou aterro de terrenos alagados - R$ 15,00/m3 (quinze reais por 
metro cúbico) de terra retirada ou colocada;
IV - execução de calçada - R$ 25,00/m2 (vinte e Cinco reais por metro quadrado) de calçada 
construído;
V - limpeza de terreno (Roçagem)- R$,030/m2 ( trinta centavos de real por metro quadrado) do 
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terreno;
VI - capinação com limpeza do terreno - R$ 0,60/m2 (sessenta centavos de real por metro qua-
drado) do terreno;
VII - recolhimento de lixo depositado em local indevido - R$ 54,00(cinqüenta e quatro reais);
VIII - pulverização com herbicida- R$ 0,27/m2 (vinte e sete centavos de real por metro qua-
drado) do terreno.

Art. 3º Os débitos provenientes das autuações e notificações não pagos nos prazos previstos, 
serão inscritos em Dívida Ativa, processada e cobrada administrativa ou judicialmente, na 
forma que dispõe a lei.

Art. 4º O prazo para pagamento de qualquer débito originado nos serviços mencionados nesta 
lei, é de até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da notificação.

Art. 5º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a expedir, por decreto, a regulamentação 
à execução desta lei.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 2009.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 22 de Dezembro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 22 de Dezembro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração

LEI Nº 1782, de 30 de Dezembro de 2008.

Publicação Nº 1880606

LEI Nº 1782, de 30 de Dezembro de 2008.

ESTABELECE A CONVERSÃO DA UFIR ( UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA) PARA UFM ( UNIDADE FISCAL DO 
MUNICÍPIO) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica determinado ao Setor de Tributação desta Prefeitura a conversão da UFIR ( Uni-
dade fiscal de referênci
a) utilizada no lançamento dos tributos municipais para UFM ( Unidade Fiscal do Município), 
bem como obrigações relativas a multas e penalidades de qualquer natureza, em também todos os 
valores passíveis de inscrição no registro de Dívida Ativa em caso de inadimplemento.
Parágrafo Único - Fica alterado o valor da UFM ( Unidade Fiscal do Município), passando dos 
atuais R$ 1,8175 para R$ 2,2010.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 2009.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 30 de Dezembro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Dezembro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração
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LEI Nº 1783, de 30 de Dezembro de 2008.

Publicação Nº 1880607

LEI Nº 1783, de 30 de Dezembro de 2008.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DESEM-
PENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizada a contratar 
Servidores Públicos, a partir de 10/02/2009 pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis até 
12/12/2009.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de atividade 
ligada à área de Educação, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados na Secretaria Municipal relacionada, cuja 
remuneração consta dos anexos I e II desta Lei.

Art. 3º As contratações de que trata este projeto de lei, serão sempre precedidas de exposi-
ção de motivos da Secretaria a qual esta vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder 
Executivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 30 de Dezembro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Dezembro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração
ANEXO I
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
55 Professores
10 Auxiliares de Educação Infantil e Creche
ANEXO II
FUNÇÕES SALÁRIO
- PROFESSOR MAG/ST-1A R$ 361,84 (20 Horas)
- PROFESSOR MAG/LP-1A R$ 542,77 (20 Horas)
- AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE R$ 361,84 (20 Horas)

LEI Nº 1784, de 30 de Dezembro de 2008.

Publicação Nº 1880608

LEI Nº 1784, de 30 de Dezembro de 2008.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO PARA DESEM-
PENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da Cons-
tituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizada a contratar Ser-
vidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis (06).
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de atividade 
ligada à área de Obras, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
§ 2º - O regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados nas Secretaria Municipal de Obras, cuja 
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remuneração consta dos anexos I e II desta Lei.

Art. 3º As contratações de que trata este projeto de lei, serão sempre precedidas de exposi-
ção de motivos da Secretaria a qual está vinculado o Servidor, com o ciente do Chefe do Poder 
Executivo Municipal e celebração do contrato.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 30 de Dezembro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Dezembro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração
ANEXO I
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Nº Vagas................................................Função
04........................................................Gari
10.................................Auxiliar de Serviços Gerais
02........................................Operador de Maquinas
02....................................................Pedreiro
02.....................................Auxiliar Administrativo
ANEXO II
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função.............................................Remuneração
Gari..........................................R$436,65 - 40h/s
Auxiliar de Serviços Gerais...................R$436,65 - 40h/s
Operador Maquina..............................R$598,27 - 40h/s
Pedreiro......................................R$598,27 - 40h/s
Auxiliar Administrativo.......................R$598,27 - 40h/s

LEI Nº 1785, de 30 de Dezembro de 2008.

Publicação Nº 1880609

LEI Nº 1785, de 30 de Dezembro de 2008.
AUTORIZA O ASSENTAMENTO URBANO EM TERRAS PÚBLICAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 86 da Lei 
Orgânica, a promover o assentamento urbano em terras públicas não utilizadas, no imóvel regis-
trado sob parte das matrículas nº 11.914 e 8.103, de propriedade do Município de Siderópolis, 
mediante concessão de uso, por 30 (trinta)anos, prorrogáveis por igual período.
Parágrafo Único - Os terrenos para o assentamento terão a área de 264m² até 420m², conforme 
Anexo I da presente lei.

Art. 2º Os terrenos serão destinados preferencialmente à famílias de baixa renda, com limite 
de até um salário mínimo per capto, residentes no município de Siderópolis há no mínimo dois 
anos, mediante laudo a ser emitido pelo Departamento de Assistência Social, da Secretaria da 
Família e Desenvolvimento Social.
Parágrafo Único - Para efeito desta lei considera-se como família as pessoas que vivem sob o 
mesmo teto, casados ou não, e seus dependentes.

Art. 3º A averbação da concessão na matrícula do imóvel será realizada após a assinatura dos 
termos de cessão de uso.

Art. 4º Compete à Secretaria de Desenvolvimento Econômico a adequação dos terrenos, de con-
formidade com as exigências legais.

Art. 5º No prazo máximo de 60 (sessenta) dias da publicação da presente lei, o Chefe do Poder 
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Executivo Municipal baixará decreto, constituindo comissão para acompanhamento de assentamen-
tos urbanos, e regulamentado esta Lei.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em, 30 de Dezembro de 2008.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Dezembro de 2008.
MOACIR PAVAN
Secretário de Finanças e Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1786, de 20 de Fevereiro de 2009.

Publicação Nº 1880610

LEI Nº 1786, de 20 de Fevereiro de 2009.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PARCELAR OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA, CON-
CEDER DESCONTOS SOBRE JUROS E MULTAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado parcelar os créditos tributários inscritos 
em dívida ativa, bem como, a conceder descontos sobre juros e multas na seguinte forma:
I - de 100% (Cem por cento) de desconto quando pagos em cota única; até 31 de julho de 2009;
II - de 80%(Oitenta por cento) de desconto quando pagos em parcelas mensais e sucessivas ven-
cíveis até 31 de dezembro de 2009.
Parágrafo Único - Na hipótese de adesão ao pagamento parcelado, será firmado termo próprio de 
confissão do débito, definindo os prazos e condições estabelecidos no artigo 2º., não podendo 
o valor da parcela ser inferior a R$ 30,00(Trinta Reais).

Art. 2º Para fins de adesão ao parcelamento ficam definidos os seguintes prazos e número de par-
celas:
I - Requerimentos até 30/06/2009, 7 (Sete) parcelas;
II - Requerimentos até 31/07/2009, 6(Seis) parcelas;
III - Requerimentos até 31/08/2009, 5 (Cinco) parcelas;
IV - Requerimentos até 30/09/2009, 4 (Quatro) parcelas;
V - Requerimentos até 30/10/2009, 3 (Três) parcelas;
VI - Requerimentos até 30/11/2009, 2 (Duas) parcelas;
VII - Requerimentos até 18/12/2009, parcela única vencível em 31/12/2009.

Art. 3º Os contribuintes com vários débitos poderão ter seus débitos agrupados em um único 
termo de adesão.

Art. 4º No caso de atraso no pagamento das parcelas serão cobrados juros de mora de 1%( um 
por cento) ao mês ou fração.

Art. 5º A exclusão do optante pela adesão ao parcelamento se dará na inadimplência de duas 
parcelas consecutivas ou alternadas, sendo permitida apenas uma nova adesão durante a vigência 
desta lei, dentro dos prazos estabelecidos no art. 2º.

Art. 6º Os executivos fiscais em processo de execução judicial, poderão ser objeto do benefício 
instituído por esta lei.

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 20 de Fevereiro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Fevereiro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1787, de 20 de Fevereiro de 2009.

Publicação Nº 1880611

LEI Nº 1787, de 20 de Fevereiro de 2009.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A COLOCAR O SERVIDOR RONALDO REMOR À DISPOSIÇÃO DA FATMA 
- FUNDAÇÃO DE MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a colocar à disposição da FATMA 
- Fundação de Meio Ambiente, CNPJ/MF nº 83.256.545/0001-90, o servidor Ronaldo Remor, matrí-
cula: 1494, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo do Quadro Permanente do Município, com 
ônus para o destino.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 20 de Fevereiro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Fevereiro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1788, de 20 de Fevereiro de 2009.

Publicação Nº 1880612

LEI Nº 1788, de 20 de Fevereiro de 2009.

ALTERA REDAÇÃO DA LEI Nº 1783 DE 30/12/2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei 1.783 de 30/12/2008, passa a vigorar com a seguinte redação: "

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizada a contratar 
Servidores Públicos, a partir de 10/02/2009 até 20/12/2009, para o ano letivo 2009, sem pos-
sibilidade de prorrogação.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de atividade 
ligada à área de Educação, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos seguintes casos:
I - admissão de professores e servidores substitutos para exercício na Rede Municipal de En-
sino para cargos não providos em caráter transitório e na ausência do professor ou servidor 
ocupante do cargo efetivo ou em substituição de cargo efetivo, decorrentes de afastamento 
legais, como:
a) licença gestante e adotante;b) licença tratamento de saúde;c) licença sem vencimento para 
tratar de interesses particulares;d) licença prêmio;e) cargo em comissão;f) designação para 
cargo de diretor de unidade na rede municipal;
§ 2º - O regime jurídico dos contratados é o administrativo, ficando vinculado ao RGPS - Regime 
Geral da Previdência Social, para fins de contribuição previdenciária.
§ 3º - São direitos dos contratados: 13º salário, férias e adicional de férias, salário 
família, licença gestante e adotante, licença tratamento de saúde, horas extras quando 
autorizadas pela chefia, e auxilio transporte com participação contratado de até 6% (seis por 
cento) do valor de seu vencimento.
§ 4º - São deveres dos contratados:
I - o efetivo cumprimento da carga horária;
II - a prestação dos serviços em caráter extraordinário, quando requisitado pela chefia;
III - zelo pelos materiais e patrimônio público;
IV - eficiência, através do conhecimento para o trabalho, assiduidade e pontualidade.

Art. 2º O Art. 2º da Lei 1.783 de 30/12/2008, passa a vigorar com a seguinte redação: ".
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"Art. 2º - Os contratados ficarão vinculados à Secretaria Municipal de Educação, cuja carga 
horária e valor do vencimento, constam nos anexos I e II desta Lei."

Art. 3º O Art. 3º da Lei 1.783 de 30/12/2008, passa a vigorar com a seguinte redação: "
"Art. 3º - A escolha do pessoal se da através da Secretaria de Educação tendo como critério 
tempo de serviço e titulação dos profissionais na área; mediante processo seletivo simplificado, 
com divulgação na imprensa."

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar 
de 12/02/2009.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 20 de Fevereiro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Fevereiro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1789, de 20 de Fevereiro de 2009.

Publicação Nº 1880613

LEI Nº 1789, de 20 de Fevereiro de 2009.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM A EPAGRI 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio de cooperação financeira 
com a EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A., para 
assistência técnica e extensão rural, nas atividades desempenhadas para o desenvolvimento 
rural.
Parágrafo Único - Após firmado Convênio com a entidade o mesmo deverá ser homologado pela Câ-
mara Municipal.

Art. 2º As despesas correrão por conta de dotações da Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 20 de Fevereiro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Fevereiro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 179

Publicação Nº 1879003

LEI Nº 179

CRIA O CARGO DE INTENDENTE DISTRITAL

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica criado, nos termos do Art. 84 da Lei nº  22, de 14 de novembro de 1947, o cargo 
de Intendente Distrital de Treviso.
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Art. 2º São de competência do Intendente Distrital as assim definidas pelo artigpo 85 da Lei 
nº  22, de 14 de novembro de 1947.

Art. 3º O Intendente Distrital perceberá os vencimentos atribuídos aos funcionários de Padrão 
"K" do Quadro Único dos Funcionários do Município.

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a abrir crédito especial para atender às 
despesas decorrentes da execução desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 21 de novembro de 1964.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1790, de 20 de Fevereiro de 2009.

Publicação Nº 1880614

LEI Nº 1790, de 20 de Fevereiro de 2009.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A AFABESS - ASSOCIAÇÃO FEMININA DE 
BEM ESTAR SOCIAL DE SIDERÓPOLIS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convenio de cooperação financeira 
com a AFABESS - Associação Feminina de Bem Estar Social de Siderópolis, para manutenção da 
entidade e execução de programas sociais, através da Secretaria da Família e do Fundo Muni-
cipal de Saúde.
Parágrafo Único - Após firmado Convênio com a entidade o mesmo deverá ser homologado pela Câ-
mara Municipal.

Art. 2º As despesas correrão por conta de dotações da Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 20 de Fevereiro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Fevereiro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1791, de 20 de Fevereiro de 2009.

Publicação Nº 1880615

LEI Nº 1791, de 20 de Fevereiro de 2009.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM O INSTITUTO 
NOSSA SENHORA DE LOURDES.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio de cooperação financeira 
com o Instituto Nossa Senhora de Lourdes para manutenção da entidade e execução do Projeto 
CEDO - Centro Educacional Dom Orione.
Parágrafo Único - Após firmado Convênio com a entidade o mesmo deverá ser homologado pela 
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Câmara Municipal.

Art. 2º As despesas correrão por conta de dotações da Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 20 de Fevereiro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Fevereiro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1792, de 20 de Fevereiro de 2009.

Publicação Nº 1880616

LEI Nº 1792, de 20 de Fevereiro de 2009.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM INSTITUIÇÕES 
PÚBLICAS E PRIVADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com universidades, funda-
ções educacionais ou filantrópicas, institutos técnicos ou científicos, faculdades, centro de 
formação, escolas, ou qualquer outro ente da administração direta, indireta ou fundacional, 
dos governos do Estado e Federal, ou de iniciativa ou domínio privado, com o objetivo de de-
senvolver atividades de aperfeiçoamento técnico-científico, social, cultural, beneficente, e 
outras que visem ou impliquem em beneficio direto ou indireto da população ou do município de 
Siderópolis.
Parágrafo Único - Após firmado Convênio com a entidade o mesmo deverá ser homologado pela Câ-
mara Municipal.

Art. 2º O Município para fiel execução dos convênios referidos no Art. 1º desta Lei, poderá 
designar servidores ou estagiários para cedência aos conveniados para desempenho das ativi-
dades inerentes aos projetos.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 20 de Fevereiro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Fevereiro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1793, de 20 de Fevereiro de 2009.

Publicação Nº 1880617

LEI Nº 1793, de 20 de Fevereiro de 2009.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM A APAE - 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS PROFESSORES E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio de cooperação financeira 
com a APAE - Associação de Pais, Professores e Amigos dos Excepcionais de Siderópolis para 
manutenção da entidade.
Parágrafo Único - Após firmado Convênio com a entidade o mesmo deverá ser homologado pela Câ-
mara Municipal.

Art. 2º As despesas correrão por conta de dotações da Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 20 de Fevereiro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Fevereiro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1794, de 20 de Fevereiro de 2009.

Publicação Nº 1880618

LEI Nº 1794, de 20 de Fevereiro de 2009.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA COM A ASTRA - 
ASSOCIAÇÃO ANSELMO DELLA GIUSTINA TRAMONTIM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio de cooperação financeira 
com a ASTRA - Associação Anselmo Della Giustina Tramontim, visando garantir a disponibilidade 
de vaga, em regime de internação, para menores dependentes de substâncias psicoativas.
Parágrafo Único - Após firmado Convênio com a entidade o mesmo deverá ser homologado pela Câ-
mara Municipal.

Art. 2º As despesas correrão por conta de dotações da Lei Orçamentária Anual.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 20 de Fevereiro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Fevereiro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1795, de 20 de Fevereiro de 2009.

Publicação Nº 1880619

LEI Nº 1795, de 20 de Fevereiro de 2009.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR TEMPORARIAMENTE MÉDICOS ESPECIALIS-
TAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do Artigo 37, inciso IX, da Cons-
tituição Federal e Artigo 152, § 6º da Lei Orgânica Municipal, autorizado a contratar médicos 
especialistas, pelo prazo de 6 (seis) meses, prorrogáveis pelo mesmo período para atendimento 
na Secretaria Municipal de Saúde.
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§ 1º - As contratações visam atender o excepcional interesse público até a criação dos cargos 
na estrutura do quadro permanente do Município e a realização de Concurso Público.
§ 2º - O regime jurídico dos contratados é o administrativo, ficando vinculado ao RGPS - Regime 
Geral da Previdência Social para fins de contribuição previdenciária.
§ 3º - São direitos dos contratados: 13º salário, férias, adicional de férias, salário 
família, insalubridade, licença gestante e adotante de 120 dias, licença tratamento de saúde 
e horas extras quando autorizadas pela Chefia.
§ 4º - São deveres dos contratados: o efetivo cumprimento da carga horária; prestação dos 
serviços em caráter extraordinário, quando requisitado pela chefia; zelo pelos materiais 
e patrimônio público; eficiência, através do conhecimento para o trabalho, assiduidade e 
pontualidade e apresentação de registro no CRM em dia.

Art. 2º A contratação de que trata o caput do Artigo 1º, tem número de vagas, valor base e 
carga-horária definidos no anexo I da presente Lei.

Art. 3º A seleção dos profissionais se dará pela Secretaria Municipal de Saúde, tendo como 
critérios tempo de serviço e titulação, em processo simplificado.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 20 de Fevereiro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Fevereiro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
ANEXO I
 ___________________________________________________________
|        Função         |  Carga Horária  |Valor Mensal Base|
|=======================|=================|=================|
|Medico Cardiologista   |20 horas semanais|      R$ 1.700,00|
|-----------------------|-----------------|-----------------|
|Medico Psiquiatra      |20 horas semanais|      R$ 1.700,00|
|-----------------------|-----------------|-----------------|
|Medico Oftalmologista  |20 horas semanais|      R$ 1.700,00|
|_______________________|_________________|_________________|
 * tabela formatada por sistema

LEI Nº 1796, de 20 de Fevereiro de 2009.

Publicação Nº 1880620

LEI Nº 1796, de 20 de Fevereiro de 2009.

ALTERA REDAÇÃO DA LEI Nº 1784 DE 30/12/2008 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei 1.784 de 30/12/2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da 
Constituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizada a contratar 
temporariamente pessoal para funções públicas em projetos de apoio na Secretaria de Obras 
para urbanização da cidade, em função da carência de profissionais para serviços operacionais, 
na seguinte forma:
§ 1º - O Regime Jurídico dos contratados é o administrativo, ficando vinculado ao RGPS - Regime 
Geral da Previdência Social, para fins de contribuição previdenciária.
§ 2º - São direitos dos contratados: 13º salário, férias e adicional de férias, salário 
família, licença gestante e adotante, licença tratamento de saúde, horas extras quando 
autorizadas pela chefia, insalubridade e auxilio transporte com participação contratado de até 
6% (seis por cento) do valor de seu vencimento.
§ 3º - São deveres dos contratados: o efetivo cumprimento da carga horária, a prestação dos 
serviços em caráter extraordinário, quando requisitado pela chefia, zelo pelos materiais 
e patrimônio público, eficiência, através do conhecimento para o trabalho, assiduidade e 
pontualidade, e ao motorista a apresentação de Carteira de Habilitação."
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Art. 2º O Art. 2º da Lei 1.784 de 30/12/2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º - Os servidores contratados ficarão a disposição da Secretaria Municipal de Obras, 
a carga horária e o valor mensal base são aqueles constantes no Anexo I da presente lei.."

Art. 3º O Art. 3º da Lei 1.784 de 30/12/2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º - A seleção do pessoal se dá através da Secretaria de Obras, tendo como critério 
tempo de serviço dos profissionais na área; mediante processo simplificado."

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 20 de Fevereiro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 20 de Fevereiro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
ANEXO I
 ______________________________________________
|  Nº |          Função           |Valor Mensal|
|Vagas|                           |    Base    |
|=====|===========================|============|
|04   |Gari                       |    R$436,65|
|-----|---------------------------|------------|
|10   |Auxiliar de Serviços Gerais|    R$436,65|
|-----|---------------------------|------------|
|02   |Operador de Maquinas       |   R$ 598,27|
|-----|---------------------------|------------|
|02   |Pedreiro                   |   R$ 598,27|
|_____|___________________________|____________|
 * tabela formatada por sistema

LEI Nº 1797, de 03 de Março de 2009.

Publicação Nº 1880621

LEI Nº 1797, de 03 de Março de 2009.
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, CARGOS E SALÁRIOS DO LEGISLATIVO DE SIDERÓPOLIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Para execução dos serviços administrativos do Poder Legislativo do Município, da Câ-
mara Municipal de Siderópolis, fica aprovado o quadro de pessoal constante do ANEXO I, parte 
integrante desta lei, da qual consta o número de vagas, nomenclatura, símbolo e nível dos 
mesmos.

Art. 2º Os cargos serão de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, através de 
ato do Presidente da Câmara.

Art. 3º O reajuste salarial dos servidores do Poder Legislativo se dará sempre nos mesmos 
moldes, percentuais e na mesma data do reajuste do Poder Executivo, obedecidas as disposições 
da lei.

Art. 4º As atribuições, responsabilidade e demais características de cada cargo, são as es-
pecificadas no ANEXO I.

Art. 5º Aplica-se ao Poder Legislativo, as disposições da Lei do Regime Jurídico Único dos 
servidores do Poder Executivo.

Art. 6º O cargo de contador, objeto do CONCURSO PÚBLICO 01/05 de 13 de abril de 2005, tem os 
vencimentos fixados no ANEXO I e TABELA DE VENCIMENTOS III, face ao reajuste da presente lei, 
passando a vigorar os vencimentos do cargo de CONTADOR concursado no valor de R$ 2.423,00 
(dois mil, quatrocentos e vinte três reais) mensais, com carga horária de 40 (quarenta) horas 
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semanais.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, ficando ratificados todos os atos praticados após 29 de janeiro de 2007.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 03 de Março de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 03 de Março de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
I - Habilitação e Características dos cargos desta Lei.
1 - Diretor - CC1
Habilitação - 2º Grau completo, maior de 18 anos, em gozo dos direitos políticos.
Características - dirige todos os trabalhos da Câmara, na sua área administrativa, assessora 
o Presidente e a Mesa durante a realização das reuniões, supervisiona os trabalhos das Comis-
sões Permanentes e Especiais e exerce outras tarefas inerentes a função.
2 - Assessor Jurídico - CC1
Habilitação - Assessoria Jurídica é privativa de advogado devidamente inscrito na OAB - Ordem 
dos Advogados do Brasil.
Características - objetiva o assessoramento jurídico, emitindo pareceres, promovendo e de-
fendendo os interesses da Câmara de Vereadores de Sideropolis, em demandas jurídicas admi-
nistrativa.
3 - Assessor Legislativo - CC1
Habilitação - 2º Grau completo, maior de 18 anos, em gozo dos direitos políticos.
Características - Supervisiona o pessoal e os serviços da Secretaria, acompanha o andamento 
dos projetos de lei e demais matérias que tramitam no Poder Legislativo, redige a corres-
pondência oficial da Câmara e os pareceres das Comissões Técnicas, assessora Vereadores cujas 
bancadas não possuem assessoria de assistente parlamentar.
4 - Assessor Legislativo - CC2
Habilitação - 1º Grau completo, maior de 18 anos, em gozo dos direitos políticos.
Características - Responsável pelo andamento das sessões, encaminhamento dos documentos e 
parte administrativa da Secretaria, cumprimento de despachos, auxiliar as assessorias e a 
contabilidade em suas funções e exercer outras atividades inerentes ao cargo.
5 - Assessor Legislativo - CC3
Habilitação - 1º Grau completo, maior de 18 anos, em gozo dos direitos políticos.
Características - Responsável pelo recebimento e encaminhamento de pessoas e documentos do 
Poder Legislativo, auxilia o Secretário administrativo nas tarefas da Câmara de Vereadores..
II - TABELA DE VENCIMENTOS - CARGOS COMISSIONADOS
 __________________________________________________________
|NUMERO DE|        NOMENCLATURA        | NIVEL |VENCIMENTOS|
|  CARGOS |                            |SIMBOLO|           |
|=========|============================|=======|===========|
|01       |DIRETOR                     |CC1    |R$ 2.423,00|
|---------|----------------------------|-------|-----------|
|01       |ASSESSOR JURÍDICO           |CC1    |R$ 2.423,00|
|---------|----------------------------|-------|-----------|
|01       |ASSESSOR LEGISLATIVO        |CC1    |R$ 2.423,00|
|---------|----------------------------|-------|-----------|
|02       |ASSESSOR LEGISLATIVO        |CC2    |R$ 1.453,80|
|---------|----------------------------|-------|-----------|
|02       |ASSISTENTE LEGISLATIVO      |CC3    |  R$ 969,20|
|_________|____________________________|_______|___________|
III - TABELA DE VENCIMENTOS - CARGOS CONCURSADOS
 __________________________________________________________
|NUMERO DE|         NOMENCLATURA       | NIVEL |VENCIMENTOS|
|  CARGOS |                            |SIMBOLO|           |
|=========|============================|=======|===========|
|01       |CONTADOR 40HORAS/SEMANAIS   |CC1    |R$ 2.423,00|
|_________|____________________________|_______|___________|
 * tabela formatada por sistema
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LEI Nº 1798, de 03 de Março de 2009.

Publicação Nº 1880622

LEI Nº 1798, de 03 de Março de 2009.

ALTERA O ANEXO II - QUADRO DAS FUNÇÕES DE PROVIMENTO EFETIVO DA LEI Nº 1674/2007

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o valor do salário base do cargo de Contador do Quadro Permanente de 
Pessoal para R$ 2.423,00 (dois mil quatrocentos e vinte três reais).

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 03 de Março de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 03 de Março de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1799, de 01 DE ABRIL DE 2009.

Publicação Nº 1880623

LEI Nº 1799, de 01 DE ABRIL DE 2009.

DENOMINA RUA DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua José Ramiro Soares a Rua projetada nº 7, localizada na Vila 
São Jorge.

Art. 2º A Rua José Ramiro Soares tem sei início na rodovia SC445 Km6 e seu termino na pro-
priedade do Sr. Osmar Monteiro.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 01 de Abril de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Abril de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 18

Publicação Nº 1878842

LEI Nº 18
ABRE CRÉDITO ESPECIAL DE CR$2.000,00 (DOIS MIL CRUZEIROS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 26 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 180

Publicação Nº 1879004

LEI Nº 180
ABRE CRÉDITO ESPECIAL

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de novembro de 1964.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1800, de 01 DE ABRIL DE 2009.

Publicação Nº 1880624

LEI Nº 1800, de 01 DE ABRIL DE 2009.

ALTERA O ART. 1º DA LEI Nº 1787/2009

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei 1.787 de 20/02/2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a colocar à disposição da 
FATMA - Fundação de Meio Ambiente, CNPJ/MF nº 83.256.545/0001-90, o servidor Ronaldo Remor, 
matrícula: 1494, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo do Quadro Permanente do Município, 
com ônus para a origem até 31/12/2009, e posteriormente com ônus para o destino."

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 01 de Abril de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Abril de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1801, de 05 DE MAIO DE 2009.

Publicação Nº 1880625

LEI Nº 1801, de 05 DE MAIO DE 2009.
DISPÕE SOBRE O PDI - PROGRAMA DE DEMISSÃO INCENTIVADA DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ELVI DONADEL, Prefeito Municipal em exercício, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Programa de Demissão Incentivada - PDI para os servidores públicos mu-
nicipais de Siderópolis.

Art. 2º O PDI - Programa de Demissão Incentivada consiste no requerimento voluntário de demis-
são de servidores públicos, concursados ou estabilizados, mediante a concessão de incentivos 
pecuniários.

Art. 3º Constituem-se incentivos do PDI - Programa de Demissão Incentivada, os seguintes in-
centivos pecuniários para os servidores que aderirem ao PDI:
I - Até o 10º(décimo) ano de efetivo exercício no serviço publico municipal será concedido o 
incentivo de 1(um) salário mínimo para cada ano trabalhado;
II - Do 11º(décimo primeiro) ao 15º(décimo quinto) ano de efetivo exercício será concedido 
50%(cinqüenta por cento) do salário mínimo para cada ano trabalhado;
III - A partir do 16º(décimo sexto) ano de efetivo exercício será concedido 25%(vinte e cinco 
por cento) do salário mínimo para cada ano trabalhado;
Parágrafo Único - Na contagem do tempo de efetivo serviço público considerar-se-á como ano 
integral a fração superior a 6(seis) meses.

Art. 4º Para aderir ao PDI - Programa de Demissão Incentivada, o servidor deverá apresentar 
Requerimento ao Departamento Pessoal, onde serão emitidas as certidões comprobatórias de tem-
po de serviço.

Art. 5º O Chefe do Poder Executivo poderá recusar pedidos de adesão, por decisão justificada 
no interesse público.

Art. 6º O PDI - Programa de Demissão Incentivada, contemplará, preferencialmente servidores 
aposentados.

Art. 7º Após o deferimento do requerimento de adesão ao PDI - Programa de Demissão Incentivada 
não será aceito pedido de cancelamento.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 05 de Maio de 2009.
ELVI DONADEL
Prefeito Municipal em exercício
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 05 de Maio de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1802, de 28 DE MAIO DE 2009.

Publicação Nº 1880626

LEI Nº 1802, de 28 DE MAIO DE 2009.
AUTORIZA O TOMBAMENTO DA CAPELA DE SANTA BÁRBARA COMO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO 
MUNÍCIPIO.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o tombamento da Capela de Santa Bárbara localizada no Bairro Rio Fio-
rita, edificada sob o imóvel de propriedade da Mitra Archibiscopal de Florianópolis.
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Art. 2º O tombamento tem por objetivo a preservação da estrutura arquitetônica da construção, 
bem como, do patrimônio histórico e cultural do Município.

Art. 3º Fica o Chefe do poder Executivo autorizado a constituir Comissão de Acompanhamento 
para o devido registro do tombamento em livro próprio.

Art. 4º O bem objeto do presente tombamento não poderá, em nenhuma hipótese ser destruído, 
demolido, mutilado ou restaurado, sem a previa autorização do Município, através do Departa-
mento de Cultura.

Art. 5º A edificação projetada como patrimônio histórico cultural deverá ser identificada atra-
vés de placa.
Parágrafo Único - A placa deverá obedecer layout fornecido pelo Departamento de Cultura.

Art. 6º Os atentados cometidos contra o bem tombado de que trata a presente lei, equipara-se 
aos cometidos contra o patrimônio público.

Art. 7º O Município poderá buscar em outras esferas de governo, ou através de parcerias com 
terceiros, recursos para manutenção e preservação do bem tombado.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 28 de Maio de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Maio de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1803, de 28 DE MAIO DE 2009.

Publicação Nº 1880627

LEI Nº 1803, de 28 DE MAIO DE 2009.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA VILA SÃO JOÃO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de utilidade publica, a ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA VILA SÃO JOÃO, com 
sede neste Município, inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.169.303/ 0001-71, entidade de fins não 
lucrativos, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 28 de Maio de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Maio de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1804, de 28 DE MAIO DE 2009.

Publicação Nº 1880628

LEI Nº 1804, de 28 DE MAIO DE 2009.

DENOMINA UNIDADE DE SAÚDE DE RIO FIORITA DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado de Dr. Elcio Constantino Rauen a Unidade de Saúde do Rio Fiorita.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 28 de Maio de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 28 de Maio de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1805, DE 04 DE JUNHO DE 2009.

Publicação Nº 1880629

LEI Nº 1805, DE 04 DE JUNHO DE 2009.

PERMUTA TERRAS COM MARIA TEREZA MARIANI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica Chefe do Poder Executivo, autorizado a permutar área de 300m², parte da matrí-
cula 11.914, lote 25, croqui em anexo, de propriedade do Município de Siderópolis, pela área 
de 404,73m², matrícula nº 6.218, lote 8, croqui em anexo, de propriedade da Sra. Maria Tereza 
Mariani, situada no Jardim Flórida - Vila São Jorge, no município de Siderópolis.

Art. 2º O objeto da permuta destina-se à regularização da abertura de via pública utilizada 
pela comunidade da Vila São Jorge.

Art. 3º As despesas cartorárias decorrentes da presente lei correrão por conta do Município.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 04 de Junho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 04 de Junho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 1806, DE 04 DE JUNHO DE 2009.

Publicação Nº 1880630

LEI Nº 1806, DE 04 DE JUNHO DE 2009.
AUTORIZA A CONTRATAR TEMPORARIAMENTE PSICÓLOGO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza a contratar temporariamente psicólogo para a Secretaria de Educação, para 
substituição da servidora titular em licença maternidade pelo prazo de até 6(seis) meses.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de atividade 
ligada à área de Educação, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público.
§ 2º - O regime jurídico do contratado é o administrativo, ficando vinculado ao RGPS - Regime 
Geral da Previdência Social, para fins de contribuição previdenciária.
§ 3º - São direitos do contratado: 13º salário, férias e adicional de férias, salário família, 
licença tratamento de saúde, horas extras quando autorizadas pela chefia, e auxilio transporte 
com participação contratado de até 6% (seis por cento) do valor de seu vencimento.
§ 4º - São deveres do contratado:
I - o efetivo cumprimento da carga horária;
II - a prestação dos serviços em caráter extraordinário, quando requisitado pela chefia;
III - zelo pelos materiais e patrimônio público;
IV - eficiência, através do conhecimento para o trabalho, assiduidade e pontualidade.
V - apresentar CRP em dia.

Art. 2º O contratado ficará vinculados à Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 
20h/s e vencimento de R$ 861,58(oitocentos e sessenta e um reais e cinqüenta e oito centavos).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 04 de Junho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 04 de Junho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1807, DE 04 DE JUNHO DE 2009.

Publicação Nº 1880631

LEI Nº 1807, DE 04 DE JUNHO DE 2009.

ALTERA A LEI Nº 1434/2002

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art.2º da Lei nº 1.434/2002 passa a vigorar com a seguinte redação:
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural será constituído paritariamente na seguinte 
forma:
1. Representantes Governamentais:
a) Um titular e suplente indicados pelo Chefe do Poder Executivo;b) O Secretário Municipal 
de Agricultura e suplente;c) Um titular e suplente indicados pelo Poder Legislativo entre os 
Vereadores;d) Um titular e suplente representantes da EPAGRI;e) Um titular e suplente repre-
sentantes da CIDASC;f)
2. Representantes da Sociedade:
a) Um titular e suplente representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Siderópo-
lis;b) Um titular e suplente representantes dos produtores de banana.c) Um titular e su-
plente representantes dos produtores de leite.d) Um titular e suplente representantes dos 
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avicultores.e) Uma titular e suplente representantes da mulher agricultora.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 04 de Junho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 04 de Junho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1808, DE 04 DE JUNHO DE 2009.

Publicação Nº 1880632

LEI Nº 1808, DE 04 DE JUNHO DE 2009.

ALTERA A ESTRUTURA DO SISTEMA ADMINISTRATIVO ADAPTADA AO NOVO ORDENAMENTO JURÍDICO.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo  I
DO SISTEMA ADMINISTRATIVO

Art. 1º A estrutura do Sistema Administrativo é composta por órgãos vinculados à linha de 
comando das funções do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º São órgãos vinculados da Administração Direta:
a) Gabinete do Prefeitob) Gabinete do Vice-Prefeitoc) Procuradoria Gerald) Secretaria de Ad-
ministraçãoe) Secretaria de Finançasf) Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;g) Secre-
taria de Saúdeh) Secretaria de Assistência Social;i) Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Habitação;j) Secretaria de Obras;k) Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
§ 1º - Ficam mantidos todos os Fundos Municipais com as respectivas vinculações orçamentárias.
§ 2º - A Secretaria de Saúde irá gerir seus próprios recursos, devendo apresentar até o dia 
15(quinze) do mês seguinte os demonstrativos detalhados de aplicações dos recursos utilizados 
no mês anterior.

Art. 3º São órgãos vinculados da Administração Indireta:
a) Fundação Municipal de Cultura;b) Fundação Municipal de Esportes.

Art. 4º A função de Direção dos órgãos que se trata o artigo. 2º, da presente Lei, são exerci-
das por agentes políticos, subordinados imediatamente ao Prefeito Municipal, tendo o subsídio 
fixado pela Câmara Municipal.
Parágrafo Único - Excetua-se do quadro de agente político, o Procurador Geral do Município, 
a ser exercido com status de Secretário, com remuneração de cargo em comissão.

Art. 5º Todos os Conselhos Municipais, de caráter consultivo ou deliberativo, ficam diretamente 
vinculados ao Gabinete do Prefeito, bem como a Junta de Alistamento Militar.
Parágrafo Único - O Conselho Tutelar de Direitos da Criança e do Adolescente fica disciplinar-
mente vinculado à Secretaria de Administração, porém, sem subordinação técnica.

Art. 6º Por ato do Chefe do Poder Executivo será estruturado organograma a partir da hierar-
quia dos órgãos da administração, obedecendo ao princípio da divisão do trabalho, especiali-
zação e unidade de comando, denominando e descrevendo as competências das unidades.

Art. 7º Compete ao Gabinete do Prefeito o assessoramento pessoal do Prefeito nas suas relações 
político-sociais com a sociedade.

Art. 8º Compete ao Vice-Prefeito as atribuições conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica Municipal, e auxiliar o Prefeito quando convocado para missões especiais.
DA PROCURADORIA GERAL

Art. 9º Compete à Procuradoria Geral do Município: a promoção da Defesa jurídica e dos in-
teresses públicos do Município, a Consultoria Jurídica ao Sistema Administrativo, a Divida 
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Ativa da Fazenda Municipal, assessoria ao Poder Judiciário no encaminhamento e acompanhamento 
das execuções fiscais, representar em juízo o Município, nos termos do Ordenamento Jurídico 
Brasileiro.
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 10 Compete à Secretaria de Administração suprir todo o sistema administrativo, através 
da: Gestão de Pessoas, Administração de Material, Administração Patrimonial, Tecnologia da 
Informação, Comunicação Geral, Documentação Institucional, Serviços de Apoio e Administração 
de Concessões e Permissões de serviços e espaços públicos.
DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Art. 11 Compete à Secretaria de Finanças os serviços de administração de receitas, arreca-
dação, fiscalização tributária, tesouraria e contabilidade, bem como, a gestão dos recursos 
financeiros e o efetivo controle dos gastos públicos para viabilizar a execução financeira das 
políticas governamentais dos demais órgãos do sistema.
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Art. 12 Compete à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, o fomento da indústria, 
do comércio, da prestação de serviços, do artesanato, do turismo e do cooperativismo, bem 
como, a captação de recursos, a elaboração de projetos para habitação de interesse social, a 
regularização fundiária e o planejamento do uso do solo.
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA

Art. 13 Compete à Secretaria de Educação a promoção da Educação Geral, através da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental, da Tecnologia e Informação, do apoio ao ensino médio profis-
sional, superior, de jovens e adultos e da educação especial, visando o pleno desenvolvimento 
da pessoa e o seu preparo para a cidadania e para o trabalho, incluindo-se aí o incentivo à 
cultura, esporte e lazer.
DA SECRETARIA DE SAÚDE

Art. 14 Compete à Secretaria de Saúde a promoção dos serviços em atenção básica, assistência 
hospitalar e ambulatorial, o suporte profilático e terapêutico, a vigilância sanitária e epi-
demiológica, alimentação e nutrição, a elaboração e supervisão de programas de saúde pública e 
medicina preventiva, bem como, o acompanhamento controle e avaliação, de acordo com as normas 
do Sistema Único de Saúde - SUS.
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Art. 15 Compete à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente a promoção do desenvolvimento 
rural, através da produção vegetal e animal, da defesa sanitária animal e vegetal, do abas-
tecimento agrícola, da extensão rural, bem como, a gestão ambiental através da conservação e 
preservação, do controle e da recuperação, e gestão dos recursos naturais renováveis e não 
renováveis.
DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 16 Compete à Secretaria de Assistência Social a promoção social através da assistência 
comunitária ao economicamente carente, ao idoso, à maternidade, ao portador de necessidades 
especiais à criança e ao adolescente, bem como, a coordenação dos programas sociais do Sis-
tema Único de Assistência Social - SUAS, visando a inclusão social, a garantia dos direitos 
humanos e a implantação de políticas publicas de trabalho, emprego e renda.
DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Art. 17 Compete à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos a infra-estrutura urbana, a coordena-
ção, execução e gerência de obras públicas e, a administração da malha viária na zona urbana 
e rural, bem como, a urbanização da cidade e o saneamento básico.
DAS FUNDAÇÕES

Art. 18 Compete à Fundação Municipal de Esportes a promoção do desporto de rendimento, do 
desporto comunitário e do lazer, visando a promoção da saúde.

Art. 19 Compete à Fundação Municipal de Cultura a elaboração, coordenação e execução das polí-
ticas publicas que visem à promoção artístico-cultural, a preservação do patrimônio histórico 
e a difusão étnica cultural do povo sideropolitano.

Capítulo  II
DA ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA A GESTÃO FISCAL

Art. 20 Fica instituído o Controle Interno do Município, voltado para gestão fiscal, nos ter-
mos da lei Complementar nº 101/2000 LRF e orientações da Corte de Contas do Estado de Santa 
Catarina, tendo como instrumentos de Planejamento Geral a LDO, LOA e o PPA.
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Parágrafo Único - Órgão de Controle Interno fica subordinado disciplinarmente à Secretaria de 
Finanças, porém, sem subordinação técnica.

Capítulo  III
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 21 Fica criado no âmbito do Poder Executivo, no Quadro Permanente de Pessoal, o Quadro 
de FG`s - Quadro de Funções Gratificadas, de livre concessão e designação do Poder Executivo.
§ 1º As funções gratificadas são aquelas designadas exclusivamente a servidores detentores de 
cargos efetivos, para atender atividades de maior responsabilidade ou maior grau de dificuldade 
ou de extraordinária dedicação.
§ 2º Poderá dar-se a respectiva designação com servidores públicos cedidos ao Município 
por órgãos ou entidades dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sem 
prejuízos de seus estipêndios para a origem.
§ 3º A Função Gratificada será concedida em percentual sobre o salário base do servidor, 
conforme anexo I da presente Lei.
§ 4º A Função Gratificada em nenhuma hipótese se incorpora ao salário do servidor, incidindo 
sobre apenas 13ºsalário e férias.
§ 5º A gratificação não poderá ser concedida a mais de 10%(dez por cento) do total dos 
servidores efetivos do Quadro Permanente de Pessoal.

Capítulo  IV
DOS CARGOS EM COMISSÃO

Art. 22 Os cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, são aqueles descritos no Anexo 
II da presente lei, revogando-se assim, a Lei 1389/2001.
§ 1º Para cumprimento da Constituição Federal, no mínimo 10%(dez por cento) dos cargos em 
comissão serão exercidos por servidores efetivos.

Art. 23 Os cargos ocupados anteriormente à presente lei, permanecerão em exercício, apenas 
alterando-se a nomenclatura dos cargos de acordo com a nova estrutura num prazo de até 90( 
noventa ) dias da publicação desta.

Art. 24 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 04 de Junho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 04 de Junho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
ANEXO I
QUADRO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS PARA SERVIDOR EFETIVO  ___________________________________
|Quantidade|Especificação|Percentual|
|==========|=============|==========|
|15        |FG - 01      |50%       |
|----------|-------------|----------|
|10        |FG - 02      |40%       |
|----------|-------------|----------| 
|20        |FG - 03      |30%       |
|----------|-------------|----------| 
|15        |FG - 04      |20%       |
|__________|_____________|__________|
 * tabela formatada por sistema

ANEXO II
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO 
 ________________________________________________________________
|Quantidade|         Função         |Especificação|  Vencimento  |
|==========|========================|=============|==============|
|01        |Procurador Geral        |C1           |    R$2.423,00|
|----------|------------------------|-------------|--------------|
|05        |Assessor Especial       |C1           |    R$2.423,00|
|----------|------------------------|-------------|--------------|
|45        |Chefe de Departamento   |C2           |    R$1.453,80|
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|----------|------------------------|-------------|--------------|
|40        |Chefe de Setor I        |C3           |     R$ 969,20|
|----------|------------------------|-------------|--------------|
|10        |Chefe de Setor II       |C4           |     R$ 750,00|
|----------|------------------------|-------------|--------------|
|10        |Assessor                |C5           |     R$ 550,00|
|__________|________________________|_____________|______________|
 * tabela formatada por sistema

LEI Nº 1809, DE 01 DE JULHO DE 2009.

Publicação Nº 1880633

LEI Nº 1809, DE 01 DE JULHO DE 2009.

REGULA AS LICENÇAS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TITULO I
SEÇÃO I
DAS LICENÇAS

Art. 1º Conceder-se-á licença ao servidor:
1. em caráter especial;
2. por motivo de doença em pessoa da família;
3. por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
4. para o serviço militar;
5. para tratamento de saúde;
6. maternidade, adotante e paternal;
7. para capacitação e especialização;
8. para tratar de interesses particulares;
9. para contrair matrimônio;
Parágrafo Único - As licenças tratadas nos incisos I, III, IV, VII e VIII serão concedidas 
apenas aos servidores efetivos.

Art. 2º A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da mesma espécie 
será considerada como prorrogação.

Art. 3º O funcionário não poderá permanecer em licença por prazo superior a 48 meses, salvo 
licenças em caráter especial.

Art. 4º O funcionário poderá gozar licença onde lhe convier, mas fica obrigado a informar, por 
escrito, o seu endereço ao Departamento de Recursos Humanos.

SEÇÃO II
DAS LICENÇAS EM CARÁTER ESPECIAL

Art. 5º O servidor público no desempenho de mandatos eletivos será considerado licenciado 
durante o respectivo exercício, salvo em se tratando de Vereadores, quando a licença se res-
tringira ao período das sessões da Câmara.
§ 1º - Se as sessões ou reuniões da Câmara se realizar em horário diferente do expediente das 
repartições municipais, não será necessária a concessão de licença ao funcionário - vereador.
§ 2º - Ao servidor no desempenho do mandato de Vereador, é assegurada, durante a licença, a 
integridade dos vencimentos ou remuneração.

Art. 6º Ao exercer cargo comissionado em órgão da Administração Publica Direta ou Indireta 
diversa, o servidor será licenciado pelo período em que estiver ocupando tal função.
§ 1º - A remuneração do servidor colocado à disposição de outro ente federado ou de suas 
ramificações ficara a cargo desta, salvo os casos resguardados em lei municipal especifica.
§ 2º - Tal prerrogativa devera ser previamente autorizada pelo Prefeito Municipal, por meio 
de portaria.

Art. 7º O servidor eleito Prefeito poderá optar entre os vencimentos de seu cargo efetivo ou 
os subsídios e vantagens decorrentes da função eletiva.

SEÇÃO III
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DA LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA DO CÔNJUGE OU FILHO

Art. 8º Poderá ser concedida licença a servidora mãe por motivo de doença filho nos casos pre-
vistos no Estatuto da Criança e do Adolescente:
§ 1º - Ficara adstrita a presente licença ao respaldo da junta medica oficial do Município.
§ 2º - A licença somente será deferida se a assistência direta da servidora for indispensável 
e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo mediante compensação de 
horário.
§ 3º - A licença será concedida, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo por até 30 
(trinta) dias, excedendo este prazo por ate 90 (noventa) dias sem remuneração.
§ 4º - Não será concedida nova licença em período inferior a 12 (doze) meses do termino da 
ultima licença concedida.

Art. 9º A concessão de licença para tratamento de saúde do cônjuge será concedida quando este 
se encontrar em internação hospitalar.
Parágrafo Único - a licença será deferida nos moldes dos §§ §§ 1º, 2º, 3º e 4º do artigo an-
terior.

SEÇÃO IV
DA LICENÇA POR AFASTAMENTO DO CÔNJUGE

Art. 10 Poderá ser concedida licença para o servidor acompanhar cônjuge ou companheiro que 
foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de 
mandato eletivo dos Poderes Legislativo e Executivo.
§ 1º - A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

SEÇÃO V
DA LICENÇA PARA O SERVIÇO MILITAR

Art. 11 Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença, na forma e con-
dições previstas na legislação especifica.
Parágrafo Único - Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias sem re-
muneração para assumir o exercício do cargo.

SEÇÃO VI
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Art. 12 A licença para tratamento de saúde será:
1. pedido do servidor;
2. Ex oficio ;

Art. 13 A licença devera ser precedida de atestado da junta medica do Município.

Art. 14 O servidor licenciado para tratamento de saúde não poderá dedicar-se a qualquer ati-
vidade remuneratória.

Art. 15 O servidor licenciado em virtude de acidente ou doença profissional terá direito a 
remuneração integral.
§ 1º - Entende-se como acidente de trabalho, o evento danoso que tenha como causa, mediata ou 
imediata, o exercício das atribuições inerentes ao cargo.
§ 2º - Doença profissional a que se deva atribuir como relação de efeito e causa, a condições 
inerentes ao serviço ou a fatos neles ocorridos.

Art. 16 É imprescindível a comprovação do acidente no prazo máximo de oito dias.

Art. 17 Nos casos de licença para tratamento de saúde ex-oficio, o servidor devera retornar as 
suas atividades quando for considerado pela junta medica do município apto para o exercício.
§ 1º - Será admitido laudo de médico ou especialista não credenciado, mediante a homologação 
do órgão médico oficial.

Art. 18 A licença será convertida em aposentadoria, antes do prazo nela estabelecida, após 
constado pela junta medica e pelo RGPS que o servidor encontra-se inválido para os serviço 
publico em geral.

SEÇÃO VII
DA LICENÇA MATERNIDADE, ADOTANTE E LICENÇA PATERNIDADE

Art. 19 À funcionária gestante é assegurada, mediante inspeção médica, licença com remunera-
ção, pelo prazo de 180 (cento e oitent
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a) dias.
§ 1º - A licença poderá ser concedida, a partir do início do oitavo mês de gestação, salvo 
antecipação por prescrição medica.
§ 2º - No caso de prematuro, a licença terá inicio a partir do parto.
§ 3º - No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do evento, a servidora será submetida 
a exame medico, e se julgada apta reassumira o exercício.
§ 4º - Além da licença a que se refere este artigo, é assegurada à gestante, quando se fizer 
necessário, licença para tratamento de saúde, antes ou depois do parto, com anuência da junta 
medica oficial da municipalidade e/ou RGPS.

Art. 20 À funcionária gestante, a critério do órgão médico oficial, é assegurado direito à 
readaptação.

Art. 21 A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de uma criança ate 1 (um) ano de 
idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença.
§ 1º - No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 (um) ano de idade, o 
prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias.
§ 2º - A licença por adoção será concedida mediante requerimento instruído com prova da guarda 
ou da adoção.

Art. 22 Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito a licença paternidade de 
5 (cinco) dias consecutivos.

SEÇÃO VIII
DA LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO

Art. 23 O servidor poderá, a critério da Administração, afastar-se do exercício do cargo efe-
tivo, por 1 (um) ano prorrogável por igual período, para participar de curso de capacitação 
ou especialização profissional.
§ 1º - Os períodos de licença de que trata o caput não são cumuláveis.
§ 2º - A remuneração do servidor poderá, a critério da Administração, ser mantida pela 
municipalidade face ao interesse publico de sua capacitação ou especialização.

SEÇÃO IX
DA LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES

Art. 24 O servidor efetivo poderá obter licença, sem vencimento ou remuneração, para tratar 
de interesses particulares.
§ 1º - A licença estará condicionada a autorização da Administração, caso esta entender ser 
inconveniente ao interesse do serviço.
§ 2º - O servidor devera aguardar em exercício, a concessão da licença.
§ 3º - O servidor poderá renovar a licença para tratar de interesses particulares sempre que 
necessitar, impondo-se o limite de 4 (quatro) anos.

Art. 25 Só poderá ser concedida nova licença para tratar de assuntos particulares depois de 
decorridos 6 (seis) meses da terminação da anterior.

Art. 26 A Administração poderá a qualquer tempo interromper a licença concedida no interesse 
do serviço, fixando prazo de 30 (trinta) dias para que o servidor retorne ao serviço.

SEÇÃO X
DA LICENÇA PARA CONTRAIR MATRIMONIO

Art. 27 O servidor que for casar no cartório de registro civil tem direito a oito dias de 
licença corridos.
§ 1º - Esse período será considerado de efetivo exercício e, portanto, não interrompe a 
contagem de tempo de trabalho e de contribuição.
§ 2º - O servidor deve comunicar ao Departamento Pessoal a data do casamento e ao término do 
prazo de oito dias levar a certidão de casamento, que será anexada ao ponto de freqüência do 
servidor.
§ 3º - Os casamentos religiosos que atenderem os critérios estabelecidos no Código Civil terão 
direito a esta prerrogativa.

SEÇÃO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 28 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 29 Revogam-se as disposições em contrario.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 01 de Julho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Julho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 181

Publicação Nº 1879005

LEI Nº 181

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 1º DA LEI 49 DE 6 DE AGOSTO DE 1960

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº  49, de 6 de agosto de 1960 passará a ter a seguinte redação:
"Art. 1º A alíquota para obtenção do Alvará de Licença para qualquer fim, é fixada em Cr$1.000,00 
(Hum mil cruzeiros)."

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de novembro de 1964.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1810, DE 01 DE JULHO DE 2009.

Publicação Nº 1880634

LEI Nº 1810, DE 01 DE JULHO DE 2009.

AUMENTA O NÍVEL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES E CONCEDE REVISÃO GERAL AOS AGENTES POLÍTICOS, 
EM CONFORMIDADE COM O INCISO X ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REGULAMENTADO PELA LEI FEDERAL 
Nº 10.331, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam os Chefes do Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizados a aumentar o 
nível de remuneração dos servidores municipais e inativos, em 6%(seis por cento), em (3) três 
parcelas sucessivas de 2%(dois por cento), a partir de 01 de junho de 2009, correspondente 
a recuperação do poder aquisitivo e aumento real dos salários em virtude da inflação (INPC) 
ocorrida nos últimos doze meses.
Parágrafo Único - entende-se por recuperação do poder aquisitivo a recomposição da expressão 
real do subsidio ou salário, e aumento real, o ganho acima do nível inflacionário.

Art. 2º Fica autorizado o pagamento de abono prêmio de férias aos servidores efetivos e con-
tratados no valor de R$ 70,00 (setenta reais), a ser concedido por ocasião das férias do ser-
vidor, no período de junho de 2009 a maio de 2010.
Parágrafo Único - Sobre o abono premio de férias não incidirá encargos sociais, e o mesmo em 
nenhuma hipótese se incorpora ao salário do servidor.

Art. 3º Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizado a conceder 
a revisão geral dos subsídios dos Agentes Políticos, Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e 
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Secretários, em 5,83%(cinco virgula oitenta e três por cento) relativos ao INPC, do período 
de junho de 2008 a maio de 2009, a partir de 01 de Junho de 2009, em (3) três parcelas suces-
sivas, sendo as duas primeiras de 2%(dois por cento) e a ultima de 1,83%(um virgula oitenta 
e três por cento).

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 01 de Julho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Julho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1811, DE 01 DE JULHO DE 2009.

Publicação Nº 1880635

LEI Nº 1811, DE 01 DE JULHO DE 2009.
AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO A CONTRATAR OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM O BANCO REGIONAL DE DESEN-
VOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - BRDE

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com o Banco Regional de De-
senvolvimento do Extremo Sul - BRDE, doravante denominado BRDE, a operação de crédito até o 
limite de R$ 1.250.000,00(Hum Milhão Duzentos e Cinqüenta Mil Reais).
Parágrafo Único - O valor da operação de crédito está condicionado a obtenção pela municipa-
lidade, de autorização para a sua realização, em cumprimento aos dispositivos legais apli-
cáveis ao Endividamento Público através de Resoluções emanadas pelo Senado Federal e da Lei 
Complementar nº 101, de 04.05.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 2º Os prazos de amortização e carência, os encargos financeiros e outras condições de 
vencimento e liquidação da dívida a ser contratada, obedecerão as normas pertinentes esta-
belecidas pelas autoridades monetárias federais, e notadamente o que dispõe o normativo do 
Senado Federal, bem como as normas específicas do BRDE.

Art. 3º Os recursos oriundos das operações de crédito autorizadas por esta Lei, serão aplica-
dos na execução de empreendimento integrante do Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS.
Parágrafo Único - O processo licitatório para a aquisição de máquinas e equipamentos será 
acompanhado por uma Comissão de Vereadores, formada por um representante de cada partido que 
compõem a Casa Legislativa.

Art. 4º Em garantia das operações de crédito, fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado 
a ceder ao BRDE, parcelas da cota-parte do Imposto Sobre Operações Relativas a Circulação de 
Mercadorias e Serviços - ICMS e/ou parcelas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, ou 
tributos que os venham a substituir, em montantes necessários para amortizar as prestações do 
principal e dos acessórios, na forma do que venha a ser contratado.

Art. 5º Para garantir o pagamento do principal atualizado monetariamente, juros, multas e de-
mais encargos financeiros decorrentes das operações referidas nesta Lei, o Chefe do Executivo 
poderá outorgar ao BRDE, dar quitação das referidas obrigações financeiras, com poderes para 
substabelecer.

Art. 6º O prazo e a forma definitiva de pagamento do principal reajustável, acrescidos dos 
juros e demais encargos incidentes sobre as operações financeiras, obedecidos os limites desta 
Lei, serão estabelecidos pelo Chefe do Executivo com a entidade financiadora.

Art. 7º Anualmente, a partir do exercício financeiro subseqüente ao da contratação das opera-
ções de crédito, o orçamento do Município consignará dotações próprias para a amortização do 
principal e dos acessórios das dívidas contratadas.

Art. 8º O Poder Executivo, poderá utilizar-se da licitação de registro de preços realizada 
pelo Governo do Estado de Santa Catarina.
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Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 01 de Julho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Julho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1812, DE 01 DE JULHO DE 2009.

Publicação Nº 1880636

LEI Nº 1812, DE 01 DE JULHO DE 2009.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE 
INTERVENÇÕES VIÁRIAS - PROVIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício financeiro 
em uma ou mais vezes, um Crédito Adicional Especial até o valor de R$ 1.250.000,00 ( Um Mi-
lhão Duzentos e Cinqüenta Mil Reais), para atender despesas com o Programa de Intervenções de 
Vias - PROVIAS, tendo a seguinte classificação orçamentária:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
07.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
26.000.0000.0000 - TRANSPORTE, OBRAS E ESTRADAS VICINAIS
26.782.1008.0000 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26.782.1008.1.016 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE
0.1.90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA.......................................R$ 1.250.000,00
RECEITA: 4.2.1.1.4.99.00.00.00.00 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS
0.1.90 - Recursos Operações de Crédito - Provias............................R$ 1.250.000,00

Art. 2º Como recursos para a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata a presente 
Lei, serão utilizados os previstos no Inciso IV, do parágrafo 1, do artigo 43, da Lei Federal 
n 4320/64, provenientes de operações de credito autorizadas pela Lei Orçamentária 1780 de 22 
de dezembro de 2008.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 01 de Julho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Julho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1813, DE 01 DE JULHO DE 2009.

Publicação Nº 1880637

LEI Nº 1813, DE 01 DE JULHO DE 2009.
AUTORIZA CONTRATAR TEMPORARIAMENTE FONOAUDIÓLOGO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza contratar temporariamente dois fonoaudiólogos, pelo prazo de até 2 (dois) 
anos.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de atividade 
ligada à área de Educação, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público.
§ 2º - O regime jurídico do contratado é o administrativo, ficando vinculado ao RGPS - Regime 
Geral da Previdência Social, para fins de contribuição previdenciária.
§ 3º - São direitos do contratado: 13º salário, férias e adicional de férias, salário família, 
licença tratamento de saúde, horas extras quando autorizadas pela chefia, e auxilio transporte 
com participação contratado de até 6% (seis por cento) do valor de seu vencimento.
§ 4º - São deveres do contratado:
I - o efetivo cumprimento da carga horária;
II - a prestação dos serviços em caráter extraordinário, quando requisitado pela chefia;
III - zelo pelos materiais e patrimônio público;
IV - eficiência, através do conhecimento para o trabalho, assiduidade e pontualidade.
V - apresentar CRF em dia.

Art. 2º O contratado ficará vinculado à Secretaria Municipal de Educação, com carga horária de 
20h/s e vencimento de R$ 861,58(oitocentos e sessenta e um reais e cinqüenta e oito centavos).

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 01 de Julho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Julho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1814, DE 01 DE JULHO DE 2009.

Publicação Nº 1880638

LEI Nº 1814, DE 01 DE JULHO DE 2009.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR UM CREDITO ESPECIAL, NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto crédito especial, no orçamento da Prefeitura Municipal até o montante 
de R$ 80.000,00(Oitenta Mil Reais), a fim de garantir recursos para custear as despesas com 
a manutenção de convênios entre o Município e a Secretaria de Estado de Segurança Pública.
Parágrafo Único - Os referidos convênios de que trata o artigo 1º, são o de Rádio Patrulha 
com a Polícia Militar, e os de Multa de Transito com as Polícias Militar e Civil.

Art. 2º As dotações específicas a serem criada no orçamento vigente para este fim, serão con-
forme abaixo especificada:
Órgão: 10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade: 01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Funcional: 10.181.1010 - 0.006 - Manutenção do Convênio Radio Patrulha
3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de consumo...............................R$ 10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pés. Jur...........R$ 10.000,00
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Funcional: 10.181.1010 - 0.007 - Manutenção do Convênio MultaTransito P.Civil
3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de consumo...............................R$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pés. Jur...........R$ 15.000,00
Funcional: 10.181.1010 - 0.008 - Manutenção do Convênio Multa Transito P. Militar
3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de consumo...............................R$ 15.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pés. Jur...........R$ 15.000,00
TOTAL..........................................................................R$ 80.000,00

Art. 3º Os créditos a que se referem o artigo 2º da presente Lei, correrão por conta de anu-
lação parcial do seguinte elemento de despesa do orçamento geral do Município:
Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Funcional: 12.812.1004.2.022 - MANUTENÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES
157 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações.........................R$ 80.000,00
TOTAL..........................................................................R$ 80.000,00

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 01 de Julho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Julho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1815, DE 01 DE JULHO DE 2009.

Publicação Nº 1880639

LEI Nº 1815, DE 01 DE JULHO DE 2009.

DENOMINA RUA DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Angelina Ronchi a Rua Projetada s/n, localizada no Jardim 
Florida, Vila São Jorge.

Art. 2º A Rua Angelina Ronchi tem seu inicio na Rua: João Ronchi e seu término na Rua: José 
Ramiro Soares.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 01 de Julho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Julho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1816, DE 01 DE JULHO DE 2009.

Publicação Nº 1880640

LEI Nº 1816, DE 01 DE JULHO DE 2009.

DENOMINA RUA DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Arlindo Magistrali a Rua 04 (Quatro), localizada no Jardim 
Florida, Vila São Jorge.

Art. 2º A Rua Arlindo Magistrali tem seu inicio na Rua: Angelina Ronchi e seu término no lo-
teamento Jardim Florida.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 01 de Julho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Julho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1817, DE 01 DE JULHO DE 2009.

Publicação Nº 1880641

LEI Nº 1817, DE 01 DE JULHO DE 2009.

DENOMINA RUA DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Valmira Salvaro Monteiro a Rua 15(quinze), localizada no Jardim 
Florida, Vila São Jorge.

Art. 2º A Rua Valmira Salvaro Monteiro tem seu inicio na Rua: José Ramiro Soares e seu tér-
mino na Rua: 14.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 01 de Julho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Julho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1818, DE 21 DE JULHO DE 2009.

Publicação Nº 1880642

LEI Nº 1818, DE 21 DE JULHO DE 2009.

ALTERA O ANEXO II DA LEI 1808/2009

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a nomenclatura dos cargos em comissão, símbolo C2 e C3, na seguinte 
forma:
I - Dos 45 cargos de Chefe de Departamento - símbolo C2, 15 (quinze) passam a denominar-se 
"Assessor I";
II - Dos 40 cargos de Chefe de Setor I - símbolo C3, 10(dez) passam a denominar-se "Assessor 
II".

Art. 2º Fica mantido o valor do vencimento dos cargos acima mencionados de conformidade com 
a Lei 1808/2009, passando o Anexo II da Lei 1808/2009 a vigorar na forma do Anexo Único da 
presente lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 21 de Julho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Julho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
ANEXO ÚNICO
QUADRO DOS CARGOS EM COMISSÃO
 ___________________________________________________________
|Quantidade|       Função        |Especificação| Vencimento |
|==========|=====================|=============|============|
|01        |Procurador Geral     |C1           |  R$2.423,00|
|----------|---------------------|-------------|------------|
|05        |Assessor Especial    |C1           |  R$2.423,00|
|----------|---------------------|-------------|------------|
|30        |Chefe de Departamento|C2           |  R$1.453,80|
|----------|---------------------|-------------|------------|
|15        |Assessor I           |C2           |  R$1.453,80|
|----------|---------------------|-------------|------------|
|30        |Chefe de Setor I     |C3           |   R$ 969,20|
|----------|---------------------|-------------|------------|
|10        |Assessor II          |C3           |   R$ 969,20|
|----------|---------------------|-------------|------------|
|10        |Chefe de Setor II    |C4           |   R$ 750,00|
|----------|---------------------|-------------|------------|
|10        |Assessor             |C5           |   R$ 550,00|
|__________|_____________________|_____________|____________|
 * tabela formatada por sistema

LEI Nº 1819, DE 21 DE JULHO DE 2009.

Publicação Nº 1880643

LEI Nº 1819, DE 21 DE JULHO DE 2009.
AUTORIZA A ADQUIRIR ÁREA DE TERRA DE PROPRIEDADE DA CARBONÍFERA METROPOLITANA SA

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a adquirir por compra ou desapropriação, de 
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forma amigável ou judicial a fração ideal de 8000m²(oito mil metros quadrados) a ser desmem-
brada de uma área remanescente de 149.386m²(cento e quarenta e nove mil trezentos e oitenta 
e seis metros quadrados), da matrícula 9.318 do 2º Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de 
Criciúma, de propriedade de Carbonífera Metropolitana SA, situada na localidade de Linha Ex. 
Patrimônio, neste Município, conforme planta de detalhes anexa, com as seguintes confronta-
ções:
NORTE - Com terras de Luiz Salvaro;
SUL - Com terras de Ema Salvaro Soratto;
LESTE - Com terras da Diocese de Criciúma;
OESTE - Com a antiga estrada para São Marcos;

Art. 2º A área objeto deste ato destina-se à instalação de mirante turístico no município.

Art. 3º O valor da desapropriação é de R$ 1.200,00(um mil e duzentos reais), conforme laudo 
avaliatório emitido pela Comissão de Avaliação de Bens.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotação do 
orçamento vigente.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 21 de Julho de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Julho de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 182

Publicação Nº 1879006

LEI Nº 182

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1965

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 10 de dezembro de 1964.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1820, DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

Publicação Nº 1880644

LEI Nº 1820, DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 
com amparo no artigo 4º da Lei Federal nº 9.424/96 e, vinculado à Secretaria Municipal da 
Educação e Cultura - SMEC pela lei nº 6.085/2002.
Parágrafo Único - O presente Conselho tem como função principal acompanhar e controlar a dis-
tribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, no âmbio das esferas munici-
pal, estadual e federal. Sua ação deve ser independente e, ao mesmo tempo, harmônica com os 
órgãos da administração publica local.
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Art. 2º O conselho será contido de 09(nove) membros, preferencialmente por servidores con-
cursados;
a) Dois representante do Poder Executivo Municipal, sendo um da Secretaria de Educação;b) Um 
representante dos diretores das Escolas Básicas Publicas;c) Um representante dos professores 
das Escolas Básicas Publica;d) Um representante dos servidores Técnico-Administrativo das 
Escolas Publica;e) Dois representantes de pais e alunos da Educação Básica Publica;f) Dois 
representantes dos estudantes da Educação Básica Publica de estudantes secundários
§ 1º - Os membros do Conselho serão indicados por seus pares ao Prefeito que os designará 
para exercer suas funções.
§ 2º - O mandato dos membros do Conselho ser 02(dois) anos, vendada a recondução para o mandato 
subseqüente
§ 3º - As funções dos membros do Conselho não será remuneradas
§ 4º - Para cada membro titular, devera ser nomeado um membro suplente

Art. 3º Sempre que um conselho deixar de integrar o segmento que representara, deverá ser 
substituído pelo suplente ou por um novo representante indicado/eleito por sua categoria
Parágrafo Único - Após a substituição de membros do conselho, as novas nomeações deverão ser 
incluídas no sistema informatizado de Cadastro dos Conselhos do Fundeb

Art. 4º Complete ao Conselho:
1. Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo;
2. Supervisionar a realização do Censo Educacional Anual;
3. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados relati-
vos aos recurso repassado ou tendo conta do fundo.

Art. 5º As reuniões ordinárias do Conselho serão mensalmente podendo haver convocações ex-
traordinárias, através de comunicação escrita, por quaisquer de seus membros, ou Prefeito.

Art. 6º O conselho terá autonomia em suas decisões.

Art. 7º Esta Lei entra vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario, 
em especial Lei nº 1187/97 e Lei nº 1669/2007.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 08 de Agosto de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 08 de Agosto de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1821, DE 03 DE AGOSTO DE 2009.

Publicação Nº 1880645

LEI Nº 1821, DE 03 DE AGOSTO DE 2009.
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal de Cultura, como órgão consultivo, fiscalizador e do 
Poder Executivo Municipal, no âmbito de sua competência, no que se relaciona com assunto de 
planejamento e orientação cultural do Município.

Art. 2º Ao Conselho Municipal de Cultura compete:
I - Propor diretrizes para a Política Municipal de Cultura;
II - Colaborar nos estudos e elaboração do planejamento, planos e programas de desenvolvimento 
cultural do Município;
III - Estimular e acompanhar o inventário dos bens que deverão constituir patrimônio Cultural 
do Município;
IV - Promover e acompanhar a recuperação e conservação do Patrimônio Histórico, estético, 
paisagístico do município;
V - Promover e acompanhar programas de incentivo e desenvolvimento a cultura do município;
VI - Manter intercâmbio com as entidades públicas e privadas de pesquisa e de atuação na área 
de cultura;
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VII - dar parecer sobre os programas apresentado por instituições culturais para efeito de 
recebimento de subvenções;
VIII - Fiscalizar o emprego de recursos recebidos de órgãos públicos, por instituição cultu-
ral do município;
IX - Identificar e comunicar aos órgãos competentes as agressões ao patrimônio Histórico, cul-
tural e estético do município;
X - Fornecer informações e subsídios técnicos nas questões de natureza cultural, sempre que 
for necessário;
XI - Opinar sobre convênios para realização de exposições, festivais de cultura artísticas, 
congressos de caráter científico, artístico e literário ou intercâmbio cultural com outras 
entidades;
XII - Manter intercâmbio com os Conselhos: Federal, Estadual e Municipais de Cultura;
XIII - Elaborar seu Regimento Interno;
XIV - Divulgar anualmente os relatórios de suas atividades;
XV - Exercer outras competências que lhes forem conferidas por Lei.

Art. 3º O Conselho Municipal de Cultura será constituído pelos seguintes membros titulares e 
seus respectivos suplentes:
1. Representantes do Governo:
a) 01 (um) representante da Fundação Municipal de Cultural;b) 01 (um) representante da Secret. 
de Educação, Cultura e Esporte do Município;c) 01 (um) representante da Fundação Municipal de 
Esportes;d) 01 (um) representante do Eventos, Cerimoniais e Protocolos da PM Siderópolis;e) 
01 (um) representante da Câmara de Vereadores, escolhidos entre os vereadores;
2. Representantes da Sociedade:
a) 01 (um) representante dos Escritores do Município;b) 01 (um) representante dos Músicos do 
Município;c) 01 (um) representante dos Artesãos do Município.d) 01 (um) representante da As-
sociação Cultural Bellunezzi;e) 01 (um) representante do Movimento de Conscientização Negra 
Cruz de Souza;
Parágrafo Único - A designação dos Conselheiros (efetivos e suplentes) de que trata o "caput" 
deste artigo, deverá considerar nomes de profissionais de comprovada capacidade e de repre-
sentatividade reconhecida.

Art. 4º O mandato dos conselheiros será de 02 (dois) anos, permitida a recondução para o man-
dato imediatamente subseqüente por uma única vez .

Art. 5º Os Membros do Conselho não farão jus a qualquer remuneração, sendo considerados como 
de serviço relevante.

Art. 6º A Presidência do Conselho será exercida pelo representante da Fundação de Cultura do 
Município.

Art. 7º As atribuições do membro do conselho e de sua Presidência serão definidas em seu re-
gimento interno.

Art. 8º Será considerado vaga a representação de membros do conselho que, sem motivo justifi-
cado, deixar de comparecer a 03 (três) reuniões.

Art. 9º No prazo máximo de sessenta dias após sua instalação, o Conselho elaborará seu Regi-
mento Interno, que deverá ser aprovado por decreto do Chefe do Poder Executivo.

Art. 10 A instalação do Conselho e a nomeação dos conselheiros ocorrerá no prazo máximo de 
noventa dias, contados a partir da data de publicação desta Lei.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em con-
trário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 08 de Agosto de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 08 de Agosto de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1822, DE 10 DE AGOSTO DE 2009.

Publicação Nº 1880646

LEI Nº 1822, DE 10 DE AGOSTO DE 2009.

DENOMINA RUA ARLINDO BARZAN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Arlindo Barzan a Rua 10(dez), localizada no Bairro Rio Fiorita.

Art. 2º A Rua Arlindo Barzan tem seu inicio na Avenida Porfírio Feltrin e seu término na Es-
trada Geral que da Acesso a Comunidade do Montanhão.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 10 de Agosto de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de Agosto de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1823, DE 10 DE AGOSTO DE 2009.

Publicação Nº 1880647

LEI Nº 1823, DE 10 DE AGOSTO DE 2009.

DENOMINA UNIDADE DE SAÚDE DR. LUIZ FERNANDO DA FONSECA GIRON E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Dr. Luiz Fernando da Fonseca Giron a Unidade de Saúde da Cidade de 
Siderópolis localizada na Rua: Diomício Freitas.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 10 de Agosto de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de Agosto de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1824, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.

Publicação Nº 1880648

LEI Nº 1824, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE TERRAS À EMPRESA RAFAEL LUIS LAZZARIS ME

ELVI DONADEL, Prefeito Municipal em Exercício, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover a doação da fração ideal de 
22.92328 m² conforme croqui em anexo - parte da matrícula 6.022, do 2º Cartório do Registro 
de Imóveis da Comarca de Criciúma, à empresa Rafael Luis Lazzaris ME, inscrita no CNPJ sob 
nº 05.346.123/0001-00.

Art. 2º O imóvel destina-se exclusivamente à instalação de empreendimento para eventos, lazer 
e gastronomia.

Art. 3º Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período para o 
início das obras de construção do empreendimento, e um prazo de 6 (seis) meses, prorrogáveis 
por igual período para conclusão e instalação do empreendimento.

Art. 4º O não cumprimento dos prazos estabelecidos no art.3º ou a destinação do imóvel diver-
sa da prevista na presente lei, acarretarão a reversão do imóvel ao patrimônio municipal sem 
qualquer indenização à Empresa Rafael Luis Lazzaris ME.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 11 de Agosto de 2009.
ELVI DONADEL
Prefeito Municipal em Exercício
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Agosto de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1825, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.

Publicação Nº 1880649

LEI Nº 1825, DE 11 DE AGOSTO DE 2009.

ALTERA A REDAÇÃO DA LEI Nº 1819/2009

ELVI DONADEL, Prefeito Municipal em Exercício, faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art.1º da Lei 1819/2009 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º - ....
...
...
confrontações e dimensões:
I - NORTE - 85,24m com a Rua Projetada;
II - SUL - 87,33m com terras de Ema Salvaro Soratto;
III - LESTE - 95,66m com terras da Carbonífera Metropolitana;
IV - OESTE - 93,30 m com terras da Carbonífera Metropolitana;"

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 11 de Agosto de 2009.
ELVI DONADEL
Prefeito Municipal em Exercício
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DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 11 de Agosto de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1826, DE 19 DE AGOSTO DE 2009.

Publicação Nº 1880650

LEI Nº 1826, DE 19 DE AGOSTO DE 2009.

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo  I
DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão deli-
berativo de natureza permanente, dispondo de autonomia administrativa, com a finalidade de 
promover a efetivação, implementação e defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Art. 2º Considera-se para efeitos desta lei:
I - Deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 
ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão conside-
rado normal para o ser humano;
II - Deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tem-
po suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de 
novos tratamentos; e
III - Incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com 
necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa por-
tadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar 
pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

Art. 3º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes catego-
rias:
I - Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, he-
miplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, 
membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho de funções;
II - Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) 
ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
III - Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 
0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da 
medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simul-
tânea de quaisquer das condições anteriores;
IV - Deficiência mental - funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habili-
dades adaptativas, tais como:
a) Comunicação;b) Cuidado pessoal;c) Habilidades sociais;d) Utilização dos recursos da comu-
nidade;e) Saúde e segurança;f) Habilidades acadêmicas;g) Lazer; eh) Trabalho;
V - Deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.

Capítulo  II
DA COMPETÊNCIA

Art. 4º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem as seguintes compe-
tências básicas:
I - Formular diretrizes, promover e aprovar planos, programas, projetos e políticas municipais 
destinados a promover a inclusão e defesa dos direitos da pessoa com deficiência, inclusive 
quanto ao que dispõe o art. 2º do Decreto Federal 5.296/04 bem como art.2º do Decreto Federal 
3298/1999;
II - Zelar pela efetiva implantação da Política Municipal para Inclusão da Pessoa com 
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Deficiência;
III - Fiscalizar a execução e o desempenho da Política Municipal para Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, nas esferas governamental e não-governamental;
IV - Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas públicas setoriais de educa-
ção, saúde, trabalho, assistência social, transporte, habitação, cultura, turismo, desporto, 
lazer, política urbana e outras relativas à pessoa com deficiência;
V - Propor e incentivar a elaboração de estudos e pesquisas e a realização de seminários, 
campanhas, encontros e outros eventos correlacionados com a sua finalidade;
VI - Sugerir, opinar e acompanhar a elaboração de leis municipais que tratem dos direitos da 
pessoa com deficiência;
VII - Recomendar o cumprimento e divulgar as leis municipais ou quaisquer normas legais per-
tinentes aos direitos das pessoas com deficiência;
VIII - Denunciar e averiguar violações dos direitos das pessoas com deficiência ocorridas no 
município do Siderópolis;
IX - Receber e encaminhar aos órgãos competentes as petições, denúncias e reclamações formula-
das por qualquer pessoa ou entidade, quando ocorrer ameaça ou violação de direitos da pessoa 
com deficiência, assegurada na legislação em vigor, exigindo a adoção de medidas efetivas de 
proteção e reparação;
X - Manter intercâmbio e cooperação com entidades e órgãos públicos ou privados, nacionais e 
internacionais, que atuem na defesa dos direitos das pessoas com deficiência;
XI - Elaborar critérios para a aplicação dos recursos e gerir o Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência;
XII - Prestar contas anualmente, em Assembléia própria, convocada para este fim;
XIII - Aprovar seu Regimento Interno, estabelecendo normas para seu funcionamento;
XIV - Organizar e realizar a cada 02 (dois) anos a Conferência Municipal dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência.

Capítulo  III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º O Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência será constituído de forma 
paritária, por 12 (doze) conselheiros, entre representantes governamentais e representantes 
da sociedade civil, na forma seguinte:
I - Representantes governamentais:
I - 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social;
II - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde;
III - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Esporte;
IV - 01(um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano;
II - Representantes da sociedade civil:
I - 01 (um) representante APAE;
II - 01 (um) representante AMA-AMREC;
III - 01 (um) representante AFABESS;
IV - 01 (um) representante Conselho Tutelar;
V - 01 (um) representante do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente;
VI. 01 (um) representante do CREA, preferencialmente residente no município.
§ 1º - Considera-se entidade de e para pessoas com deficiência entidade privada e sem fins 
lucrativos, devidamente legalizada, com efetiva e comprovada representatividade e atuação, em 
nível municipal, na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, há pelo menos 02 (dois) 
anos.
§ 2º - Considera-se para efeitos desta lei entidades para pessoas com deficiência as prestadoras 
de serviço que recebem recursos públicos para serviços de assistência e saúde.
§ 3º - O representante da Secretaria Municipal de Assistência Social deverá ser vinculado ao 
quadro de funcionários do Município.
§ 4º - Os representantes e respectivos suplentes de que tratam as alíneas `b` e `c` do inciso 
II serão indicados pela instituição a que são vinculados;
§ 5º - A cada titular representante dos órgãos governamentais e da sociedade civil caberá um 
suplente.

Art. 6º Os conselheiros terão mandato de 02 (dois) anos, permitida uma única recondução con-
secutiva, sendo que os mandatos terão início a contar da data da posse.

Art. 7º Perderá o mandato, garantido o contraditório e a ampla defesa, o membro do Conselho 
que:
I - Faltar a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05 (cinco) reuniões alternadas, sem justi-
ficativas, no período de 12 (meses);
II - Apresentar conduta incompatível com os objetivos e finalidades do Conselho.
Parágrafo Único - Os procedimentos para caracterização da perda do mandato serão especificados 
no Regimento Interno do Conselho.
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Capítulo  IV
DO FUNCIONAMENTO

Art. 8º O Pleno do Conselho poderá ser instalado com no mínimo 1/3 dos conselheiros.

Art. 9º O Conselho apenas deliberará pelos votos de metade mais um dos conselheiros presentes, 
e suas deliberações terão a forma de resolução dando-se conhecimento às partes interessadas, 
na forma prevista em seu Regimento.

Capítulo  V
DA COORDENAÇÃO

Art. 10 - O Presidente, o Vice-Presidente, o 1º e o 2º Secretários do Conselho serão escolhi-
dos entre os membros integrantes deste, mediante eleição, sendo 02 (dois) representantes da 
sociedade civil e 02 (dois) representantes do Governo Municipal.
§ 1º - A estrutura detalhada do Conselho e suas atribuições e funcionamento serão definidos em 
Regimento Interno, a ser homologado por decreto do chefe do Poder Executivo.

Capítulo  VI
DOS RECURSOS

Art. 11 - O Poder Executivo Municipal assegurará as condições de funcionamento do Conselho, 
garantindo dotação orçamentária, e proporcionará as garantias para o pleno exercício de suas 
funções.

Capítulo  VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 12 - Os serviços prestados pelos membros do Conselho são considerados de interesse pú-
blico relevante e não serão remunerados.

Art. 13 - No prazo de 90 (noventa) dias, a partir de sua instalação, o Conselho elaborará seu 
Regimento Interno.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em 
contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 19 de Agosto de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 19 de Agosto de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1827, DE 02 DE SETEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880651

LEI Nº 1827, DE 02 DE SETEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O QUADRIÊNIO 2010/2013 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os objetivos e metas da Administração do Município de Siderópolis para o quadriênio 
2010/2013, serão financiados com os recursos previstos no Anexo I desta Lei.

Art. 2º O Plano Plurianual da Administração Pública Municipal de Siderópolis para o quadriênio 
2010/2013, contemplará as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas 
aos programas de duração continuada e está expresso no Anexo II desta Lei.

Art. 3º As metas da Administração Municipal para o quadriênio 2010/2013, consolidadas por 
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programas, são aquelas constantes do Anexo III desta Lei.

Art. 4º As planilhas que compõem o Plano Plurianual, representadas no Anexo II desta Lei, 
serão estruturadas em programa, diagnóstico, diretrizes, objetivos, ações, produto, unidade 
de medida, meta, valor e fonte de recursos.
§ 1º - As metas físicas por ações em cada programa, serão demonstradas na forma do Anexo IV 
desta Lei.
§ 2º - Para fins desta Lei, considera-se:
I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos 
objetivos pretendidos;
II - Diagnóstico, a identificação da realidade existente, de forma a permitir a identificação, 
a caracterização e a mensuração dos problemas e necessidades;
III - Diretrizes, conjunto de critérios de ação e decisão que devem disciplinar e orientar 
a atuação governamental;
IV - Objetivos, os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações governa-
mentais;
V - Ações, o conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas à execução do 
programa;
VI - Produto, os bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do pro-
grama;
VII - Metas, os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar.

Art. 5º Os valores constantes do Anexo I desta Lei estão orçados a preços correntes com pro-
jeção de inflação e de incremento de receita em média de aproximadamente 12% ao ano.

Art. 6º As alterações na programação poderão ser promovidas mediante Lei específica votada na 
Câmara.

Art. 7º O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas a fim de 
compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício de forma a assegurar 
o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 8º As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 9º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser ini-
ciado sem prévia inclusão no Plano Plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão.

Art. 10 - As Destinações de Recursos poderão ser alteradas por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá os seus efeitos para 
os exercícios de 2010 a 2013.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 02 de Setembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Setembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1828, DE 09 DE SETEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880652

LEI Nº 1828, DE 09 DE SETEMBRO DE 2009.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR TEMPORARIAMENTE, PROFISSIONAIS MÉ-
DICOS PARA ATUAR NAS UNIDADES DE SAÚDE DE PRONTO ATENDIMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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DA NATUREZA E FINALIDADE

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a contratar temporariamente 
até 7(sete) profissionais médicos plantonistas para suprir as necessidades de atendimento nas 
Unidades de Saúde de Pronto Atendimento do Município de Siderópolis.
§ 1º Os cargos criados por esta Lei serão ocupados pelos profissionais respectivos, mediante 
a comprovação dos títulos e especialidades e estarão vinculados à Secretaria de Saúde deste 
Município.
§ 2º A Secretaria Municipal de Saúde fica autorizada a baixar normas regulamentares à execução 
do Serviço de Pronto Atendimento nas Unidades Referenciais de Saúde, inclusive para a 
implantação gradativa, observada a disponibilidade financeira e de pessoal especializado no 
mercado.
§ 3º Os contratos de trabalho serão celebrados pelo prazo determinado de 01 (um) ano, podendo 
ser prorrogado por igual período.
§ 4º A forma de contratação do pessoal será através de processo seletivo simplificado.

Art. 2º Para a Unidade de Saúde do Pronto Atendimento São Lucas, serão contratados até 6 
(seis) médicos clínicos gerais;

Art. 3º Para a Unidade de Saúde do Pronto Atendimento São Lucas serão contratados 1 (um) mé-
dico pediatra;

Art. 4º A remuneração dos médicos plantonistas contratados por esta Lei será de R$ 40,00 (qua-
renta reais) a hora trabalhada;
§ 1º Estes valores serão reajustados conforme os reajustes concedidos aos servidores públicos 
municipais, coincidindo data base e percentual, inclusive proporcionalmente.
§ 2º O pagamento será realizado por hora, sendo pago proporcional por número de horas 
realizadas conforme escala efetivamente cumprida.
§ 3º A escala de revezamento será coordenada pelo Diretor Técnico da Secretária da Saúde.

Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão à conta de dotação prevista no or-
çamento do Município de Siderópolis.

Art. 6º Os médicos contratados sob a égide da Lei 1.795/2009 que trabalham no Pronto Atendi-
mento e que tiveram seus contratos expirados terão seus contratos rescindidos e serão recon-
tratados conforme esta Lei.

Art. 7º As contratações com base nesta Lei serão feitas na forma prevista no art. 443, § 1º 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Art. 8º O contrato será automaticamente extinto se não renovado no prazo previsto no art. 1º, 
§ 3º, e poderá ser rescindido por qualquer das partes nos termos do art. 481 da CLT.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 09 de Setembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 09 de Setembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1829, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880653

LEI Nº 1829, DE 29 DE SETEMBRO DE 2009.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A FIRMAR O CONVÊNIO Nº 396/2009, QUE ENTRE SI CELEBRAM, A 
COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO - CASAN E O MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, COM A IN-
TERVENIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE NOVA VENEZA, VISANDO À PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA PIETRO 
TOMAZZI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
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que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar o Convênio nº 396/2009, que entre 
si celebram, a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN e o Município de Sideró-
polis, com a interveniência do município de Nova Veneza, visando à pavimentação asfáltica da 
Rodovia Pietro Tomazzi, e dá outras providências, nos moldes do anexo a presente.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 29 de Setembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 29 de Setembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 183

Publicação Nº 1879007

LEI Nº 183

FIXA NOVA ALÍQUOTA PARA CONCESSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica fixada em Cr$1.000,00 (Hum mil cruzeiros) a alíquota para a concessão de certidão 
negativa.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos a partir de 1º de 
janeiro de 1965, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de dezembro de 1964.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1830, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880654

LEI Nº 1830, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA, CARGOS E SALÁRIOS DO LEGISLATIVO DE SIDERÓPOLIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Para execução dos serviços administrativos do Poder Legislativo do Município, da Câ-
mara Municipal de Siderópolis, fica aprovado o quadro de pessoal constante do ANEXO I, parte 
integrante desta lei, da qual consta o número de vagas, nomenclatura, símbolo e nível dos 
mesmos.

Art. 2º O cargo de motorista será preenchido através de concurso público, podendo, neste caso, 
até a realização do mesmo, ser ocupado provisoriamente por meio de contratação por prazo de-
terminado.

Art. 3º Os demais cargos serão de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, 
através de ato do Presidente da Câmara.

Art. 4º O reajuste salarial dos servidores do Poder Legislativo se dará sempre nos mesmos 
moldes, percentuais e na mesma data do reajuste do Poder Executivo, obedecidas as disposições 
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da lei.

Art. 5º As atribuições, responsabilidade e demais características de cada cargo, são as es-
pecificadas no ANEXO I.

Art. 6º Aplica-se ao Poder Legislativo, as disposições da Lei do Regime Jurídico Único dos 
servidores do Poder Executivo.

Art. 7º O cargo de contador, objeto do CONCURSO PÚBLICO 01/05 de 13 de abril de 2005, tem os 
vencimentos fixados no ANEXO I e TABELA DE VENCIMENTOS III, face ao reajuste da presente lei, 
passando a vigorar os vencimentos do cargo de CONTADOR concursado no valor de R$ 2.568,38 
(dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos e vinte três reais) 
mensais.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, ficando ratificados todos os atos praticados após 29 de janeiro de 2007.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 30 de Setembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Setembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
ANEXO I
I - Habilitação e características dos cargos desta Lei.
1 - Diretor - CC1
Habilitação - 2º Grau completo, maior de 18 anos, em gozo dos direitos políticos.
Características - dirige todos os trabalhos da Câmara, na sua área administrativa, assessora 
o Presidente e a Mesa durante a realização das reuniões, supervisiona os trabalhos das Comis-
sões Permanentes e Especiais e exerce outras tarefas inerentes a função.
2 - Assessor Jurídico - CC1
Habilitação - Assessoria Jurídica é privativa de advogado devidamente inscrito na OAB - Ordem 
dos Advogados do Brasil.
Características - objetiva o assessoramento jurídico, emitindo pareceres, promovendo e de-
fendendo os interesses da Câmara de Vereadores de Sideropolis, em demandas jurídicas admi-
nistrativa.
3 - Assessor Legislativo - CC1
Habilitação - 2º Grau completo, maior de 18 anos, em gozo dos direitos políticos.
Características - Supervisiona o pessoal e os serviços da Secretaria, acompanha o andamento 
dos projetos de lei e demais matérias que tramitam no Poder Legislativo, redige a corres-
pondência oficial da Câmara e os pareceres das Comissões Técnicas, assessora Vereadores cujas 
bancadas não possuem assessoria de assistente parlamentar.
4 - Assessor Legislativo - CC2
Habilitação - 1º Grau completo, maior de 18 anos, em gozo dos direitos políticos.
Características - Responsável pelo andamento das sessões, encaminhamento dos documentos e 
parte administrativa da Secretaria, cumprimento de despachos, auxiliar as assessorias e a 
contabilidade em suas funções e exercer outras atividades inerentes ao cargo.
5 - Assessor Legislativo - CC3
Habilitação - 1º Grau completo, maior de 18 anos, em gozo dos direitos políticos.
Características - Responsável pelo recebimento e encaminhamento de pessoas e documentos do 
Poder Legislativo, auxilia o Secretário administrativo nas tarefas da Câmara de Vereadores..
6 - Assistente Legislativo - CC4
Habilitação - 1º Grau completo, maior de 18 anos, em gozo dos direitos políticos.
Características - Prestar assistência/auxilio direto aos Assessores Legislativos e desempe-
nhar atividades de expediente.
7 - Assistente Legislativo - CC5
Habilitação - 1º Grau completo, maior de 18 anos, em gozo dos direitos políticos.
Características - Responsável pelo serviços de limpeza, higienização, organização da copa e 
cozinha e demais serviços inerentes à estas atividades.
8 - Contador
Habilitação - Diplomação em curso superior e contabilidade e estar devidamente inscrito junto 
ao Conselho de Contabilidade.
Características - Realizar os trabalhos contábeis da Câmara de Vereadores, bem como assinar 
empenhos e ordem de pagamentos juntamente com o Presidente da Casa.
9 - Motorista
Habilitação - 1º Grau completo, maior de 18 anos, em gozo dos direitos políticos e detentor 
de Carteira Nacional de Habilitação devidamente regularizada perante o órgão de trânsito, com 
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no mínimo habilitação na categoria B.
Características - Responsável pela condução do veículo da Câmara de Vereadores.
II - TABELA DE VENCIMENTOS - CARGOS COMISSIONADOS
 _________________________________________________________
|NUMERO DE|       NOMENCLATURA        | NIVEL |VENCIMENTOS|
| CARGOS  |                           |SIMBOLO|           |
|=========|===========================|=======|===========|
|01       |DIRETOR                    |CC1    |R$ 2.568,38|
|---------|---------------------------|-------|-----------|
|01       |ASSESSOR JURÍDICO          |CC1    |R$ 2.568,38|
|---------|---------------------------|-------|-----------|
|01       |ASSESSOR LEGISLATIVO       |CC1    |R$ 2.568,38|
|---------|---------------------------|-------|-----------|
|02       |ASSESSOR LEGISLATIVO       |CC2    |R$ 1.541,03|
|---------|---------------------------|-------|-----------|
|02       |ASSISTENTE LEGISLATIVO     |CC3    |R$ 1.027,36|
|---------|---------------------------|-------|-----------|
|01       |ASSISTENTE LEGISLATIVO     |CC4    |  R$ 765,00|
|---------|---------------------------|-------|-----------|
|01       |ASSISTENTE LEGISLATIVO     |CC5    |  R$ 561,00|
|_________|___________________________|_______|___________|
III - TABELA DE VENCIMENTOS - CARGOS CONCURSADOS
 _______________________________________________________
|NUMERO DE|  NOMENCLATURA  |     CARGA      |VENCIMENTOS|
|CARGOS   |                |     HORÁRIA    |           |
|=========|================|================|===========|
|O1       |CONTADOR        |40 HORA SEMANAIS|R$ 2.568,38|
|---------|----------------|----------------|-----------|
|01       |MOTORISTA       |40 HORA SEMANAIS|  R$ 634,00|
|_________|________________|________________|___________|
 * tabela formatada por sistema

LEI Nº 1831, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880655

LEI Nº 1831, DE 30 DE SETEMBRO DE 2009.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMÓVEL À FRANCISCA VIEIRA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a transferir, por doação, o lote 25, da 
quadra 04, com área de 335,55m², fração ideal da matrícula nº 8.103, registrada no 2º cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Urussanga - SC, localizado no Município de Siderópolis, 
à Francisca Vieira - CPF/MF nº 048.912.219-17, RG nº 5.179.835-2.

Art. 2º O imóvel destina-se ao uso residencial.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 30 de Setembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 30 de Setembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1832, DE 01 DE OUTUBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880656

LEI Nº 1832, DE 01 DE OUTUBRO DE 2009.

ALTERA A LEI Nº 1674/2007 - ALTERA A CARGA HORARIA DO CARGO DE ENFERMEIRA

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada para 20,30 ou 40 horas semanais a carga horária do cargo de enfermeira, 
do Quadro Permanente do Município, alterando-se proporcionalmente o valor do salário.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 01 de Outubro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 01 de Outubro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1833, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880657

LEI Nº 1833, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009.

ALTERA O ANEXO I LEI Nº 1808/2009

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O anexo I da Lei nº 1.808/2009, passa a vigorar de acordo com o anexo Único da pre-
sente Lei.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 06 de Outubro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 06 de Outubro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
Anexo Único
Quadro das funções gratificadas para
servidor efetivo
 __________________________________
|Quantidade|Especificação|  Valor  |
|==========|=============|=========|
|15        |FG 01        |R$ 700,00|
|----------|-------------|---------|
|10        |FG 02        |R$ 500,00|
|----------|-------------|---------|
|20        |FG 03        |R$ 400,00|
|----------|-------------|---------|
|15        |FG 04        |R$ 250,00|
|__________|_____________|_________|
 * tabela formatada por sistema
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LEI Nº 1834, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880658

LEI Nº 1834, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009.

ALTERA A LEI Nº 1786/2009

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O art.1º da Lei nº  1.786, de 20 de Fevereiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
"

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado parcelar os créditos tributários inscritos 
em dívida ativa, bem como, a conceder descontos sobre juros e multas na seguinte forma:
I - de 100% (Cem por cento) de desconto quando pagos em cota única;
II - de 80%(Oitenta por cento) de desconto quando pagos em parcelas mensais e sucessivas.
Parágrafo Único - Na hipótese de adesão ao pagamento parcelado, será firmado termo próprio de 
confissão do débito, definindo os prazos e condições estabelecidos no artigo 2º., não podendo 
o valor da parcela ser inferior a R$ 30,00(Trinta Reais).
"

Art. 2º O art.2º da Lei nº  1.786, de 20 de Fevereiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte 
redação:
"

Art. 2º Para fins de adesão ao parcelamento, fica definida o numero máximo de 7(sete)parcelas, 
conforme requerimento do contribuinte, cumprindo-se o disposto no Parágrafo Único do artigo 
1º da presente Lei.
Parágrafo Único - os créditos do exercício de 2004 não poderão ser parcelados em prazo de 
vencimento superior a 10/12/2009.
"

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em con-
trario.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 06 de Outubro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 06 de Outubro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1835, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880659

LEI Nº 1835, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito 
Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e 
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suple-
mentar até o montante de R$ 775.000,00 (Setecentos e Setenta e Cinco Mil Reais), para adicio-
nar aos seguintes elementos de despesas:
02.01.0 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 04.122.1002.2.004 - GABINETE DO PREFEITO
PROJ/ATIV: 2.004 - GABINETE DO PREFEITO
14 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas..............R$ 45.000,00
03.01.04 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 04.122.1002.2.007 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROJ/ATIV:2.007 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
30 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 - Obrigações Patronais......................R$ 150.000,00
33 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo........................R$ 20.000,00
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04.01.0 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 04.122.1002.2.009 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PROJ/ATIV: 2.009 - SECRETARIA DE FINANÇAS
42 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo........................R$ 10.000,00
44 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços Terceiros PJ...............R$ 20.000,00
05.01.0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 05.12.361.1003.1.003 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 1.003 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
54 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 - Material de Consumo........................R$ 20.000,00
UNIDADE: 05.12.361.2.012 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PROJ/ATIV: 2.012 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
60 - 3.1.90.13.00.00.00.00.0092 - Obrigações Patronais......................R$ 150.000,00
61 - 3.3.90.30.00.00.00.00.0092 - Material de Consumo........................R$ 50.000,00
62 - 3.3.90.36.00.00.00.00.0092 - Outros Serviços de Terceiros -............R$ 100.000,00
UNIDADE: 05.27.812.1004.2.023 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
PROJ/ATIV: 2.023 - APOIO AO ESPORTE AMADOR
85 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros PJ............R$ 30.000,00
07.01.0 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 07.26.782.1008.2.025 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
PROJ/ATIV: 07.26.782.1008.2.025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
172 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - vencimentos e Vantagens Fixas............R$ 150.000,00
09.01.0 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E HABITAÇÃO
UNIDADE: 09.01.23.695.1009 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROJ/ATIV: 09.23.695.1009.2.039 - SEC. DE DESENV.ECONOMICO E HABITAÇÃO
173 - 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CiR$ 30.000,00
TOTAL A SUPLEMENTAR..............................................................775.000,00

Art. 2º Os créditos a que se refere o artigo anterior, correrão por conta de anulação parcial 
ou total dos seguintes elementos de despesas do orçamento vigente:
02.01.0 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE:04.122.1002.2.004 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
PROJ/ATIV: 2.004 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
21 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos e Material Permanente.........R$ 20.000,00
05.01.0 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 12.361.1003.1.003 - DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 1.003 - DEPARTAMENTO ADM DA EDUCAÇÃO
51- 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 - Vencimentos e Vantagens Fixas-.............R$ 150.000,00
198 - 3.2.90.22.00.00.00.00.0080 - Outros Encargos s/ Dívida p/ Contrato.....R$ 50.000,00
199 - 4.6.90.71.00.00.00.00.0080 - Principal Dívida Contratual Resgatado.....R$ 70.000,00
UNIDADE: 12.361.1003.2.012 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
PROJ/ATIV: 2.012 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
63 - 3.3.90.39.00.00.00.00.0092 - Outros Serviços de Terceiros - PJ..........R$ 50.000,00
UNIDADE: 12.363.1003.2.016 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
PROJ/ATIV: 2.016 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
73 - 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 - Contribuições.............................R$ 100.000,00
PROJ/ATIV: 2.013 - BOLSAS DE ESTUDO AO ENSINO SUPERIOR
65 - 3.3.50.41.00.00.00.00.00.0080 - Contribuições..........................R$ 100.000,00
07.01.0 - SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 26.782.1008.2.030 - DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVIS
PROJ/ATIV: 2.030 - PAV/CONSERV/ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS
159 - 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 - Obras e Instalações......................R$ 235.000,00
TOTAL A ANULAR...............................................................R$ 77.000,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 06 de Outubro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 06 de Outubro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1836, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880660

LEI Nº 1836, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O CONSELHO COMUNITÁRIO 
DE SIDERÓPOLIS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio de Cooperação Financei-
ra com o Conselho Comunitário de Siderópolis - CNPJ nº 83.705.624/0001-31, no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 2º Os recursos destinam-se à manutenção da referida entidade, e correm por conta de do-
tações do orçamento vigente.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 06 de Outubro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 06 de Outubro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1837, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880661

LEI Nº 1837, DE 06 DE OUTUBRO DE 2009.
AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO A CONTRATAR MOTORISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Legislativo autorizado a contratar, nos termos do art. 37, inci-
so IX, da Constituição Federal, pelo prazo de 03 (três) meses, prorrogável por igual período, 
servidor para exercer a função de motorista, com carga horária semanal 40 (quarenta) horas.
§ 1º A contratação visa atender o excepcional interesse público, até a realização do respectivo 
Concurso Público para sua ocupação.
§ 2º O regime jurídico do contratado é o administrativo, ficando vinculado ao RGPS - Regime 
Geral da Previdência Social para fins de contribuição previdenciária.

Art. 2º Os requisitos exigidos para a contratação temporária do servidor, bem como sua remu-
neração, deverá obedecer a forma prescrita na Lei 1.830/2009 e seus Anexos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de 
outubro de 2009.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 06 de Outubro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 06 de Outubro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1838, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880662

LEI Nº 1838, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2010 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono a seguinte lei:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso II, da Constituição Federal e em conso-
nância com o art. 4º, da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, as diretrizes orçamentárias 
do Município para o exercício de 2010, serão elaborados e executados observando as diretrizes, 
objetivos, prioridades e metas estabelecidas nesta Lei, compreendendo:
I - as metas fiscais, incluindo as disposições sobre as metas de Resultado Primário, Resultado 
Nominal e demais Relatórios de Gestão e metas estabelecidas pela LRF;
II - as prioridades e metas da administração municipal para o exercício de 2010 extraídas do 
Plano Plurianual para 2010/2013;
III - a estrutura dos orçamentos da Prefeitura, Fundos e das Fundações Municipais;
IV - as diretrizes para a elaboração e a execução dos orçamentos do Município e suas altera-
ções;
V - as disposições sobre dívida pública municipal;
VI - as disposições sobre despesas com pessoal e seus encargos;
VII - as disposições sobre alterações na legislação tributária e relativa à arrecadação;
VIII - as disposições gerais.
I - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 2º As metas fiscais de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da dí-
vida pública para o exercício de 2010, de que trata o art. 4º da Lei Complementar nº 101/2000 
são os identificados no ANEXO I desta Lei, e que conterá ainda os seguintes demonstrativos:
I - Anexo I.1 - Demonstrativo da Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício de 
2008;
II - Anexo I.2 - Demonstrativo de Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas no Exercício 
Posterior;
III - Anexo I.3 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Receita;
IV - Anexo I.3.1 - Memória e Metodologia de Cálculo das Principais Fontes de Receita;
V - Anexo I.4 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Despesa;
VI - Anexo I.4.1 - Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos;
VII - Anexo I.5 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Resultado Primário;
VIII - Anexo I.6 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Resultado Nominal;
IX - Anexo I.7 - Demonstrativo da Memória de Cálculo das Metas Fiscais de Montante da Dívida;
X - Anexo I.8 - Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido e Origem e Aplicação dos Re-
cursos de Alienação de Ativos;
XI - Anexo I.9 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de 
Previdência Social;
XII - Anexo I.10 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social;
XIII - Anexo I.11 - Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita;
XIV - Anexo I.12 - Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter 
Continuado;
XV - Anexo II - 01 a II.14 - Planilhas das Prioridades e Metas;
XVI - Anexo III - Demonstrativo dos Riscos Fiscais;
XVII - Anexo IV - Demonstrativo da Priorização de Recursos para Obras em Andamento e Conser-
vação do Patrimônio Público;
XVIII - Anexo V - Relatório dos Projetos em Execução e Obras com necessidade de Conservação;
XIX - Anexo VI - Demonstrativo da Compatibilização das Metas de Despesas.
II - DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PARA 2010

Art. 3º As prioridades e metas da Administração Municipal para o exercício financeiro de 2010 
são aquelas definidas e demonstradas nos ANEXOS II e VI de que trata o artigo 2º desta Lei.

Art. 4º Na elaboração da proposta orçamentária para 2010, o Poder Executivo poderá aumentar ou 
diminuir as metas físicas estabelecidas nesta Lei e identificadas no Anexo II, a fim de compati-
bilizar a despesa orçada com a receita prevista, de forma a preservar a suficiência de caixa.
III - DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 5º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I - programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos 
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objetivos pretendidos;
II - ação, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, denominado 
por projeto, atividade ou operação especial;
III - atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, en-
volvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta em produto necessário à manutenção da atuação governamental;
IV - projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envol-
vendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre 
para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação governamental;
V - operação especial, as despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfei-
çoamento das atuações de governo, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação 
direta sob a forma de bens e serviços;
VI - unidade orçamentária, o menor nível da classificação institucional, agrupada em órgãos 
orçamentários, entendidos estes como os de maior nível da classificação institucional;
VII - receita ordinária, aquelas previstas para ingressarem no caixa da unidade gestora de 
forma regular, seja pela competência de tributar e arrecadar, seja por determinação consti-
tucional no partilhamento dos tributos de competência de outras esferas de governo;
VIII - execução física, a autorização para que o contratado realize a obra, forneça o bem ou 
preste o serviço;
IX - execução orçamentária, o empenho e a liquidação da despesa, inclusive sua inscrição em 
restos a pagar;
X - execução financeira, o pagamento da despesa, inclusive dos restos a pagar já inscrito.
§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a 
forma de projetos, atividades ou operações especiais, e estas com identificação da Classificação 
Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico situacional do 
Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financiamento na forma 
da Portaria STN nº 303/2005.
§ 2º - A categoria de programação de que trata o artigo 167, VI da Constituição Federal, serão 
identificadas por projetos, atividades ou operações especiais.

Art. 6º O orçamento para o exercício financeiro de 2010 abrangerá os Poderes Legislativo e 
Executivo e seus Fundos e Fundações Municipais, e será estruturado em conformidade com a con-
figuração Organizacional da Prefeitura.

Art. 7º A Lei Orçamentária para 2010 evidenciará as Receitas e Despesas de cada uma das Uni-
dades Gestoras, identificadas com código da destinação dos recursos, especificando aquelas 
vinculadas a seus Fundos, Fundações e aos Orçamentos Fiscal (F) e da Seguridade Social (S), 
desdobradas as despesas por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou operações 
especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, grupo de natureza de despesa e 
modalidade de aplicação, tudo em conformidade com as Portarias MOG nº 42/1999, Interministe-
rial nº 163/2001, STN nº 303/2005 e alterações posteriores, na forma dos seguintes Anexos:
I - Demonstrativo da Receita e Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo I, da Lei 
4.320/64 e Adendo II da Portaria SOF nº 8/85);
II - Demonstrativo da Receita, segundo as Categorias Econômicas (Anexo II, da Lei 4.320/64 e 
Adendo III da Portaria SOF nº 8/85);
III - Resumo Geral da Despesa, segundo as Categorias Econômicas (Anexo III, da Lei 4.320/64 
e Adendo III da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
IV - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica, Grupos de Natureza de Despesa e Moda-
lidade de Aplicação em cada Unidade Orçamentária (Anexo III, da Lei 4.320/64 e Adendo III da 
Portaria SOF nº 8/85); ·.
V - Programa de Trabalho (Adendo V da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VI - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, 
Programas, Projetos, Atividades e Operações Especiais (Anexo VI da Lei 4.320/64 e Adendo V da 
Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos, Atividades e 
Operações Especiais (Anexo 7, da Lei 4.320/64 e Adendo VI da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
VIII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas, conforme o Vínculo com 
os Recursos (Anexo 8, da Lei 4.320/64 e Adendo VII da Portaria SOF/SEPLAN Nº 8/85);
IX - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 9, da Lei 4.320/64 e Adendo VIII da 
Portaria SOF/SEPLAN Nº 08/85);
X - Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD por Categoria de Programação, com identificação da 
Classificação Institucional, Funcional Programática, Categoria Econômica, Diagnóstico situa-
cional do Programa, Diretrizes, Objetivos, Metas Físicas e indicação das fontes de financia-
mento, denominado QDD;
XI - Demonstrativo da Evolução da Receita por Fontes, conforme disposto no Artigo 12 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal;
XII - Demonstrativo da estimativa e Compensação da Renúncia de Receita, na forma estabelecida 
no Art. 14 da LRF; (Art. 5º, II da LRF);
XIII - Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. 
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Art. 5º, II da LRF);
XIV - Demonstrativo da Evolução da Despesa no mínimo por Categoria Econômica conforme disposto 
no Artigo 22 da Lei 4.320/64;
XV - Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social; 
(Art. 165, § 5º da CF);
XVI - Demonstrativo da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com as Metas Fiscais e 
Físicas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; (Art. 5º, I da LRF);
XVII - Demonstrativo dos Riscos Fiscais considerados para 2010. (Art. 5º, III);
XVIII - Demonstrativo da Origem e Aplicação dos Recursos Derivados da Alienação de Bens e 
Direitos que integram o Patrimônio Público. (Art. 44 da LRF);
XIX - Demonstrativo da Apuração do Resultado Primário e Nominal previstos para o exercício de 
2010. (Art. 4º, § 1º e 9º da LRF);
XX - Demonstrativo da Origem e Destinação dos Recursos para 2010. (Art. 8º e 50 I da LRF).
§ 1º O Orçamento Geral do Município poderá ser apresentado por modalidade de aplicação, 
evidenciando as Fontes de Recursos, na forma prevista nas Portarias da Secretaria do Tesouro 
Nacional.
§ 2º Para efeito desta Lei, entende-se por Unidade Gestora Central a Prefeitura Municipal e 
como Unidade Gestora cada Fundos e Fundações Municipais com orçamento e contabilidade próprio.
§ 3º O Quadro Demonstrativo da Despesa - QDD, de que trata o item X deste artigo, fixará a 
despesa ao nível de Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação, conforme disposto 
na Portaria STN nº 163/2000, admitido o remanejamento por Decreto do Chefe do Poder Executivo 
Municipal dentro de cada Órgão ou Secretaria Municipal.
§ 4º O orçamento dos Fundos e Fundações Municipais descentralizados por força legal, evidenciará 
suas receitas e despesas conforme disposto no caput deste artigo.
§ 5º Os Fundos e Fundações Municipais cujo funcionamento orçamentário e financeiro de menor 
volume não exigidos sua descentralização, a critério de seus Gestores e do Chefe do Poder 
Executivo Municipal, poderão integrar ao orçamento geral da Prefeitura, apresentado em 
destaque as respectivas receitas e despesas a eles vinculadas.

Art. 8º A mensagem que encaminhar o Projeto de Lei Orçamentário conterá as informações básicas 
sobre a forma utilizada para as estimativas das receitas e as fixações das despesas.

Art. 9º A Reserva de Contingência da Unidade Gestora Central será constituída, exclusivamente, 
de recursos da destinação "00" - Ordinários do orçamento fiscal.
IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO

Art. 10 - Os Orçamentos para o exercício de 2010 e as suas execuções, obedecerão entre outros, 
ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas e despesas em cada destinação, 
abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, seus Fundos e Fundações. (Art. 1º, § 1º, 4º, 
I, "a", 50, I e 48 da LRF).

Art. 11 - Os Fundos e Fundações Municipais terão suas Receitas especificadas no Orçamento da 
Receita da Unidade Gestora Central, e estas, por sua vez, vinculadas a Despesas relacionadas 
a seus objetivos, identificadas em Planos de Aplicação, representados nas Planilhas de Despesas 
referidas no Art. 7º, X desta Lei (QDD).
§ 1º Os Fundos e Fundações Municipais serão gerenciados pelo Prefeito Municipal, podendo por 
manifestação formal do Chefe do Poder Executivo, serem delegados a servidor municipal.
§ 2º A movimentação orçamentária e financeira das contas dos Fundos e Fundações Municipais 
deverá ser demonstrada também em balancetes apartados da Unidade Gestora Central quando a 
gestão for delegada pelo Prefeito a servidor Municipal.

Art. 12 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita para 2010 deverão observar os 
efeitos da alteração da legislação tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do 
período, o crescimento econômico, a ampliação da base de cálculo dos tributos e a sua evolução 
nos últimos três exercícios. (Art. 12 da LRF)
Parágrafo Único - O Poder Executivo Municipal colocará à disposição os estudos e as estimati-
vas de receitas para o exercício subseqüente, inclusive da corrente líquida, e as respectivas 
memórias de cálculo. (Art. 12, § 3ºda LRF)

Art. 13 - Se a receita estimada para 2010, comprovadamente, não atender ao disposto no artigo 
anterior quanto aos estudos e as estimativas, o Legislativo, quando da discussão da Proposta 
Orçamentária, poderá solicitar do Executivo Municipal a sua alteração e a conseqüente adequa-
ção do orçamento da despesa.

Art. 14 - Na execução do orçamento, verificado que o comportamento da receita ordinária poderá 
afetar o cumprimento das metas de resultados primário e nominal, os Poderes Legislativo e Exe-
cutivo, de forma proporcional as suas dotações, adotarão o mecanismo da limitação de empenhos 
e movimentação financeira nos montantes necessários, observado a destinação de recursos, nas 
seguintes dotações abaixo: (Art. 9º da LRF).
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I - Contrapartida para projetos ou atividades vinculados a recursos oriundos de fontes ex-
traordinárias como convênios, operações de crédito, alienação de ativos, desde que ainda não 
comprometidos;
II - Obras em geral, desde que ainda não iniciadas;
III - Dotação para combustíveis destinada à frota de veículos dos setores de transportes, 
obras, serviços públicos e agricultura; e
IV - Dotação para material de consumo e outros serviços de terceiros das diversas atividades.
Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimestrais de arrecadação para im-
plementação ou não do mecanismo da limitação de empenho e movimentação financeira, será con-
siderado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior da 
Unidade Gestora, observada a vinculação da destinação de recursos.

Art. 15 - A compensação de que trata o artigo 17, § 2º da Lei Complementar nº 101/2000, quando 
da criação ou aumento de Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, poderá ser realizada a 
partir do aproveitamento da margem líquida de expansão prevista no Anexo I.12 observados o 
limite das respectivas dotações e o limite de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade 
Fiscal. (Art. 4º, § 2º da LRF)

Art. 16 - Constituem riscos fiscais capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas do Mu-
nicípio, aqueles constantes do ANEXO III desta Lei. (Art. 4º, § 3º da LRF)
§ 1º Os riscos fiscais, caso se concretize, serão atendidos com recursos da Reserva de 
Contingência e também, se houver, do excesso de arrecadação e do superávit financeiro de 
exercício anterior.
§ 2º Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal encaminhará Projeto de Lei a 
Câmara, propondo anulação de recursos ordinários alocados para investimentos, desde que não 
comprometidos.

Art. 17 - Os orçamentos para o exercício de 2010 destinarão recursos para a Reserva de Con-
tingência, não superiores a 5% (cinco por cento) das Receitas Correntes Líquidas previstas 
para o mesmo exercício. (Art. 5º, III da LRF)
§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos 
contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, e também para abertura de créditos 
adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, conforme 
disposto na Portaria MPO nº 42/99, art. 5º, Portaria STN nº 163/2001, art. 8º e demonstrativo 
de riscos fiscais no ANEXO III - (Art. 5º, III, "b" da LRF)
§ 2º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não 
se concretizem ao final de cada mês, poderão, excepcionalmente, ser utilizados na proporção 
de 1/12 do saldo, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos 
adicionais suplementares de dotações que se tornarem insuficientes.

Art. 18 - Os investimentos com duração superior a 12 (doze) meses só constarão da Lei Orça-
mentária Anual se contemplados no Plano Plurianual. (Art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 19 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 dias após a publicação 
da Lei Orçamentária Anual: o desdobramento da receita prevista em metas bimestrais de arre-
cadação, a programação financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução mensal 
para suas Unidades Gestoras, considerando nestas, eventuais déficits financeiros apurados nos 
Balanços Patrimoniais do exercício anterior, de forma a restabelecer o imediato equilíbrio de 
caixa. (Art. 8º, 9º e 13 da LRF).

Art. 20 - Os projetos e atividades priorizados na Lei Orçamentária para 2010 com dotações 
vinculadas a destinação de recursos oriundos de transferências voluntárias, operações de 
crédito, alienação de bens e outros, só serão executados e utilizados a qualquer título, se 
ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitado ainda o montante 
ingressado ou garantido. (Art. 8º, Parágrafo Único e 50 I da LRF).
§ 1º A apuração do excesso de arrecadação de que trata o artigo 43, § 3º da Lei 4.320/64 
será realizado em cada destinação de recursos para fins de abertura de créditos adicionais 
suplementares e especiais conforme exigência contida nos artigos 8º, parágrafo único e 50 I 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, LC nº 101/2000.
§ 2º - Na Lei Orçamentária Anual os Orçamentos da Receita e da Despesa identificarão com 
codificação adequada cada uma das destinações de recursos, de forma que o controle da execução 
observe o disposto no caput deste artigo. (Art. 8º, Parágrafo Único e 50 I da LRF).

Art. 21 - A renúncia de receita estimada para o exercício financeiro de 2010, constantes do 
ANEXO I.11 desta lei, não será considerada para efeito de cálculo do orçamento da receita. 
(Art. 4º, § 2º, V e ART. 14, I da LRF).

Art. 22 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal às entidades privadas, beneficia-
rá somente aquelas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural, esportivo, de 
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cooperação técnica e voltada para o fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de 
autorização em lei específica. (Art. 4º, I, "f" e 26 da LRF).
Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Tesouro Municipal deverão prestar 
contas no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do recurso, na forma es-
tabelecida pelo serviço de contabilidade. (Art. 70, Parágrafo único da CF).

Art. 23 - Os procedimentos administrativos de estimativa do impacto orçamentário-financeiro e 
declaração do ordenador da despesa de que trata o artigo 16, itens I e II da Lei Complemen-
tar nº 101/2000 fazem parte do processo que abriga os autos da licitação ou de sua dispensa/
inexigibilidade.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto no Art. 16, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
são consideradas despesas irrelevantes, aquelas decorrentes da criação, expansão ou aperfei-
çoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, cujo montante no exercício 
financeiro de 2010, em cada evento, não exceda ao valor limite para dispensa de licitação fixada 
no item I do Art. 24 da Lei 8.666/93, devidamente atualizado. (Art. 16, § 3º da LRF)

Art. 24 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio público terão prioridade sobre 
projetos novos na alocação de recursos orçamentários salvo projetos programados com recursos 
de transferências voluntárias e operações de crédito. (Art. 45 da LRF)
Parágrafo Único - As obras em andamento e os custos programados para conservação do patrimô-
nio público extraídas do Relatório sobre Projetos em Execução e a Executar - ANEXO V, de que 
trata o artigo 3º da IN TCE nº 02/2001, estão demonstrados no ANEXO IV desta lei. (Art. 45, 
parágrafo único da LRF).

Art. 25 - Despesas de competência de outros entes da Federação só serão assumidas pela Admi-
nistração Municipal quando firmados por convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na 
lei orçamentária. (Art. 62 da LRF)

Art. 26 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão orçadas para 2010 a preços 
correntes.

Art. 27 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, dentro de cada Projeto, Atividade ou 
Operações Especiais, a dotação fixada para cada Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de 
Aplicação, com apropriação dos gastos nos respectivos elementos de que trata a Portaria STN 
nº 163/2001.
Parágrafo Único - A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos orçamentários 
de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação para outro, dentro de cada Órgão 
ou Secretaria Municipal, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal. (Art. 167, VI 
da CF).

Art. 28 - Durante a execução orçamentária de 2010, o Executivo Municipal, autorizado por Lei, 
poderá incluir novos projetos, atividades ou operações especiais no orçamento das unidades 
gestoras na forma de crédito especial, desde que se enquadre nas prioridades para o exercício 
de 2010 e constantes desta lei. (Art. 167, I da CF)

Art. 29 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder Público Municipal de que 
trata os artigo 50, § 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, serão desenvolvidos de forma a 
apurar os gastos dos serviços, tais como: dos programas, das ações, do m² das construções, do 
m² das pavimentações, do aluno/ano do ensino fundamental, do aluno/ano do transporte escolar, 
do aluno/ano do ensino infantil, do aluno/ano com merenda escolar, da destinação final da to-
nelada de lixo, do atendimento nas unidades de saúde, entre outros. (Art. 4º, I, "e" da LRF).
Parágrafo Único - Os gastos serão apurados através das operações orçamentárias, tomando-se 
por base as metas físicas previstas nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas 
e apuradas ao final do exercício. (Art. 4º, I, "e" da LRF).

Art. 30 - Os programas priorizados por esta lei, extraídos do Plano Plurianual conforme De-
monstrativo da Compatibilização das Metas de Despesas - ANEXO VI, e contemplados na Lei Orça-
mentária para 2010, serão desdobrados em metas quadrimestrais para avaliação permanente pelos 
responsáveis e em audiência pública até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de 
modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar gastos e cum-
primento das metas físicas estabelecidas. (Art. 4º, I, "e" e 9º, § 4º da LRF).

Art. 31 - Para fins do disposto no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, considera-se 
crédito suplementar a criação de Grupo de Natureza de Despesa em categoria de programação ou 
a elevação do crédito orçamentário fixado na Lei Orçamentária para cada Grupo de Natureza de 
Despesa/Modalidade de Aplicação, excluído deste último o remanejamento realizado dentro da 
mesma categoria de programação.
V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
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Art. 32 - A Lei Orçamentária de 2010 poderá conter autorização para contratação de Operações 
de Crédito para atendimento a Despesas de Capital, observado o limite de endividamento de 50% 
das receitas correntes líquidas apuradas até o segundo mês imediatamente anterior a assinatura 
do contrato, na forma estabelecida na LC 101/2000. (Artigos 30, 31 e 32 da LRF).

Art. 33 - A contratação de operações de crédito dependerá de autorização em lei específica. 
(Art. 32, I da LRF)

Art. 34 - Ultrapassado o limite de endividamento definido no Artigo 32 desta lei, enquanto per-
durar o excesso, o Poder Executivo obterá resultado primário necessário através da limitação 
de empenho e movimentação financeira nas dotações definidas no Artigo 14 desta lei. (Art. 31, 
§ 1º, II da LRF).
VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL

Art. 35 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante Lei autorizativa, poderão em 2010, 
criar cargos e funções, alterar a estrutura administrativa ou de carreira, corrigir ou aumen-
tar a remuneração dos servidores, conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso 
público ou em caráter temporário na forma da lei, observados os limites e as regras da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. (Artigo 169, § 1º, II da CF).
Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes destes atos deverão estar previstos 
na lei de orçamento para 2010 ou em créditos adicionais.

Art. 36 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional interesse público, devidamente 
justificado pela autoridade competente, a Administração Municipal poderá autorizar a realiza-
ção de horas extras pelos servidores quando as despesas com pessoal não excederem a 95% do 
limite estabelecido no Art. 20, III da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 22, Parágrafo 
Único, V da LRF).

Art. 37 - O Executivo Municipal adotará as seguintes medidas para reduzir as despesas com 
pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 
(Art. 19 e 20 da LRF)
I - eliminação de vantagens concedidas a servidores;
II - eliminação das despesas com horas extras;
III - exoneração de servidores ocupantes de cargo em comissão;
IV - demissão de servidores admitidos em caráter temporário.

Art. 38 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se como terceirização de mão-
-de-obra referente substituição de servidores de que trata o artigo 18, § 1º da LRF, a con-
tratação de mão-de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com atividades ou funções 
previstas no Plano de Cargos da Administração Municipal de Siderópolis, ou ainda, atividades 
próprias da Administração Pública Municipal, desde que, em ambos os casos, não haja utilização 
de materiais ou equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros.
Parágrafo Único - Quando a contratação de mão-de-obra envolver também fornecimento de mate-
riais ou utilização de equipamentos de propriedade do contratado ou de terceiros, por não ca-
racterizar substituição de servidores, a despesa será classificada em outros elementos de des-
pesa que não os "34 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização".
VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 39 - O Executivo Municipal, autorizado em lei, poderá conceder ou ampliar benefício fis-
cal de natureza tributária com vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de em-
prego e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes menos favorecidas, conceder 
anistia para estimular a cobrança da dívida ativa, devendo esses benefícios ser considerados 
nos cálculos do orçamento da receita e serem objeto de estudos do seu impacto orçamentário e 
financeiro no exercício em que iniciar sua vigência e nos dois subseqüentes. (Art. 14 da LRF)

Art. 40 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para 
cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização 
em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no Art. 14 da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. (Art. 14, § 3º da LRF)

Art. 41 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou benefício de natureza tribu-
tária ou financeira constante do Orçamento da Receita, somente entrará em vigor após adoção 
de medidas de compensação, seja por aumento da receita ou mediante cancelamento, pelo mesmo 
período, de despesas em valor equivalente. (Art. 14, § 2ºda LRF)
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

Art. 42 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal no prazo 
estabelecido na Lei Orgânica do Município, que a apreciará e a devolverá para sanção também 
no prazo da Lei Orgânica e que não poderá passar do exercício de 2009.
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§ 1º A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no "Caput" 
deste artigo.
§ 2º Se a Lei orçamentária anual não for devolvida para sanção até o final do exercício 
financeiro de 2009, fica o Executivo Municipal autorizado a executar em cada mês, até 1/12 das 
dotações da proposta orçamentária encaminhada ao Poder Legislativo.

Art. 43 - O Poder Executivo Municipal, autorizado em Lei própria, poderá conceder incentivos e 
benefícios econômico-fiscais a empresas para a instalação de novas indústrias, desde que sejam 
comprovadas vantagens sociais entre outras, a geração de emprego e renda, bem como, de incre-
mento de aumento de retorno de tributos federais, estaduais e municipais ao próprio Município.

Art. 44 - Serão consideradas legais as despesas com multas e juros pelo eventual atraso no 
pagamento de compromissos assumidos, motivados por insuficiência de tesouraria, e de situações 
provenientes de atos considerados involuntários ao ordenador primário das despesas munici-
pais.

Art. 45 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios e/ou similares com o Go-
verno Federal e Estadual através de seus órgãos da administração direta ou indireta para rea-
lização de obras ou serviços de competência do Município ou não, durante o exercício de 2010.

Art. 46 - As Destinações de Recursos poderão ser alteradas por ato do Chefe do Poder Execu-
tivo.

Art. 47 - Ficam autorizados os ajustes necessários nos Anexos do Plano Plurianual 2010/2013 
- Lei Municipal nº 1827/2009, que se fizerem necessárias em função dos valores constantes dos 
Anexos da presente Lei.
Parágrafo Único - Os valores do Plano Plurianual 2010/2013 para o exercício de 2010 em dian-
te, bem como as metas físicas, passam a vigorar com a redação dos Anexos da presente Lei, no 
que couber.

Art. 48 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos 
durante o exercício de 2010.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 21 de Outubro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 21 de Outubro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1839, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880663

LEI Nº 1839, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009.

REGULAMENTA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Educação (CME) de Siderópolis, órgão colegiado 
o qual passa a ser disciplinado nos termos da presente Lei.

Art. 2º O Conselho Municipal de Educação exercerá as funções de caráter consultivo, delibera-
tivo e normativo sobre a formulação e o planejamento das políticas de educação do Município.

Capítulo  I
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º Compete ao Conselho Municipal de Educação:
1. Promover a discussão das políticas educacionais municipais, acompanhando sua implementação 
e avaliação;
2. Participar e manifesta-se acerca da elaboração e avaliar o Plano Municipal de Educação, 
acompanhando sua execução;
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3. Acompanhar e avaliar a qualidade do ensino no âmbito do Município, propondo medidas que 
visem o seu aperfeiçoamento;
4. Promover e divulgar estudos sobre o ensino no Município, propondo políticas e metas para 
a sua organização e melhoria;
5. Assessorar o Governo Municipal na formulação de política e planos educacionais;
6. Acompanhar e avaliar a chamada anual de matrícula, o recenseamento escolar, o acesso à 
educação, as taxas de aprovação/reprovação e evasão escolar;
7. Propor escala de prioridade na elaboração de propostas orçamentária da Secretaria Munici-
pal de Educação;
8. Fixar normas e emitir pareceres sobre questões de natureza educacional no âmbito da rede 
municipal de escolas e para as demais redes, com base na legislação vigente;
9. Manifestar-se sobre assuntos e questões de natureza educativa e pedagógica, proposta pelo 
Poder Executivo Municipal;
10. Emitir parecer sobre a criação e expansão de cursos de qualquer nível, grau ou modalidade 
de ensino;
11. Emitir parecer prévio sobre o processo de cessação, a pedido, de atividades escolares de 
estabelecimentos ligados ao Sistema Municipal de Ensino;
12. Autorizar a reestruturação do Calendário Escolar, conforme as peculiaridades locais;
13. Manter intercâmbio com os Conselhos Nacional, Estadual e Municiais de Educação e outros 
Conselhos afins;
14. Propor diretrizes educacionais;
15. Analisar e divulgar resultados de estudos, pesquisas estatísticas sobre a situação do 
ensino municipal encaminhados pela Secretaria Municipal de Educação;
16. Emitir parecer sobre recursos interpostos de atos de escolas do Sistema Municipal, após 
ter esgotado os recursos no interior das unidades escolares;
17. Acompanhar e fiscalizar os programas suplementares de assistência ao educando, garantindo 
acesso igualitário àqueles com necessidades especiais;
18. Estabelecer critérios para que a educação infantil e o ensino fundamental atendam à va-
riedade de métodos de ensino e formas de atividades escolares,tendo em vista as peculiarida-
des do Município, visando ao estímulo de experiências pedagógicas, com o fim de aperfeiçoar 
os processos educativos;
19. Definir critérios e procedimentos para a oferta de educação escolar regular jovens e adul-
tos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades;
20. Acompanhar o recenseamento da população em idade escolar para o ensino fundamental e dos 
jovens e adultos que a ele não tiveram acesso, propondo alternativas para atendimento escolar 
dessa população;
21. Elaborar, aprovar e modificar o seu regimento interno.

Capítulo  II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º O Conselho Municipal de Educação será composto por 16 membros, sendo 10 (dez) membros 
efetivos e 06 (seis) suplentes, na seguinte composição:
1. 03 (três) representantes do Poder executivo, sendo dois efetivos e um suplente;
2. 03 (três) representantes das Escolas Públicas Municipais, sendo dois efetivos e um suplen-
te;
3. 03 (três) representantes das Escolas Públicas Estaduais, sendo dois efetivos e um suplente;
4. 02 (dois) representantes das Escolas de Educação Especial instalada no município, sendo um 
efetivo e outro suplente;
5. 03 (três) representantes de pais e alunos, sendo dois efetivos e um suplente.
6. 02 (dois) representantes do poder Legislativo, sendo um efetivo e um suplente, escolhidos 
pelos seus pares.
§ 1º - Os membros do Conselho constantes dos incisos II, III, IV, V, VI e VII serão eleitos 
por seus pares em assembléias convocadas para esse fim e indicados ao Prefeito Municipal que 
os designará para exercer suas funções.
§ 2º - As funções dos membros do Conselho não serão remuneradas.
§ 3º - As funções dos membros do Conselho serão consideradas de relevante interesse social 
e o seu exercício terá prioridade sobre o de qualquer cargo público municipal de que sejam 
titulares os seus membros.

Capítulo  III
DO MANDATO

Art. 5º O mandato dos membros do Conselho Municipal de Educação será de dois anos, permitida 
a recondução por uma vez consecutiva.

Art. 6º Ocorrendo impedimento legal, licenciamento ou afastamento do membro titular, assumirá 
o suplente enquanto perdurar o impedimento, licenciamento ou afastamento.
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Art. 7º Nos casos de afastamento definitivo do membro titular e do respectivo suplente, o Con-
selho Municipal de Educação, no prazo de trinta dias, a contar do primeiro dia de vacância, 
organizará a eleição para a escolha do novo representante para conclusão do mandato, salvo se 
faltar menos de cento e oitenta dias para a realização de novas eleições.
Parágrafo Único - Será considerado como afastamento definitivo a ausência não justificada do 
conselheiro a três sessões consecutivas ou a cinco alternadas.

Art. 8º Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação, serão escolhidos 
dentre os conselheiros nomeados.

Capítulo  IV
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

Art. 9º O Conselho Municipal de Educação funcionará em Sessão do Plenário e em reunião de 
Comissões Permanentes na forma regimental.
Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Educação poderá criar Comissões Especiais ou Grupos 
de Trabalho para execução de tarefas indicadas no ato de sua criação.

Art. 10 - O Conselho Municipal de Educação reunir-se-á e deliberará com a presença da maioria 
simples de seus membros.
Parágrafo Único - Caberá ao Presidente do Conselho Municipal de Educação o voto de desempate.

Art. 11 - As reuniões do Conselho serão:
1. Ordinárias, realizadas mensalmente;
2. Extraordinárias, sempre que convocadas pelo seu Presidente ou por um terço de seus conse-
lheiros.

Art. 12 - As decisões do Conselho Municipal de Educação serão proclamadas pelo Presidente, com 
base nos votos da maioria vencedora e terão a forma de resoluções e parecer, conforme o caso.
Parágrafo Único - As decisões do Conselho Municipal de Educação estão sujeitas a homologação 
do Prefeito Municipal

Capítulo  V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13 - O Poder Público Municipal colocará à disposição do Conselho Municipal de Educação 
o quadro funcional e demais recursos necessários ao desempenho de suas atividades.

Art. 14 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a lei nº 1.561/2005.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 27 de Outubro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 27 de Outubro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 184

Publicação Nº 1879008

LEI Nº 184
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA ABRIR LOTEAMENTO

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Somente será permitida a autorização para abertura de loteamento quando os requerentes 
reservarem e doarem ao Município área destinada a uma praça pública.

Art. 2º A área de que trata o artigo anterior, não poderá ser inferior a uma quadra e sua 
localização ficará a critério do Executivo Municipal.
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de dezembro de 1964.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1840, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880664

LEI Nº 1840, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2009.

ALTERA A LEI Nº 1604/2005

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O Art.11 da Lei nº 1.604 de 01 de Novembro de 2005 passa a vigorar com a seguinte 
redação:
"

Art. 11 A remuneração do Conselheiro Tutelar corresponde a R$ 610,00(seiscentos e dez reais), 
sendo reajustado nos mesmos índices e nas mesmas datas dos reajustes gerais concedidos ao 
funcionalismo público municipal."

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 10 de Novembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 10 de Novembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1841, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880665

LEI Nº 1841, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009.

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL  1812, DE 01 DE JULHO DE 2009.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O artigo 2º da Lei Municipal nº  1.812, de 01 de julho de 2009, passa ter a seguinte 
nova redação:
"Art. 2º - Como recursos para a abertura do Crédito Adicional Especial de que trata a pre-
sente Lei, serão utilizados os previstos no inciso IV, do § 1º do artigo, 43, da Lei Federal 
nº 4320/64, provenientes da operação de crédito autorizada pela Lei Municipal nº  1811, de 
01 de julho de 2009".

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 24 de Novembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
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Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Novembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1842, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880666

LEI Nº 1842, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 27.000,00 (VINTE SETE MIL REAIS) NO 
ORÇAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS, PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMEN-
TÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores, autorizada pela 
presente Lei a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais) 
em seu orçamento, através do seguinte elemento de despesa:
01 - CÂMARA DE VEREADORES
01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
3.1.90.11.00.00.00.00-0080 - Vencimentos e vantagens fixas....................20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00-0080 - Obrigações patronais..............................3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos e Materiais permanentes..............4.000,00
TOTAL.........................................................................27.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta das anulações parciais 
e/ou totais dos elementos de despesas a seguir especificados:
01 - CÂMARA DE VEREADORES
01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
3.1.90.91.00.00.00.00-0080-Sentenças judiciais.................................1.600,00
3.1.90.92.00.00.00.00-0080-Despesas de exercícios anteriores...................1.600,00
3.3.50.41.00.00.00.00-0080-Contribuições.......................................5.300,00
3.3.90.14.00.00.00.00-0080-Diárias - civil.....................................1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Física.....12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica....5.000,00
TOTAL.........................................................................27.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 02 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
---------------------------------
LEI Nº 1842 -A, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2009.
ALTERA A LEI 1313 DE 31 DE AGOSTO DE 2000 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O art. 2º da Lei 1313/ 2000 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º O Conselho de Alimentação Escolar - CAE órgão fiscalizador, permanente, deliberativo 
e de assessoramento, passa a ser composto da seguinte forma:
I - Um representante indicado pelo Poder Executivo;
II - Dois representantes dos professores;
III - Dois representantes dos pais de alunos;
IV - Dois representantes da sociedade civil.
§ 1º Os membros do CAE de acordo com o artigo 26 da Resolução do PNAE de 2009, terão mandado 
de 4 (quatro) anos, permitida a recondução.
§ 2º Para cada membro titular será indicado um suplente.
§ 3º O Presidente do Conselho será escolhida em eleição entre os membros titulares.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 24 de Novembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Novembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1843, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880667

LEI Nº 1843, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE A TRANSIÇÃO DO PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA O QUADRO DE 
PESSOAL DO MUNÍCIPIO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Ficam criados no Quadro de Pessoal do Município de Siderópolis o emprego público de 
Agente Comunitário de Saúde, atividade pública a serem executadas no âmbito do Sistema Único 
de Saúde Municipal, com recursos e diretrizes do Governo Federal.
Parágrafo Único - os empregos públicos de que se trata o caput deste artigo serão regidos pela 
CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas, para a contratação de Agente Comunitário de Saúde, 
de conformidade com a Emenda Constitucional nº 51.

Art. 2º Os Agentes Comunitários de Saúde já em atividade no Programa na data da presente Lei, 
através da execução de terceirizada, terão seus contratos rescindidos, sendo-lhes asseguradas 
todas as verbas indenizatórias, através de convênios entre a terceirizada e o Fundo Municipal 
de Saúde.
§ 1º - a rescisão dos contratos se dará em duas etapas: 02 equipes no exercício de 2009 e, 03 
equipes até o final de 2010.
§ 2º - para os empregos vagos, o município paralelamente as rescisões realizará processo 
seletivo de provas ou de provas e títulos, para formação das equipes também em duas etapas.

Art. 3º O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de pre-
venção de doenças e promoção da Saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, indivi-
duais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão 
do Gestor Municipal.
Parágrafo Único - São consideradas atividades do Agente Comunitário de Saúde, na sua área de 
atuação:
I - A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade;
II - A promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva;
III - O registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nas-
cimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;
IV - O estimulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para área da 
saúde;
V - A participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que 
promovam a qualidade de vida.
VI - Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua res-
ponsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe;
VII - A realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco 
a família; e,
VIII - Participar do Conselho Local de Saúde da comunidade a que estiver vinculada sua área 
de abrangência.

Art. 4º A contratação para os empregos de Agentes Comunitários de Saúde deverá ser precedida 
de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade de suas atribuições e registros específicos para o exercício das atividades, que 
atenda os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 5º A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do Agente 
Comunitário de Saúde na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:
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I - Prática na falta grave, dentre as enumeradas no art.482 da Consolidação das Leis do Tra-
balho - CLT, apurado em procedimento no qual se assegure um recurso hierárquico, dotado de 
efeitos suspensivo o qual, no seu prazo total de tramitação, recurso e decisão final, não po-
derá ultrapassar o prazo máximo de 45 dias.
II - Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
III - Necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termo da lei 
Complementar que se refere o art. 169 Constituição Federal;
IV - Insuficiência de desempenho apurada em procedimento no qual se estabelece no inciso I 
deste artigo;
V - Deixa de residir na área em que atuar.
Parágrafo Único - será considerada falta grave nos termos do disposto no inciso I, desde ar-
tigo, a apresentação, em qualquer tempo, de declaração falsa de residência.

Art. 6º o Agente Comunitário de Saúde devera anualmente comprovar por meios julgados hábeis 
pela Administração publica municipal, a sua residência na sua área de atuação, cabendo ao 
Município a fiscalização permanente.

Art. 7º Ficam criados 32 (trinta e dois) empregos de Agentes Comunitários de Saúde, no âmbito 
da Administração Direta do Município de Siderópolis com retribuição mensal de 01(um) salário 
mínimo.
Parágrafo Único - é vedada a contratação temporária de Agentes Comunitários de Saúde, salvo 
nas hipóteses de:
1. Combate a surtos endêmicos;
2. Em caso de afastamento temporário do titular, em licenças previstas pela CLT;
3. Na ausência de candidatos classificados em caso de:
a. Demissão do titular;
b. Acréscimos de empregos até a realização de novos processos seletivo, criação de novos ou 
outros empregos, conforme deliberação do Ministério da Saúde.

Art. 8º As despesas decorrentes da criação dos empregos públicos que se refere a presente Lei, 
correrão à conta das dotações do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 02 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1844, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880668

LEI Nº 1844, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 27.000,00 (VINTE SETE MIL REAIS) 
NO ORÇAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS, PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES OR-
ÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores, autorizada pela 
presente Lei a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais) 
em seu orçamento, através do seguinte elemento de despesa:
01 - CÂMARA DE VEREADORES
01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
3.1.90.11.00.00.00.00-0080 - Vencimentos e vantagens fi-
xas...........................20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00-0080 - Obrigações patro-
nais.....................................3.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos e Materiais permanen-
tes.....................4.000,00
T
otal................................................................................27.000,
00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta das anulações par-
ciais e / ou totais dos elementos de despesas a seguir especificados:
01 - CÂMARA DE VEREADORES
01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
3.1.90.91.00.00.00.00-0080-Sentenças judicia
is........................................1.600,00
3.1.90.92.00.00.00.00-0080-Despesas de exercícios anterio-
res..........................1.600,00
3.3.50.41.00.00.00.00-0080-Contribui-
ções..............................................5.300,00
3.3.90.14.00.00.00.00-0080-Diárias - ci-
vil............................................1.500,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de terceiros - Pessoa Físi-
ca............12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00.0080 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídi-
ca...........5.000,00
To
tal................................................................................27.000,0
0

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN, em 02 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 02 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1845, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880669

LEI Nº 1845, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) NO ORÇAMENTO DA CÂMARA DE VE-
READORES DE SIDERÓPOLIS, PELA ANULAÇÃO PARCIAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal 
decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poer Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores, autorizados pela presente Lei, a abrir um crédito suplementar 
no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em seu Orçamento, através do seguinte elemento de despesa:
01 - CÂMARA DE VEREADORES
01.01 - CÂMARA DE VEREADORES
01.02 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 - Equipamentos e Materiais permanentes ............... 7.000,00
Total ................................................................................. 7.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta das anulações parciais eøu totais dos elementos de despesas a seguir 
especificados:
01 - Câmara de Vereadores
01.01 - Câmara de Vereadores
01.02 33.90.30.00.00.00.0080 - Material e Consumo ..................................... 7.000,00
Total ................................................................................. 7.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 07 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1846, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880670

LEI Nº 1846, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009.

DENOMINA RUA DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal 
decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Manoel Vieira Macedo, a Rua 14(quatorze), do Loteamento Jardim Florida, no Bairro Vila São Jorge.

Art. 2º A Rua Manoel Vieira Macedo tem seu inicio na Rua Jardim Florida e seu término na rua 16.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente da Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 07 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 07 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1847, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880671

LEI Nº 1847, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009.

DENOMINA RUA DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal 
decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Assunta Carbonera Tasca a Rua Projetada nº 3, Vila São Jorge.

Art. 2º A Rua Assunta Carbonera Tasca tem seu inicio na Rua: Ângela Ronchi e seu término na Rua: Jardim Florida.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente da Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 07 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 07 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880672

LEI Nº 1848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009.
AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATENDER NECESSIDADES TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO PARA IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes 
deste Município, que a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, nos termos do inciso IX do artigo 37 da 
C.F. a contratar pessoal por tempo determinado até 31 de Dezembro de 2010, por ato do Poder 
Executivo para implantação da extensão do IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina, para 
as funções de professor, com jornada, habilitação e salários constantes no Anexo Único da 
presente Lei.

Art. 2º Os profissionais serão regidos pela CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas e vei-
culados ao Regime Geral da Previdência Social - INSS.

Art. 3º Os profissionais serão recrutados de acordo com os critérios técnicos do IFSC.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 07 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 07 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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Anexo Único
 ________________________________________________________________________________________________________
|Qtid.|           Função            |                   Habilitação             |   Jornada  |  Salário  |
|=====|=============================|===========================================|============|===========|
|01   |Professor de Modelagem Têxtil|Engenharia Têxtil  ou  Tecnólogo Têxtil  ou|30hsemanais|R$ 1.518,63|
|     |                             |Técnico têxtil (com formação em confecção) |            |           |
|     |                             |ou Técnico em Vestuário ou Técnico em  Con-|            |           |
|     |                             |fecção ou Ensino Médio com Experiência com-|            |           |
|     |                             |provada na área.                           |            |           |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|
|01   |Professor de Informática     |Técnico ou Tecnólogo ou Bacharel  em Infor-|30h semanais|R$ 1.518,63|
|     |                             |mática, Sistema de Informação,Computação ou|            |           |
|     |                             |Similar.                                   |            |           |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|
|01   |Professor de  Eletricista NR-|Engenheiro Eletricista com experiência for-|20h semanais|R$ 1.518,63|
|     |10                           |mação em segurança do trabalho.            |            |           |
|_____|_____________________________|___________________________________________|____________|_______
____|
 * tabela formatada por sistema

LEI Nº 1849, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880673

LEI Nº 1849, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009.
AUTORIZA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal 
decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do poder executivo autorizado a alienar a fração ideal de 13.697m² (treze mil seiscentos e noventa e sete metros qua-
drados), a ser desmembrada de uma área total de 27.670m², da matricula nº 6.020 do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 
Criciúma - SC, conforme croqui em anexo, com as seguintes confrontações:
I - Norte: 132,15m - Com terras de Carbonífera Belluno Ltda.
II - Sul: 22,26m - Com lote nº 04,
107,88m - Com a Área Remanescente;
57,12m - Com a Área Remanescente;
III - Leste: 105,21m - Com o Lote nº 01;
126,41m - Com a Área Remanescente;
IV - Oeste: 198,32m - Com o Lote nº 04;
25,07m - Com Área Remanescente;

Art. 2º Fica atribuído o valor mínimo em R$ 1.000,00(hum mil reais) para a alienação do imóvel destinado à instalação de empreendimento 
industrial.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 07 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 07 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 185

Publicação Nº 1879009

LEI Nº 185
INSTITUI TAXA MÍNIMA

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Acrescente-se ao Art. 3º da Lei nº 158 de 12 de agosto de 1964, o seguinte parágrafo:
“Parágrafo Único - Para as categorias de Comércio e Indústria cujo registro de operações comerciais for inferior a Cr$500.000,00 (quinhen-
tos mil cruzeiros), fica estabelecida a tributação mínima de Cr$5.000,00 (cinco mil cruzeiros).”

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de dezembro de 1964.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 1850, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880674

LEI Nº 1850, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2009.

CRIA O “PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DE SIDERÓPOLIS”.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal 
decretou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O Poder Executivo e o Poder Legislativo disponibilizarão em suas páginas na internet, o “Portal da Transparência Pública de Sideró-
polis”, um espaço destinado a dar publicidade aos dados e informações de interesse público referentes aos atos dos órgãos e entidades 
da Administração direta e indireta Municipal, possibilitando o conhecimento, o acompanhamento e a fiscalização das ações dos agentes e 
gestores públicos pelo cidadão sideropolitano.

Art. 2º Deverão ser objeto de publicação no “Portal da Transparência Pública de Siderópolis”:
I - os projetos de lei que versem sobre o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, bem como suas 
respectivas leis, uma vez aprovadas;
II - ata ou relatório das Audiências Públicas realizadas pelo Poder Executivo, incluindo aquelas voltadas à prestação de contas realizada 
pelas Secretarias Municipais;
II - atas de reuniões e informações relevantes dos Conselhos Municipais de caráter deliberativo e/ou consultivo após aprovação;
IV - os extratos de convênios e contratos firmados, com os respectivos aditivos, quando houver, obedecendo a ordem numérica estabeleci-
da, dos processos licitatórios promovidos pelo Município;
V - relatório da movimentação financeira mensal, contendo as receitas (próprias e transferências), as despesas e a disponibilidade em caixa 
e em bancos;
VI - os dados relacionados às despesas com publicidade institucional, declinando:
a) nome da peça publicitária;b) órgão ou unidade administrativa e projeto ou programa contemplando;c) objetivos visados;d) tipo de mídia 
contratada e nome do veículo/empresa;e) quantidade de inserções/publicações;f) valor unitário e valor total.
VII - relação completa dos servidores públicos municipais ativos classificados da seguinte forma:
a) servidores efetivos, com o respectivo local de trabalho;b) servidores comissionados, com o respectivo local de trabalho;
VIII - relação completa dos veículos da municipalidade, identificando marca, modelo, ano de fabricação e órgão ao qual está vinculado;
IX - lista das famílias ou munícipes contemplados em programas de habitação social;
X - relação das obras de engenharia (construção, ampliações e reformas) da municipalidade, concluídas ou em andamento, nos moldes do 
relatório e-sfinge obras do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;
XI - relatórios de Gestão Fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal, bimestralmente.
§ 1º As proposições concernentes às leis orçamentárias deverão ser incluídas no Portal em até 2 (dois) dias úteis da data da Audiência 
Pública de apresentação na Câmara Municipal.
§ 2º A relação dos servidores públicos municipais deverá ser atualizada mensalmente;

Art. 3º O Portal da Transparência Pública de Siderópolis deverá ser permanentemente atualizado, observada a freqüência estabelecida nesta 
lei para os casos especificados.

Art. 4º Os dados e informações disponibilizados deverão ser veiculados por tempo indeterminado, permitindo que o cidadão possa acom-
panhar a evolução das receitas, despesas, programas e projetos da municipalidade.

Art. 5º A interrupção temporária do serviço só poderá ocorrer em caso de problemas técnicos nos servidores, sistemas ou equipamentos 
próprios ou contratados pela Administração para o funcionamento do Portal.
Parágrafo Único- O prazo para retorno das condições normais do serviço será de, no máximo,7 (sete) dias, contado a partir da identifica-
ção do problema, salvo impedimentos determinados por motivos de força maior, devidamente detalhados conforme previsto no parágrafo 
anterior.

Art. 6º O Portal da Transparência Pública de Siderópolis deverá assegurar a recuperação integral de dados em caso de problemas técnicos 
ou ataques de hackers.

Art. 7º Para permitir ao cidadão a localização de qualquer dado ou informação de interesse público divulgada conforme o disposto nesta lei, 
o Portal da Transparência Pública de Siderópolis deverá disponibilizar mecanismo eficiente de busca.
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Art. 8º Para facilitar aos internautas a compreensão dos dados e informações disponíveis, o Portal da Transparência Pública de Siderópolis 
deverá conter glossário com a definição dos termos técnicos em linguagem popular.
Parágrafo Único - Para os efeitos desta lei, consideram-se termos técnicos as palavras ou expressões que não fazem parte do vocabulário 
coloquial dos cidadãos comuns, inclusive as de língua estrangeira.

Art. 9º Para auxiliar o cidadão na localização, compreensão e utilização dos dados e informações veiculados, o Portal da Transparência Pú-
blica de Siderópolis poderá disponibilizar, dentre outras, as seguintes seções:
I - Manual de Navegação: também conhecido por “mapa do site”, apresenta em forma de tópicos toda a estrutura dos conteúdos disponíveis 
no Portal;
II - Perguntas Freqüentes: apresenta respostas para as dúvidas mais comuns dos cidadãos em relação aos dados disponibilizados no Portal;
III - Links: apresenta guia com nome, definição e hiperlink de sites de instituições e governos relacionados aos temas transparência, cida-
dania e controle de recursos públicos;
IV - Fale Conosco: canal interativo para solução de dúvidas e prestação de informações adicionais relacionadas ao tema transparência da 
administração pública municipal, sem prejuízo dos dados de publicação obrigatória previstos nesta lei.

Art. 10 Subordinam-se às disposições desta lei, além dos órgãos da Administração direta, os fundos especiais, as Autarquias, as Fundações 
Públicas, as Empresas Públicas, as Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Exe-
cutivo do Município.

Art. 11 Negar, omitir, retardar ou adulterar dados e informações de interesse público ou prestar declarações falsas sujeitará os responsáveis, 
inclusive o Chefe do Poder Executivo, às penalidades da lei.

Art. 12 O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução do disposto na presente lei no prazo de 01 (um) ano, contado da data 
de sua publicação, sob pena de responsabilidade.

Art. 13 O Poder Legislativo deverá disponibilizar mensalmente no Portal da Transparência as proposições elencadas no artigo 118 do Re-
gimento Interno do Poder Legislativo.

Art. 14 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 07 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 07 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1851, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880675

LEI Nº 1851, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009.

ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, DO FUNDO MUNICIPAL .....................................
.......... CIAL, DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PODER LEGISL 
............................................... CIO FINANCEIRO DE 2010.(R$ 26.645.000,00)

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal 
decretou, e eu sanciono a seguinte lei:
DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Siderópolis para o exercício de 2010 estima a Receita e fixa as Despesas em R$ 26.645.000,00 
(vinte e seis milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil reais), da seguinte forma:
I - Orçamento Fiscal: R$ 21.250.000,00 (vinte e um milhões, duzentos e cinqüenta mil reais);
II - Orçamento da Seguridade Social: R$ 5.395.000,00 (cinco milhões trezentos e noventa e cinco mil reais);
DO ORÇAMENTO DA UNIDADE GESTORA
DO PODER EXECUTIVO

Art. 2º O Orçamento da Prefeitura pa,ra o exercício de 2010 estima a Receita em R$ 23.505.000,00 (vinte e três milhões, quinhentos e 
cinco mil reais) e fixa a Despesa para a Prefeitura Municipal - Poder Executivo em R$ 18.740.000,00 (dezoito milhões, setecentos e quarenta 
mil reais) e em R$ 4.765.000,00 (quatro milhões, setecentos e sessenta e cinco mil reais) as Transferências Financeiras Concedidas para o 
Fundo Municipal de Saúde, para o Fundo Municipal de Assistência Social, para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, para a 
Fundação Municipal de Cultua e para a Câmara Municipal de Vereadores.
§ 1º - A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma 
de legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com o seguinte desdobramento:
1 RECEITAS CORRENTES ..................................................... 22.613.000,00
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1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA .................................................... 1.955.000,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ................................................ 120.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL ..................................................... 170.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS ...................................................... 25.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ............................................. 19.980.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ............................................... 363.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL ..................................................... 3.810.000,00
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO .................................................. 1.000.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS ........................................................ 40.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL .............................................. 2.770.000,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE ........................................... 2.918.000,00)
9.7 Deduções da Receita para Formação do FUNDEB .......................... 2.918.000,00)
SOMA: .................................................................... 23.505.000,00
TOTAL: ................................................................... 23.505.000,00
§ 2º - As Despesas da Prefeitura serão realizadas segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação 
institucional, funcional programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:
I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
02 GABINETE DO PREFEITO ..................................................... 750.000,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ............................. 1.800.000,00
04 SECRETARIA DE FINANÇAS ................................................... 580.000,00
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ................................................. 6.995.000,00
07 SECRETARIA DE OBRAS .................................................... 6.230.000,00
08 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE .............................. 1.070.000,00
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ........................................... 1.000.000,00
12 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABIRAÇÃO ......................... 215.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA .................................................. 100.000,00
SOMA: .................................................................... 18.740.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/ o F.M.Saúde..2.875.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/o F.M.Assistência
Social ...................................................................... 340.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/o F.M.Interesse
Social ....................................................................... 60.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/o F.M.Cultura...740.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/a CÂMARA
VEREADORES .................................................................. 750.000,00
SOMA: ..................................................................... 4.765.000,00
TOTAL: ................................................................... 23.505.000,00
II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE GOVERNO
04 Administração .......................................................... 3.130.000,00
06 Segurança Pública ........................................................ 150.000,00
12 Educação ............................................................... 6.480.000,00
15 Urbanismo ................................................................ 400.000,00
17 Saneamento ............................................................... 430.000,00
18 Gestão Ambiental ......................................................... 360.000,00
20 Agricultura .............................................................. 710.000,00
23 Comércio e Serviços ....................................................... 80.000,00
26 Transporte ............................................................. 5.385.000,00
27 Desporto e Lazer ......................................................... 515.000,00
28 Encargos Especiais ..................................................... 1.000.000,00
99 Reserva de Contingência .................................................. 100.000,00
SOMA: .................................................................... 18.740.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/ o F.M.Saúde..2.875.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/o F.M.Assistência
Social ...................................................................... 340.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/o F.M.Interesse
Social ....................................................................... 60.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/o F.M.Cultura...740.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/a CÂMARA
VEREADORES .................................................................. 750.000,00
SOMA: ..................................................................... 4.765.000,00
TOTAL: ................................................................... 23.505.000,00
III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
000 Encargos Gerais ....................................................... 1.000.000,00
002 Gestão Administrativa Superior .......................................... 750.000,00
003 Administração Geral e Financeira ...................................... 2.380.000,00
004 Aprendendo e Crescendo ................................................ 6.480.000,00
005 Esporte e Lazer ......................................................... 515.000,00
006 Desenvolvimento Urbano e Habitação ...................................... 215.000,00
007 Serviços de Utilidade Pública ......................................... 4.010.000,00
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008 Urbanização de Vias ................................................... 2.220.000,00
009 Agricultura e Meio Ambiente ........................................... 1.070.000,00
099 Reserva de Contingência ................................................. 100.000,00
SOMA: .................................................................... 18.740.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/ o F.M.Saúde..2.875.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/o F.M.Assistência
Social ...................................................................... 340.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/o F.M.Interesse
Social ....................................................................... 60.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/o F.M.Cultura...740.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/a CÂMARA
VEREADORES .................................................................. 750.000,00
SOMA: ..................................................................... 4.765.000,00
TOTAL: ................................................................... 23.505.000,00
IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES ....................................................... 12.735.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ................................ 7.030.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas ........................................ 7.030.000,00
3.1.90.01.00.00 Aposentadorias e Reformas ................................... 130.000,00
3.1.90.03.00.00 Pensões ..................................................... 130.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ............. 5.115.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais ...................................... 1.550.000,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais ......................................... 100.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores ............................. 5.000,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA .................................. 130.000,00
3.2.90.00.00.00 Aplicações Diretas .......................................... 130.000,00
3.2.90.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato ................. 130.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................. 5.585.000,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições PrivadasLucrativos ............ 310.000,00
3.3.50.41.00.00 Contribuições ............................................... 310.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas ........................................ 5.275.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil .............................................. 30.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo ....................................... 2.280.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção ........................... 15.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ................ 390.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ............ 2.370.000,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas ...................... 140.000,00
3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais .......................................... 20.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores ............................ 30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL ....................................................... 5.895.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................. 5.425.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas ........................................ 5.425.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações ....................................... 3.885.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente ........................ 1.515.000,00
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis ......................................... 25.000,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ....................................... 470.000,00
4.6.90.00.00.00 Aplicações Diretas .......................................... 470.000,00
4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual e Resgatado .................. 470.000,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA ..................................... 100.000,00
9.9.99.99.00.00 Reserva de Contingência ..................................... 100.000,00
9.9.99.99.99.00 Reserva de Contingência ..................................... 100.000,00
SOMA: .................................................................... 18.740.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/ o F.M.Saúde..2.875.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/o F.M.Assistência
Social ...................................................................... 340.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/o F.M.Interesse
Social ....................................................................... 60.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/o F.M.Cultura...740.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Concedida p/a CÂMARA
VEREADORES .................................................................. 750.000,00
SOMA: ..................................................................... 4.765.000,00
TOTAL: ................................................................... 23.505.000,00
DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Art. 3º O Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIDERÓPOLIS para o exercício de 2010, estima a Receita em R$ 
1.950.000,00 (hum milhão, novecentos e cinqüenta mil reais) e as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 2.875.000,00 
(dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais), e fixa as Despesas em R$ 4.825.000,00 (quatro milhões, oitocentos e vinte e cinco 
mil reais).
§ 1º - A Receita será realizada mediante arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de Governo, Outras Receitas Correntes e 
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de Capital, na forma de legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, bem como Transferências Financeiras Extra-Orçamentário, 
com os seguintes desdobramentos:
1 RECEITAS CORRENTES ...................................................... 1.730.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL ...................................................... 15.000,00
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS ....................................................... 5.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES .............................................. 1.695.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ................................................ 15.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL ....................................................... 220.000,00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS ........................................................ 20.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ............................................... 200.000,00
SOMA: ..................................................................... 1.950.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - Extra-Orçamentário ................. 2.875.000,00
TOTAL: .................................................................... 4.825.000,00
§ 2º - A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIDERÓPOLIS, será realizada segundo a apresentação dos anexos integran-
tes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional - programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:
I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ............................................... 4.825.000,00
SOMA: ..................................................................... 4.825.000,00
TOTAL: .................................................................... 4.825.000,00
II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
10 SAÚDE .................................................................. 4.825.000,00
SOMA: ..................................................................... 4.825.000,00
TOTAL: .................................................................... 4.825.000,00
III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
010 SAÚDE PARA TODOS ...................................................... 4.825.000,00
SOMA: ..................................................................... 4.825.000,00
TOTAL: .................................................................... 4.825.000,00
IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES ........................................................ 4.418.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ................................ 3.000.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas ........................................ 3.000.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ............. 2.500.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais ........................................ 500.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................. 1.418.000,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos..335.000,00
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais .......................................... 335.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas ........................................ 1.083.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo ......................................... 725.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ................. 35.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............. 263.000,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas ................ 50.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores ............................ 10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL ......................................................... 407.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................... 407.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas .......................................... 407.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações ......................................... 115.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente .......................... 292.000,00
SOMA: ..................................................................... 4.825.000,00
TOTAL: .................................................................... 4.825.000,00
DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 4º O Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIDERÓPOLIS para o exercício de 2010, estima a Re-
ceita em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 340.000,00 (trezentos e 
quarenta mil reais), e fixa as Despesas em R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais).
§ 1º - A Receita será realizada mediante arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de Governo, Outras Receitas Correntes e 
de Capital, na forma de legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, bem como Transferências Financeiras Extra-Orçamentário, 
com os seguintes desdobramentos:
1 RECEITAS CORRENTES ......................................................... 65.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL ....................................................... 2.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ................................................. 60.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ................................................. 3.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL ....................................................... 165.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ............................................... 165.000,00
SOMA: ....................................................................... 230.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - Extra-Orçamentário ................... 340.000,00
TOTAL: ...................................................................... 570.000,00
§ 2º - A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SIDERÓPOLIS, será realizada segundo a apresentação dos 
anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional - programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:
I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
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16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL .................................... 570.000,00
SOMA: ....................................................................... 570.000,00
TOTAL: ...................................................................... 570.000,00
II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL ....................................................... 570.000,00
SOMA: ....................................................................... 570.000,00
TOTAL: ...................................................................... 570.000,00
III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
011 ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA .......................................... 570.000,00
SOMA: ....................................................................... 570.000,00
TOTAL: ...................................................................... 570.000,00
IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES .......................................................... 324.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ................................... 90.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas ........................................... 90.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ................ 70.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais ......................................... 20.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................... 234.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas .......................................... 234.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo ......................................... 114.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ................. 20.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............. 100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL ......................................................... 246.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................... 246.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas .......................................... 246.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações ......................................... 190.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente ........................... 56.000,00
SOMA: ....................................................................... 570.000,00
TOTAL: ...................................................................... 570.000,00
DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Art. 5º O Orçamento da entidade FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE SIDERÓPOLIS para o exercício de 2010, 
estima a Receita em R$ 255.000,00 (duzentos e cinqüenta e cinco mil reais) e as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais), e fixa as Despesas em R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais).
§ 1º - A Receita será realizada mediante arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de Governo, Outras Receitas Correntes e 
de Capital, na forma de legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, bem como Transferências Financeiras Extra-Orçamentário, 
com os seguintes desdobramentos:
1 RECEITAS CORRENTES .......................................................... 5.000,00
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA ........................................................ 1.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL ....................................................... 3.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ................................................. 1.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL ....................................................... 250.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ............................................... 250.000,00
SOMA: ....................................................................... 255.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - Extra-Orçamentário .................... 60.000,00
TOTAL: ...................................................................... 315.000,00
§ 2º - A Despesa da entidade FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE SIDERÓPOLIS, será realizada segundo a 
apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional - programática e natureza, distribuídas 
da seguinte forma:
I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
14 FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ................................... 315.000,00
SOMA: ....................................................................... 315.000,00
TOTAL: ...................................................................... 315.000,00
II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
16 HABITAÇÃO ................................................................ 315.000,00
SOMA: ....................................................................... 315.000,00
TOTAL: ...................................................................... 315.000,00
III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
006 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO ...................................... 315.000,00
SOMA: ....................................................................... 315.000,00
TOTAL: ...................................................................... 315.000,00
IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES ........................................................... 50.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES .................................... 50.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas ........................................... 50.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo .......................................... 15.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física .................. 5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ............... 30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL ......................................................... 265.000,00
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4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................... 265.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas .......................................... 265.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações ......................................... 260.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente ............................ 5.000,00
SOMA: ....................................................................... 315.000,00
TOTAL: ...................................................................... 315.000,00
DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

Art. 6º O Orçamento da entidade DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDERÓPOLIS para o exercício de 2010, estima a Receita em 
R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais) e as Transferências Financeiras do Tesouro Municipal em R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta 
mil reais), e fixa as Despesas em R$ 1.445.000,00 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e cinco mil reais).
§ 1º - A Receita será realizada mediante arrecadação de Rendas, Transferências de outras esferas de Governo, Outras Receitas Correntes e 
de Capital, na forma de legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos, bem como Transferências Financeiras Extra-Orçamentário, 
com os seguintes desdobramentos:
1 RECEITAS CORRENTES ........................................................ 455.000,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL ....................................................... 1.000,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ................................................ 450.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ................................................. 4.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL ....................................................... 250.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ............................................... 250.000,00
SOMA: ....................................................................... 705.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - Extra-Orçamentário ................... 740.000,00
TOTAL: .................................................................... 1.445.000,00
§ 2º - A Despesa da entidade FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDERÓPOLIS, será realizada segundo a apresentação dos anexos 
integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional - programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:
I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
13 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA .......................................... 1.445.000,00
SOMA: ..................................................................... 1.445.000,00
TOTAL: .................................................................... 1.445.000,00
II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
13 CULTURA ................................................................ 1.445.000,00
SOMA: ..................................................................... 1.445.000,00
TOTAL: .................................................................... 1.445.000,00
III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
012 CULTURA E TURISMO ..................................................... 1.445.000,00
SOMA: ..................................................................... 1.445.000,00
TOTAL: .................................................................... 1.445.000,00
IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES ........................................................ 1.115.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ................................... 52.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas ........................................... 52.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ................ 40.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais ......................................... 12.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................. 1.063.000,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos...25.000,00
3.3.50.41.00.00 Contribuições ................................................ 25.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas ........................................ 1.038.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo .......................................... 45.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ................. 43.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .............. 950.000,00
DESPESAS DE CAPITAL ......................................................... 330.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ............................................... 33-.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas .......................................... 330.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações ......................................... 315.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente ........................... 10.000,00
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis .......................................... 5.000,00
SOMA: ..................................................................... 1.445.000,00
TOTAL: .................................................................... 1.445.000,00
DO ORÇAMENTO DO PODER LEGISLATIVO DE SIDERÓPOLIS

Art. 7º O Orçamento do órgão CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS para o exercício de 2010 estima a Transferência 
Financeira Recebida da Prefeitura em R$ 750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais) e fixa as Despesas em R$ 750.000,00 (setecentos 
e cinqüenta mil reais).
§ 1º - A Receita será realizada mediante Transferências Financeiras Extra-Orçamentário, conforme abaixo especificado:
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS - Extra-Orçamentário Recebida da PREFEITURA ...... 750.000,00
SOMA: ....................................................................... 750.000,00
TOTAL: ...................................................................... 750.000,00
§ 2º - A Despesa do órgão CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS será realizada segundo a apresentação dos anexos 
integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte forma:
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I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS .......................................... 750.000,00
SOMA: ....................................................................... 750.000,00
TOTAL: ...................................................................... 750.000,00
II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO
01 LEGISLATIVO .............................................................. 750.000,00
SOMA: ....................................................................... 750.000,00
TOTAL: ...................................................................... 750.000,00
III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA
001 PROCESSO LEGISLATIVO .................................................... 750.000,00
SOMA: ....................................................................... 750.000,00
TOTAL: ...................................................................... 750.000,00
IV - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA
DESPESAS CORRENTES .......................................................... 701.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .................................. 575.600,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas .......................................... 575.600,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ............... 468.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais ........................................ 107.600,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ................................... 125.400,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas .......................................... 125.400,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil .............................................. 19.500,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo .......................................... 37.900,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ................. 17.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ............... 51.000,00
DESPESAS DE CAPITAL .......................................................... 49.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS ................................................ 49.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas ........................................... 49.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações .......................................... 30.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente ........................... 19.000,00
SOMA: ....................................................................... 750.000,00
TOTAL: ...................................................................... 750.000,00

Art. 8º Os recursos da Reserva de Contingência são destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e 
eventos fiscais imprevistos, superávit orçamentário e para obtenção de resultado primário positivo, conforme abaixo:
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal ............................................... 99
Reserva de Contingência ..................................................... 100.000,00
TOTAL: ...................................................................... 100.000,00
§ 1º - A utilização dos recursos de Reserva de Contingência será feita por Ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, observando o limite 
para cada evento de riscos fiscais especificados neste artigo.
§ 2º - Para efeito desta Lei entende-se por “Outros Riscos e Eventos Fiscais Imprevistos”, as despesas diretamente relacionadas ao funcio-
namento e manutenção dos serviços de competência de cada uma das unidades gestoras não orçados ou orçados a menor.
§ 3º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos, e também para abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais para despesas não orçadas ou orçadas a menor, 
conforme disposto na Portaria MPO nº 42/99, art. 5º, Portaria STN nº 163/2001, art. 8º.
§ 4º - Os recursos da Reserva de Contingência destinados a riscos fiscais, caso estes não se concretizem ao final de cada mês, poderão, ex-
cepcionalmente, ser utilizados na proporção de 1/12 do saldo, por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, após apreciação e aprovação 
do Legislativo, para abertura de créditos adicionais suplementares de dotações que se tornaram insuficientes.

Art. 9º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado por ato próprio, a efetuar transposições de valores de dotações orçamentárias 
entre elementos de despesas correntes e de capital/modalidades de aplicações, alocados dentro do mesmo Projeto ou Atividade, até o limite 
de seu saldo.

Art. 10 - (Vetado)

Art. 11 - As despesas por conta das dotações vinculadas a convênios, operações de créditos e outras receitas de realização extraordinária 
só serão executadas ou utilizadas de alguma forma, se estiver assegurado o seu ingresso no fluxo de caixa.

Art. 12 - Os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fonte 
de recursos para a abertura de créditos adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações especiais, por Ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal, somente após apreciação do Poder Legislativo.

Art. 13 - As receitas de realização extraordinária, oriundas de convênios, operações de crédito e outras, não serão consideradas para efeito 
de apuração do excesso de arrecadação para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais.

Art. 14 - Durante o Exercício de 2010 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priori-
zados nesta Lei, na forma da legislação vigente.

Art. 15 - Comprovado o interesse público e mediante convênio, acordo ou ajuste, o Executivo Municipal poderá assumir custeio de compe-
tência de outros entes da Federação.
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Art. 16 - Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio e/ou similares com os governos Federal, Estadual e Municipal, diretamente 
ou através de seus órgãos da administração direta ou indireta, para execução de obras ou aquisição de equipamentos, materiais ou serviços 
de interesse do Município, devendo sempre, após, serem remetidos ao Poder Legislativo para homologação.

Art. 17 - As Destinações de Recursos poderão ser alteradas por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 18 - Faz parte integrante desta Lei os ANEXOS extraídos da Lei Federal nº 4.320/64 e os ANEXOS I à XV vinculados ao Plano Plurianual, 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 19 - Ficam autorizados os ajustes necessários nos Anexos do Plano Plurianual 2010/2013 - Lei Municipal nº 1.827/2009 de 02 de Se-
tembro de 2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias/2010 - Lei Municipal nº 1.838/2009 de 21 de Outubro de 2009, que se fizerem necessárias 
em função dos valores constantes dos Anexos da presente Lei.
Parágrafo Único - Os valores do Plano Plurianual 2010/2013 para o exercício de 2010 em diante, bem como as metas físicas, passam a 
vigorar com a redação dos Anexos da presente Lei, no que couber.

Art. 20 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará durante o exercício de 2010, a partir de 1º de janeiro, revogando 
as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 15 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 15 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
Os anexos encontram-se publicados no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.

LEI Nº 1852, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880676

LEI Nº 1852, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

REGULA A CONCESSÃO DE INCENTIVOS ECONÔMICOS À EMPRESAS E CRIA O CONSELHO DO MUNICÍPIO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Prefeitura Municipal de Siderópolis, poderá conceder à requerimento da parte interessada, estímulos fiscais e incentivos econômi-
cos às empresas que se estabeleçam e iniciem atividades no município, bem como, às empresas já existentes que promovam sua ampliação 
com expressividade .
I - As solicitações de implantação de nova indústria ou ampliação das já existentes no Município conceder - se - á mediante consulta prévia 
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e Conselho do Município.
II - A concessão do estímulo fiscal e incentivo econômico far - se - á por ato do Chefe do Poder Executivo, com aprovação do Conselho do 
Município, de conformidade com a art.56 da Lei Orgânica Municipal.
III - O pedido indeferido pelo Conselho do Município, deverá ser fundamentado e caberá recurso para o Chefe do Poder Executivo.

Art. 2º Os estímulos e incentivos a que se refere o artigo anterior, poderão constituir - se, isolada ou cumulativamente, de:
I - Isenção da TLO ( Taxa de Licença para Obras);
II - Isenção da TLL ( Taxa de Licença de para Localização e Funcionamento ) pelo prazo mínimo de 01 ( um ) ano e no máximo de 05 ( cinco 
) anos a contar da aprovação do requerimento ou à critério do Conselho do Município;
III - Isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana, pelo prazo mínimo de um ( 01 ) ano e no máximo de 05 ( cinco 
) anos a contar da aprovação do requerimento ou à critério do Conselho do Município;
IV - ISSQN - Isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza,pelo prazo mínimo de 01 ( um ) ano e no máximo de 05 anos, a 
contar da aprovação do requerimento ou a critério do Conselho do Município;
V - Execução no todo ou em parte dos serviços de aterro, drenagens e infra-estrutura necessárias nas áreas de terras onde serão implan-
tadas as novas empresas e também a ampliação das já existentes .

Art. 3º Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal e o Conselho do Município efetuar Cessão de Direito Real de Uso, de áreas de terras 
pertencentes à Prefeitura, para instalação de indústrias, em locais previamente determinados a sua implantação.

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo e o Conselho do Município poderá autorizar a permuta de áreas de terras em atendimento às solicitações 
de empresas já existentes, desde que elas cumpram as exigências da lei.

Art. 5º A empresa interessada nos incentivos econômicos e estímulos fiscais, cumprirao os seguintes requisitos:
I - Para empresas novas:
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a) Estudo de mercado;b) Projeto de Engenharia;c) Tamanho e localização do empreendimento;d) Cronograma do orçamento das despesas 
e receitas;e) Comprovante do Financiamento próprio ou de terceiros;f) Orçamento da obra;g) Cronograma do número de empregos diretos 
e indiretos gerados.
II - Para empresas já existentes:
a) O aumento quantitativo de mão de obra direta, em relação aos 03 (três) últimos anos, comprovado pela RAIS (Relação Anual de Infor-
mações Sociais) ;b) Capacidade de produção e demanda, comprovada mediante estudo de viabilidade e balancete dos últimos 03 ( três ) 
anos .c) Comprovação da área física a ser ampliada, através do projeto de engenharia, apresentado ao Conselho do Município.
* 1º - Para efeito de avaliação das solicitações enquadráveis na presente Lei, para as empresas novas, serão consideradas prioritariamente 
o projeto em função de novos empregos .
* 2º - A expressividade, de que trata o art. 1º, para as empresas já existentes considerar - se - á o que for demonstrado no inciso I e II do 
art. 5º.
* 3º - A indústria de maior porte, através de projeto circunstanciado e motivado poderá solicitar outros benefícios econômicos, não previstos 
nesta Lei, mediante parecer favorável do Conselho do Município com a aprovação do Chefe do Poder Executivo .
Parágrafo Único - Os incentivos e estímulos, deverão ter aprovação na Câmara de Vereadores através do competente processo legislativo .

Art. 6º Fica criado o Conselho do Município, composto de (14) catorze membros, a saber:
I - Um representante do Chefe do Poder Executivo, seu presidente ;
II - Dois representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação
III - Um representante da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
IV - Um representante do Sindicato dos Mineiros;
V - Um representante da Secretaria de Finanças;
VI - Um representante da Secretaria de Obras;
VII - Um representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Siderópolis;
VIII - Um representante da Mulher Empresária;
IX - Dois representantes da Câmara de Vereadores;
X - Um representante das Indústrias instaladas no Município de Siderópolis;
XI - Um representante do CREA.
§ 1º - Os membros do Conselho do Município serão indicados pelas respectivas entidades nele representadas e designadas por ato do Chefe 
do Poder Executivo, para mandato de dois anos, podendo haver recondução, a convite do Poder Executivo .
§ 2º - Para cada membro titular do Conselho será indicado um suplente.

Art. 7º Nenhum processo de incentivo econômico ou estímulo fiscal será despachado pelo Prefeito Municipal, sem ser ouvido o Conselho 
do Município.

Art. 8º A solicitação da Empresa interessada nos incentivos econômicos e estímulos fiscais, será devidamente protocolada com o respectivo 
projeto de viabilidade técnica, econômica e financeira, no protocolo da Prefeitura Municipal .
Parágrafo Único - Para efeito da avaliação das solicitações enquadráveis na presente Lei,serão considerados prioritariamente, projetos em 
função de:
I - Número de empregos diretos;
II - Propósito do empreendimento;
III - Estimativa de retorno de tributos ;
IV - Cronograma de implantação;
V - Registrar e licenciar os veículos do ativo imobiliário ou em nome dos sócios junto ao órgão competente localizado no Município de Si-
derópolis para fins de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores ( IPVA ).

Art. 9º A Empresa beneficiada com os incentivos econômicos e estímulos fiscais, é vedado:
I - Dar destinação diversa da prevista no projeto original do empreendimento, transferir, desativar a unidade estabelecida no município antes 
de decorridos 15 anos ( quinze anos ) da data da referida concessão, sem a anuência do Conselho do Município.
Parágrafo Único - O beneficiário obriga - se a iniciar a obra no prazo de seis meses a contar da data da homologação do pedido, de concluí 
- la no prazo de 12 meses para empresa de pequeno e médio porte e 18 ( dezoito ) meses, para empresa de grande porte, podendo ser 
prorrogável mediante de solicitação justificada e comprovada e será autorizada pelo Poder Executivo e Conselho do Município e iniciar suas 
atividade no prazo de até 6 (seis) meses após conclusão da construção da obra .

Art. 10 - Cessará o benefício concedido pela presente Lei, à empresa que deixar de cumprir com os propósitos manifestados na solicitação e 
contidos no projeto original, responsabilizando - se pelo recolhimento aos cofres públicos municipais do valor correspondente aos benefícios 
obtidos através desta Lei, acrescidos de juros e correções legais, podendo ser pago em cota única ou em parcelas mensais e consecutivas 
não superiores a 12 (doze ) parcelas, podendo ser requerido prazo superior, devidamente justificado e aprovado pelo Conselho do Município 
.

Art. 11 - Reverterá sem ônus, ao Poder Público Municipal, o terreno cedido a título de Incentivo Econômico, quando não utilizado na finali-
dade prevista no projeto original, alugado ou vendido o imóvel para terceiros, conf. Art. 9º.

Art. 12 - O benefício da presente Lei, quando concedido à empresa já existente, somente atingirá no tocante a isenção de impostos, o 
acréscimo das instalações efetivamente realizadas em concordância com o projeto específico .

Art. 13 - Não conceder - se - á nenhum benefício previsto nesta Lei, às empresas que tenham débitos vencidos perante a Fazenda Pública 
Municipal.
Parágrafo Único - A infrigência das disposições prevista no “ caput “ deste artigo, aplicar - se - á a pena de suspensão da expedição do “ 
Alvará de Licença de Localização e Funcionamento “, até o dia em que prestar as informações .
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Art. 14 - Não obterá o beneficio previsto no Art. 3º desta Lei, o proprietário que tiver alienado terreno de sua propriedade que pudesse ser 
utilizado para implantação das dependências físicas da empresa, com prazo anterior a um ( 01 ) ano .

Art. 15 - Fica autorizado o Conselho do Município a rever os incentivos concedidos anteriormente à presente lei, e a promover após homo-
logação do Chefe do Poder Executivo, a reversão, nos casos em que os beneficiários deixaram de cumprir os propósitos das leis nº 753/89 
e 1.555/05.
Parágrafo Único - No ato da revogação que dispõe o “ caput “ deste artigo constará:
I - Data que cessará os benefícios concedidos ;
II - Prazo para reconhecimento aos chefes municipais do valor correspondentes aos benefícios obtidos, acrescidos de juros e correção ;
III - Reversão ao patrimônio Público Municipal do terreno doado ou cedido à título de incentivo, sem qualquer ônus para o Município .

Art. 16 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá através de Decreto os critérios para a concessão de Incentivos Fiscais e Eco-
nômicos à Micro - empresa que pretender implantar - se no Município, ouvido o Conselho do Município.

Art. 17 - As despesas oriundas desta, correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 18 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 16 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1853, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880677

LEI Nº 1853, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
AUTORIZA DOAÇÃO DE IMÓVEL AO MOVIMENTO CONSCIENTIZAÇÃO NEGRA “CRUZ E SOUZA”

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do poder executivo autorizado a doar ao Movimento Conscientização Negra “Cruz e Souza” - CNPJ/MF nº 05.150.312/0001-
03 a fração ideal de 1.500m²(hum mil e quinhentos metros quadrados), parte da matricula nº 11.917 do 2º Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Criciúma - SC, com as seguintes confrontações; conforme croqui em anexo:
I - Ao Norte: Carbonífera Belluno;
II - Ao Sul: Prefeitura Municipal de Siderópolis;
III - Ao Leste: Estrada Geral
IV - Ao Oeste: Prefeitura Municipal de Siderópolis;

Art. 2º O imóvel objeto da presente lei destina-se à construção da sede da entidade.

Art. 3º Fica o Movimento de Conscientização Negra “Cruz e Souza” obrigado a cumprir as exigências consignadas na escritura de doação 
originária, bem como as demais exigências e prazos fixados pelos Órgãos Ambientais para utilização do referido imóvel.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a lei nº 1.706/2007.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 16 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 1854, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880678

LEI Nº 1854, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA QUE RECONHECE PARA COM A 
EMPRESA FORÇA E LUZ JOÃO CESA LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, devidamente autorizado a firmar com a Empresa Força e Luz João Cesa Ltda, concessio-
nária dos serviços públicos de energia elétrica neste Município, Contrato de parcelamento de Dívida que Reconhece débitos, em seu prin-
cipal, débito este decorrente do consumo de energia elétrica pelas diversas unidades da Administração Pública Municipal correspondente a 
períodos de Julho de 2004 à novembro de 2008, que totaliza R$ 195.803,71 ( Cento e Noventa e Cinco Mil Oitocentos e Três Reais e Setenta 
e Um Centavos),Conforme relação de faturas pendentes, parte integrante desta Lei.

Art. 2º Os débitos serão pagos de forma parcelada, da seguinte maneira:
I - R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), até 30 dias após a publicação da presente Lei;
II - R$ 20.000,00 ( Vinte Mil Reais), até 10 de fevereiro de 2010;
III - R$ 2.939,00( Dois Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais), em 36 parcelas mensais e sucessivas a partir de 10 de março de 2010;

Art. 3º O Poder Executivo fará consignar nas Leis Orçamentárias Municipais - Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e Lei Orçamentária Anual 
- LOA durante o prazo de vigência desta Lei, recursos orçamentários para atendimento do presente contrato.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam- se as disposições em contrário.
Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 16 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1855, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880679

LEI Nº 1855, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
AUTORIZA CONTRIBUIÇÃO À FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o município autorizado a repassar à Federação Catarinense de Municípios, o valor mensal de R$ 700,00(setecentos reais) à titulo 
de contribuição, de conformidade com os índices de rateio dos Municípios na partilha de ICMS, como segue:
I - Índice igual ou inferior a 0,100 R$ 500,00;
II - Índice superior a 0,100 até 0,500 R$ 700,00;
III - Índice superior a 0,500 até 2,000 R$ 1.000,00;
IV - Índice superior a 2,000 R$ 1.200,00;
Parágrafo Único - O reajuste das contribuições mensais dos municípios à FECAM a partir de 2011, será aplicado na competência do mês de 
janeiro de cada ano, correspondente à média do percentual de incremento nos repasses do FPM e ICMS, apurados no exercício anterior.

Art. 2º A despesa correrá por conta do orçamento vigente em cada exercício.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 16 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1856, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880680

LEI Nº 1856, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
AUTORIZA A DOAÇÃO DE IMOVEL AO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE CARVÃO DE SIDERÓPOLIS, 
TREVISO E COCAL DO SUL.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a doar ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Carvão de Siderópolis, 
Treviso e Cocal do Sul, CNPJ nº 80.168.180/0001-54, um terreno urbano com 7.078,20m², parte da matricula nº 6.009 do 2º cartório, com 
as seguintes confrontações, conforme croqui em anexo:
I - Norte: linha irregular com o Rio Fiorita;
II - Sul: 178,24 m com a Rua Arlindo Barzan;
III - Leste: 28,56m terras do Sindicato dos Mineiros e 113,06m com a faixa de domínio da Ferrovia Tereza Cristina;
IV - Oeste: 8,06m com Rua sem denominação;

Art. 2º O imóvel destina-se a sede do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Carvão de Siderópolis e área de lazer.

Art. 3º A destinação diversa da prevista no art.2º acarretará a anulação da doação, revertendo-se o imóvel ao patrimônio municipal, sem 
direito à indenização por eventuais construções.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 16 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1857, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880681

LEI Nº 1857, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
AUTORIZA A PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS DA LEI 1784/2008

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar, por até 4(quatro) meses, os contratos temporários de pessoal para a Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos, nos termos da Lei 1784 de 30/12/2008, alterada pela Lei 1796/2009.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 16 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1858, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880682

LEI Nº 1858, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

ALTERA A LEI Nº 1819/2009

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 3º da Lei nº 1.819 de 21 de julho de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:
“

Art. 3º O valor da desapropriação é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme laudo de reavaliação emitido pela Comissão de Avaliação 
de Bens
“

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 16 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1859, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880683

LEI Nº 1859, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
INSTITUI O PACTO DE AMIZADE ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SIDERÓPOLIS E COMUNI DE BELLUNO - PROVÍNCIA DI BELLUNO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica constituído o Pacto de Amizade entre o município de Siderópolis e cidade de Belluno - Província di Belluno - Itália.

Art. 2º Em decorrência no disposto no artigo 1º, desta lei, fica o município de Siderópolis autorizado a celebrar Pacto de Amizade com a cida-
de de Belluno - Província de Belluno - Itália, tendo por objetivo o intercâmbio cultural, artístico, turístico, comercial, industrial e tecnológico.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 16 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 186

Publicação Nº 1879010

LEI Nº 186
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$750.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de dezembro de 1964.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
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LEI Nº 1860, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880684

LEI Nº 1860, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

ALTERA A LEI Nº 1674/2007 E AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA A SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da Cons-
tituição Federal e artigo 152, § 6º da Lei Orgânica do Município, autorizada a contratar Ser-
vidores Públicos, para o ano letivo de 2010, conforme Anexo Único da presente lei.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de atividade 
ligada à área de Educação, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público.
§ 2º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de atividade 
ligada à área de Educação, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos seguintes casos:
I - admissão de professores e servidores substitutos para exercício na Rede Municipal de En-
sino para cargos não providos em caráter transitório e na ausência do professor ou servidor 
ocupante do cargo efetivo ou em substituição de cargo efetivo, decorrentes de afastamento 
legais, como:
a) licença gestante e adotante;b) licença tratamento de saúde;c) licença sem vencimento para 
tratar de interesses particulares;d) licença prêmio;e) cargo em comissão;f) designação para 
cargo de diretor de unidade na rede municipal;
§ 3º - O regime jurídico dos servidores contratados é o celetista.

Art. 2º A escolha do pessoal se dá através da Secretaria de Educação tendo como critério tempo 
de serviço e titulação dos profissionais na área; mediante processo seletivo simplificado, com 
divulgação na imprensa.

Art. 3º Fica alterado o número de vagas do cargo de Professor Magistério/LP constante na Lei 
nº 1.674/2007, para 125(cento e vinte e cinco) vagas e valores constantes no Anexo Único da 
presente lei.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 16 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
Anexo Único
 _____________________________________________________________________________
|Nº Vagas|             Função              |    Carga Horária   |Salário 20h/s|
|========|=================================|====================|=============|
|55      |Professor Mag-LP / Mag-ST        |10, 20, 30 ou 40h/s | R$575,98(LP)|
|        |                                 |                    |R$ 475,00(ST)|
|________|_________________________________|____________________|_____________|
 _____________________________________________________________________________
|Nº Vagas|             Função              |    Carga Horária   |Salário 20h/s|
|========|=================================|====================|=============|
|10      |Auxiliar  de  Ensino  de Educação|30 h/s              |    R$ 575,98|
|        |Infantil e Creche                |                    |             |
|________|_________________________________|____________________|_____________|
 * tabela formatada por sistema
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LEI Nº 1861, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.

Publicação Nº 1880685

LEI Nº 1861, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2009.
DISPÕE SOBRE A PRIVACIDADE DOS USUÁRIOS DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam obrigados os estabelecimentos bancários do Município de Siderópolis, a colocarem dispositivos destinados a manter a priva-
cidade dos usuários de agencias bancarias no momento do atendimento.

Art. 2º O Poder Executivo definirá o órgão competente para fiscalizar a observância desta lei.

Art. 3º O descumprimento da presente lei acarretará:
1. advertência;
2. multa de 40 UFM(Unidade Fiscal Monetári
a).

Art. 4º Deverá a agencia bancaria fixar em local visível cópia da presente Lei, o órgão fiscalizador e o respectivo número telefônico para 
denúncia.

Art. 5º As agências bancárias referidas no art. 1º terão o prazo de 90(noventa) dias, a contar da regulamentação desta Lei, para adaptar-se 
as suas disposições.

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta das dotações orçamentárias próprias, ou suplementares se neces-
sário.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 16 de Dezembro de 2009.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 16 de Dezembro de 2009.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1862, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010.

Publicação Nº 1880686

LEI Nº 1862, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE INTERVENÇÕES 
VIÁRIAS - PROVIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder executivo Municipal autorizado a abrir no corrente exercício financeiro, em uma ou mais vezes, Crédito Adicional Suple-
mentar até o valor de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinqüenta mil reais), para atender despesas com o Programa de Interven-
ções de Vias - PROVIAS, tendo a seguinte classificação orçamentária:
07 - SECRETARIA DE OBRAS
07.01 - Departamento de Obras Civis
Projeto: 1.011 - AQUISIÇÃO DE EQUIP., VEÍCULOS E MÁQUINAS
Elemento de despesa: 4.4.90.52.00.0.1.05.0 - Equipamentos e Material Permanente: Valor do crédito R$ 1.250.000,00
RECEITA: 4.2.1.1.4.99.00.00 - Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais 0.1.05.0 - Recursos PROVIAS - R$ 1.250.000,00

Art. 2º Como recursos para a abertura do Crédito Adicional Suplementar de que trata a presente Lei, serão utilizados os previstos no inciso 
IV, do § 1º do artigo, 43, da Lei Federal nº 4320/64, provenientes da operação de crédito autorizada pela Lei Municipal nº 1811, de 01 de 
julho de 2009”.

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 12 de Fevereiro de 2010.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
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DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Fevereiro de 2010.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1863, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010.

Publicação Nº 1880687

LEI Nº 1863, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR TERMO DE CONCESSÃO REAL DE USO A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA SÃO JORGE 
PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UM MIRANTE TURÍSTICO NO MUNICÍPIO.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo municipal autorizado a conceder pelo prazo de 20 (vinte) anos, prorrogável por igual período, mediante Termo 
de Concessão de Direito Real de Uso, à Associação dos Moradores da Vila São Jorge, a utilização exclusiva do imóvel situado no Bairro Vila 
São Jorge, para a construção de um mirante turístico, a saber:
I - área medindo 8.000,00m² (oito mil metros quadrados), remanescente de uma área de 149.386,00m², matriculada sob o nº 9.318, no 
Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Criciúma, com as seguintes confrontações: NORTE: 85,24 metros com a Rua 
Projetada; SUL: 87,33 metros com terras de Ema Salvaro Soratto; LESTE: 95,66 metros com terras da Carbonífera Metropolitana Ltda e 
OESTE: 93,30 metros com terras da Carbonífera Metropolitana Ltda.

Art. 2º A infringência às disposições do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso importará na revogação imediata da concessão, sem 
direito a ressarcimento das benfeitorias executadas pelo concessionário, após prévia notificação do mesmo.

Art. 3º A partir da concessão de Direito Real de Uso da área referida no art. 1º, fica a Associação autorizada a instalar o referido mirante 
turístico, de acordo com as leis urbanísticas municipais, bem como cercar a área concedida, caso necessário.

Art. 4º Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 12 de Fevereiro de 2010.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Fevereiro de 2010.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1864, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010.

Publicação Nº 1880688

LEI Nº 1864, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2010.

DECLARA DE UTILIDADE PUBLICA A ASSOCIAÇÃO SIDEROPOLITANA DOS AMIGOS DO ESPORTE

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL a ASSOCIAÇÃO SIDEROPOLITANA DOS AMIGOS DO ESPORTE, com sede na Rua 
Osvaldo Pinto da Veiga, sn, Centro, Siderópolis, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.076.381/0001-09.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 12 de Fevereiro de 2010.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 12 de Fevereiro de 2010.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1865, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010.

Publicação Nº 1880689

LEI Nº 1865, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ATÉ O VALOR DE R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

ELVI DONADEL, Prefeito Municipal de Siderópolis em Exercício, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal 
aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de 
Siderópolis até o montante de R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinqüenta Mil Reais), para adicionar ao seguinte elemento de despesa:
PARA SUPLEMENTAR:
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
PROJ/ATIV: 2.009 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB
59 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.13.0 - Equipamento e Material Permanente...R$ 250.000,00

Art. 2º O crédito que se refere o artigo anterior, correrá por conta de anulação parcial do seguinte elemento de despesa do orçamento 
vigente:
PARA ANULAR:
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
PROJ/ATIV: 1.005 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTENSÍLIOS PARA A EDUCAÇÃO
38 - 4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.90.0 - Equipamento e material Permanente...R$ 250.000,00

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 24 de Fevereiro de 2010.
ELVI DONADEL
Prefeito Municipal em Exercício
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 24 de Fevereiro de 2010.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1866, DE 06 DE ABRIL DE 2010.

Publicação Nº 1880690

LEI Nº 1866, DE 06 DE ABRIL DE 2010.

ACRESCENTA O INCISO I AO § 2º DO ARTIGO 2º DA LEI Nº 1808/2009

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal 
aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Acrescenta o inciso I ao § 2º do Artigo 2º da Lei Municipal nº 1.808/2009:
“
I - A movimentação das contas de depósito e dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Saúde será realizada conjuntamente pelo 
Secretário de Saúde e pelo Chefe do Poder Executivo, como gestores perante a Corte de Contas.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 06 de abril de 2010.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração, em 06 de abril de 2010
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1867, DE 09 DE ABRIL DE 2010.

Publicação Nº 1880691

LEI Nº 1867, DE 09 DE ABRIL DE 2010.

REGULAMENTO O TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÁS MICROEMPRESAS, ÁS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E AOS MI-
CROEMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal 
aprovou, e eu sanciono a seguinte lei:

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta lei regulamenta e consolida o tratamento jurídico diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno 
porte e microempreendedores individuais, em conformidade com o disposto nos arts. 146, III, “d”, 170, IX, e 179 da Constituição Federal e 
as disposições contidas na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores.
Parágrafo Único - Para fins do disposto nesta lei, aplicam-se as definições de microempresa, de empresa de pequeno porte e de microem-
preendedor individual contidas na Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores.

Capítulo II
DA INSCRIÇÃO, LEGALIZAÇÃO E BAIXA

SEÇÃO I
DAS DIRETRIZES

Art. 2º Os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de abertura e fechamento de empresas observarão a unicidade do processo 
de registro e de legalização, devendo para tanto articular as competências próprias com aquelas dos demais órgãos das outras esferas 
envolvidas na formalização empresarial, buscando compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e 
garantir a linearidade do processo, da perspectiva do empresário.

Art. 3º Deverão ser mantidas à disposição dos empresários, de forma presencial e pela rede mundial de computadores, informações, 
orientações e instrumentos que permitam pesquisa prévia à etapa de inscrição, alteração e baixa de empresas, de modo a prover a certeza 
quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade da inscrição.

Art. 4º Os procedimentos relativos à consulta de viabilidade, inscrição, alteração e baixa de empresas serão realizados por meio de sistemas 
informatizados, integrados ao Projeto Registro Mercantil Integrado - REGIN.
Parágrafo Único - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a tomar todas as providências necessárias para completa integração dos 
referidos sistemas.

Art. 5º O Município adotará, para fins de cadastramento, a codificação prevista na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.
Parágrafo Único - O Chefe do Poder Executivo regulamentará a forma de atualização cadastral das empresas já inscritas no Município e 
respectiva vinculação à Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

SEÇÃO II
DA CONSULTA DE VIABILIDADE E DA INSCRIÇÃO

Art. 6º É obrigatória a realização da consulta de viabilidade previamente ao pedido de inscrição da microempresa, da empresa de pequeno 
porte e do microempresário individual, a qual será efetivada por meio do sistema Registro Mercantil Integrado - REGIN, disponível no sítio 
oficial do Município, e requerida preferencialmente por contador ou técnico contábil devidamente registrado no respectivo conselho de 
classe.
§ 1º A consulta de viabilidade deverá ser suficiente para que o empresário seja informado pelos órgãos competentes:
I - da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de exercício da atividade econômica desejada no local escolhido;
II - de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licenças de autorização de funcionamento, segundo a natureza da atividade 
econômica pretendida, o porte, o grau de risco e a localização.
§ 2º Os órgãos competentes disporão do prazo de 10 dias, a contar da data da realização da consulta no REGIN, para emitir o respectivo 
parecer, o qual poderá ser pelo:
I - Deferimento da consulta de viabilidade, nos casos de atendimento de todas as normas de ocupação do solo, posturas, segurança pública, 
vigilância sanitária e meio ambiente;
II - Indeferimento da consulta de viabilidade, nos casos em que não forem atendidas todas as normas de ocupação do solo, posturas, se-
gurança pública, vigilância sanitária e meio ambiente.
§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º deste artigo, o atendimento de todas as normas de ocupação do solo, posturas, segurança pública, 
vigilância sanitária e meio ambiente, deverá ser cumprido anteriormente a liberação do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento.
§ 4º O contador ou escritório de contabilidade optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte - Simples Nacional deverá prestar orientações e efetuar o pedido de consulta de viabi-
lidade gratuitamente ao microempreendedor individual, nos termos do artigo 18, § 22-B, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 123, de 
14 de dezembro de 2006.



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 904

§ 5º Ao microempreendedor individual será facultada a realização de consulta de viabilidade tão-somente para o exercício de atividades 
econômicas constantes na regulamentação específica aprovada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações posteriores.
§ 6º A consulta de viabilidade de que trata este artigo será gratuita.

Art. 7º O processo de registro do microempreendedor individual deverá ter trâmite especial, opcional para o empreendedor na forma disci-
plinada pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios.
§ 1º A inscrição do microempreendedor individual deverá ser realizada no Portal do Empreendedor, disponível no sítio www.portaldoempre-
endedor.gov.br, após a realização e deferimento da consulta de viabilidade previsto no artigo 6º desta lei.
§ 2º A realização de inscrição do microempreendedor individual diretamente no Portal do Empreendedor prescindida da realização e defe-
rimento da consulta de viabilidade resultará no indeferimento da inscrição municipal e revogação de eventuais documentos emitidos ante-
riormente à análise do pedido de inscrição pelo Município, em especial dos registros provisórios do CNPJ e do NIRE.
§ 3º O microempreendedor individual fica isento do pagamento de todas as taxas relativas à primeira inscrição.
§ 4º A partir do segundo ano da inscrição municipal, aplicar-se-ão ao microempreendedor individual 50% (cinqüenta por cento) das dispo-
sições legais relativas à taxas aplicáveis às demais empresas.
§ 5º A partir do quinto ano da inscrição municipal, aplicar-se-ão ao microempreendedor as disposições legais relativas à taxas aplicáveis às 
demais empresas.

Art. 8º A inscrição da microempresa e da empresa de pequeno porte deverá ser realizada no Departamento de Arrecadação do Município, 
após o deferimento da consulta de viabilidade.

Capítulo II
DO REGIME TRIBUTÁRIO

Art. 9º As microempresas, as empresas de pequeno porte e os microempreendedores individuais optantes pelo Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte - Simples Nacional, relativamente 
ao Imposto Sobre Serviços - ISS, cingir-se-ão às disposições fixadas pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
suas alterações, e pelas normas expedidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.

Art. 10 O valor devido mensalmente a título de ISS pelas microempresas optantes pelo Simples Nacional que aufiram receita bruta, no ano-
-calendário anterior, igual ou inferior ao valor definido no § 18, do art. 18, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, será 
por estimativa, no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais).
§ 1º O valor estimado mensal, nos termos do caput, será aplicado a partir do exercício seguinte ao da publicação desta lei.
§ 2º As microempresas que possuam mais de um estabelecimento ou que estejam no ano-calendário de início de atividades ficam impedidas 
de utilizar o disposto neste artigo.
§ 3º O valor estimado apurado na forma deste artigo será devido ainda que tenha ocorrido retenção ou substituição tributária.

Art. 11 A retenção na fonte de ISS devido pelas microempresas ou pelas empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional somen-
te será permitida se observado o disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e deverá observar as seguintes 
normas:
I - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS previsto nos 
Anexos III, IV ou V da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a microempresa ou a 
empresa de pequeno porte estiver sujeita no mês anterior ao da prestação;
II - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no mês de início de atividades da microempresa ou da empresa de pequeno 
porte, deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota correspondente ao percentual de ISS referente à menor alíquota prevista nos Anexos III, 
IV ou V da Lei Complementar nº 123/2006;
III - na hipótese do inciso II deste artigo, constatando-se que houve diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, caberá 
à microempresa ou empresa de pequeno porte prestadora dos serviços efetuar o recolhimento dessa diferença no mês subseqüente ao do 
início de atividade em guia própria do Município;
IV - na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte estar sujeita à tributação do ISS no Simples Nacional por valores fixos 
mensais, não caberá a retenção a que se refere este artigo;
V - na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte não informar a alíquota de que tratam os incisos I e II deste artigo no 
documento fiscal, aplicar-se-á a maior alíquota correspondente ao percentual de ISS prevista nos Anexos III, IV ou V da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
VI - não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal for inferior à 
devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença será realizado em guia própria do Município;
VII - o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, e sobre a receita de prestação de serviços que sofreu a retenção não haverá 
incidência de ISS a ser recolhido no Simples Nacional.

Capítulo III
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 12 Sem prejuízo de sua ação específica, a autoridade fiscal exercerá sua atividade prioritariamente de maneira orientadora e não puni-
tiva junto ao microempreendedor individual, à microempresa e à empresa de pequeno porte;
Parágrafo Único - Sempre que possível e a infração não colocar em risco os consumidores e os trabalhadores, o auto de infração será pre-
cedido de intimação com prazo de 30 (trinta) dias para solucionar a irregularidade.

Art. 13 Fica autorizado o Município de Siderópolis a firmar convênio com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para realizar a inscrição 
em dívida ativa municipal e a cobrança judicial dos tributos municipais a que se refere a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
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2006, e alterações posteriores.

Capítulo IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 Compete ao Chefe do Poder Executivo regulamentar esta lei no prazo de 120 dias e promover ampla divulgação do tratamento 
diferenciado e favorecido previsto nesta lei.

Art. 15 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 16 Revogam-se as demais disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em 9 de Abril de 2010.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1868, DE 22 DE ABRIL DE 2010.

Publicação Nº 1880692

LEI Nº 1868, DE 22 DE ABRIL DE 2010.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL AO ORÇAMENTO MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2.010 POR 
CONTA DE SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal de Siderópolis, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica autorizada a abertura de Crédito Adicional Suplementar ao Orçamento Municipal do exercício de 2010, no valor de R$ 577.982,75 
(quinhentos e setenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), como segue:
Órgão 05: Secretaria de Educação
Unidade Orçamentária - 02 - Departamento Pedagógico
Projeto 1.006: Aquis. Área/Construção de Creches e Pré-Escolares
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
Valor do Crédito: .............................................. R$ 577.982,75
Fonte de Recursos: 94 - Recursos Vinculados Federal

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior, correrão por conta do superávit financeiro do 
exercício de 2009, do Convênio com a União destinado a Construção de Creche, creditados na Conta Corrente nº 10521 - Banco do Brasil 
- Agência de Siderópolis.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em 22 de Abril de 2010.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1869, DE 22 DE ABRIL DE 2010.

Publicação Nº 1880693

LEI Nº 1869, DE 22 DE ABRIL DE 2010.

AMPLIA O PERÍMETRO URBANO NA VILA SÃO JORGE - SIDERÓPOLIS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam definidas como pertencentes ao perímetro urbano na Vila São Jorge, município de Siderópolis as áreas abaixo discriminadas 
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conforme mapa anexo, que passa a fazer parte integrante desta lei:
I - Área 1: Inicia partindo do ponto 01, com coordenadas UTM X-656.382; Y-6.832.683, com distância de 234,00m até encontrar o ponto 02, 
com coordenadas UTM X-656.616; Y-6.832.674 e deste ponto com distancia de 154,00m até encontrar o ponto 03, com coordenadas UTM 
X-656.608; Y-6.832.520 e deste ponto com distância de 257,00m até encontrar o ponto 04, com coordenadas UTM X-656.351; Y-6.832.522 
e deste ponto com distancia de 161,00m até encontrar o ponto 01, com coordenadas UTM X-656.382; Y-6.832.683, perfazendo uma área 
de 4,0há.
II - Área 2: Inicia partindo do ponto 01, com coordenadas UTM X-655.066; Y-6.832.167, com distância de 234,98m até encontrar o ponto 02, 
com coordenadas UTM X-655.301; Y-6.832.164 e deste ponto com distância de 58,26m até o ponto 03, com coordenadas UTM X-655.298; 
Y-6.832.105 e deste ponto com distância de 119,19m com o ponto 04, com coordenadas UTM X-655.278; Y-6.831.988 e deste ponto com 
distância de 242,00m com o ponto 05, com coordenadas UTM X-655.036; Y-6.831.987 e deste ponto com distancia de 182,72m com o ponto 
01, com coordenadas UTM X-655.066; Y-6.832.167, perfazendo uma área de 4,5ha.

Art. 2º O uso das áreas acima definidas devem seguir as diretrizes, normas e legislação vigente.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em 22 de Abril de 2010.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 187

Publicação Nº 1879011

LEI Nº 187
DISPÕE SOBRE A COBRANÇA DE IMPOSTO DE INDÚSTRIA E PROFISSÕES PARA AS CATEGORIAS DE MASCATE E 
MERCADOR AMBULANTE

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Mu-
nicípio de Siderópolis, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art.  O imposto de Indústria e Profissões sobre as atividades mercantis de mascates e merca-
dores ambulantes, será cobrado, tendo em vista o ramo de comércio praticado e de acordo com 
a tabela abaixo: _______________________________________________________________________
|                                             |  Semestre  |     Ano    |
|=============================================|============|============|
|Gênero Alimentício                           |Cr$18.000,00|Cr$30.000,00|
|---------------------------------------------|------------|------------|
|Ferragens, material de construção e elétrico |Cr$20.000,00|Cr$36.000,00|
|---------------------------------------------|------------|------------|
|Bebidas, tabaco e derivados                  |Cr$25.000,00|Cr$40.000,00|
|---------------------------------------------|------------|------------|
|Fazendas e armarinhos; produtos farmacêuticos|Cr$30.000,00|Cr$48.000,00|
|_____________________________________________|____________|____________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de fevereiro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 23 de fevereiro de 1965.
VALDIR KESTERING
Secretário Municipal
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LEI Nº 1870, DE 12 DE MAIO DE 2010.

Publicação Nº 1880694

LEI Nº 1870, DE 12 DE MAIO DE 2010.
AUTORIZA A LIBERAÇÃO DE AUXILIO FINANCEIRO À ESPORTISTA LAÍS CORRÊA FABRE

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Município de Siderópolis a custear despesas de viagem no valor de até R$ 3.000,00(três mil reais), à esportista Laís 
Correa Fabre - CPF nº 066.484.009-43, para representar o município no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, nos dias 3, 4, 5 e 6 de junho de 
2010, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Art. 2º As despesas correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em 12 de Maio de 2010.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1871, DE 12 DE MAIO DE 2010.

Publicação Nº 1880695

LEI Nº 1871, DE 12 DE MAIO DE 2010.

DENOMINA RUA NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Manoel Espíndola a Rua Projetada nº 21 - Centro.

Art. 2º A Rua Manoel Espíndola tem seu início na Rua João Olivo e seu termino na SC 445.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente da Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em 12 de Maio de 2010.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1872, DE 21 DE MAIO DE 2010.

Publicação Nº 1880696

LEI Nº 1872, DE 21 DE MAIO DE 2010.
AUTORIZA CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS - FECAM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder Transferência Financeira a título de Auxílio Financeiro, no valor de R$ 4.500,00(quatro 
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mil e quinhentos reais), mediante convênio, à Federação Catarinense de Municípios - FECAM, localizada na cidade de Florianópolis, Estado 
de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 75.303.982/0001-90.
Parágrafo Único - A transferência financeira concedida a titulo de auxílio mencionado no caput será destinada exclusivamente à “Construção 
da Nova sede administrativa da Federação catarinense de Municípios - FECAM”

Art. 2º A prestação de contas do referido auxílio financeiro dar-se-á de forma consolidada ao final da execução da obra.
Parágrafo Único - A referida prestação de contas será composta de:
I - Balancete de Prestação de Contas;
II - Extratos de movimentação Bancária.

Art. 3º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Unidade 01 - Encargos Gerais do Município
Proj/Atividade: 0.028 - Manutenção dos Encargos Gerais
180 - 3.3.9047 - Obrigações Tributarias e Contributivas.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em 21 de Maio de 2010.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1873, DE 26 DE MAIO DE 2010.

Publicação Nº 1880697

LEI Nº 1873, DE 26 DE MAIO DE 2010.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A COLOCAR O SERVIDOR RONALDO REMOR À DISPOSIÇÃO DA FATMA - FUNDAÇÃO DE MEIO 
AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a colocar à disposição da FATMA - Fundação de Meio Ambiente, CNPJ/MF nº 
83.256.545/0001-90, o servidor Ronaldo Remor, matrícula: 1494, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo, do Quadro Permanente do 
Município, com ônus para a origem.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em 26 de Maio de 2010.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1874, DE 26 DE MAIO DE 2010.

Publicação Nº 1880698

LEI Nº 1874, DE 26 DE MAIO DE 2010.

AMPLIA O PERÍMETRO URBANO NA VILA SÃO JORGE - SIDERÓPOLIS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam definidas como pertencentes ao perímetro urbano na Vila São Jorge, município de Siderópolis a área abaixo discriminada 
conforme mapa anexo, que passa a fazer parte integrante desta lei:
Área I - Partindo-se do vértice 1, com coordenadas geográficas, latitude 28º37`49,09642” Sul e longitude 49º23`59,05125” Oeste, e 
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coordenadas planas retangulares N=6.831.914,482m e E=656.428,574m, situado na divisa do antigo perímetro urbano e no limite das 
confrontações das terras de Valmor Salvaro e Pedro Bergmann; deste, segue por linha seca, confrontando com terras de Valmor Salvaro, 
com azimute de 90º03`22” e distância de 184,67m, até o vértice 02, com coordenada plana de N=6.831.914,302m e E=656.613,239m; 
deste, segue por linhas secas, confrontando com terras de Otávio Ferro, com os seguintes azimute e distâncias 183º07`01” e 310,81m, até 
o vértice 03, com coordenada plana de N=6.831.603,951m e E=656.596,339m; 90º52`32” e 651,99m, até o vértice 25, com coordenada 
plana de N=6.831.593,987m e E=657.248,254m; deste, segue por linha seca, confrontando com terras de Gentil Possa, com azimute de 
90º52`32” e distância de 575,67m, até o vértice 04, com coordenada plana de N=6.831.585,190m e E=657.823,856m; deste, segue por 
linha seca, confrontando com terras de Pedro Pavan e outros, com azimute de 180º43`06” e distância de 123,99m, até o vértice 24, com 
coordenada plana de N=6.831.461,210m e E=657.822,302m; deste, segue por linha seca, pela divisa municipal de Siderópolis e Criciúma, 
confrontando com terras de Pedro Bergmann, com azimute de 259º07`09” e distância de 694,90m, até o vértice 23, com coordenada 
plana de N=6.831.330,035m e E=657.139,895m; deste, segue por linhas secas, confrontando com terras de Sebastião Ramos, com os se-
guintes azimutes e distâncias 271º45`34” e 554,61m, até o vértice 08, com coordenada plana de N=6.831.347,064m e E=656.585,546m; 
4º28`58” e 40,83m, até o vértice 09, com coordenada plana de N=6.831.387,766m e E=656.588,737m; 273º01`31” e 122,18m, até o 
vértice 15, com coordenada plana de N=6.831.394,214m e E=656.466,732m; deste, segue por linha seca, confrontando com terras de Pe-
dro Bergmann, com os seguintes azimutes e distâncias 11º53`19” e 6,18m, até o vértice 16, com coordenada plana de N=6.831.400,259m 
e E=656.468,005m; 6º20`25” e 70,92m, até o vértice 17, com coordenada plana de N=6.831.470,743m e E=656.475,836m; 1º58`30” 
e 52,35m, até o vértice 18, com coordenada plana de N=6.831.523,066m e E=656.477,641m; 0º35`27” e 34,84m, até o vértice 19, com 
coordenada plana de N=6.831.557,906m e E=656.478,000m; 0º00`00” e distância de 52,66m, até o vértice 20, com coordenada plana 
de N=6.831.610,565m e E=656.478,000m; 352º46`06” e 115,68m, até o vértice 21, com coordenada plana de N=6.831.725,326m e 
E=656.463,438m; 349º33`25” e 192,34m, até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro.

Art. 2º O uso das áreas acima definidas devem seguir as diretrizes, normas e legislação vigente.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em 26 de Maio de 2010.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1875, DE 26 DE MAIO DE 2010.

Publicação Nº 1880699

LEI Nº 1875, DE 26 DE MAIO DE 2010.

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Conselho Municipal do Idoso de Siderópolis - COMIS, órgão encarregado de políticas em favor dos direitos dos idosos, 
vinculado à Secretaria de Assistência Social.
Parágrafo Único - O presente Conselho constitui-se em órgão normativo de deliberação coletiva através de composição paritária entre Poder 
Público Municipal e a Sociedade Civil, de caráter permanente, ficando responsável pela elaboração, coordenação e fiscalização das políticas 
e problemas municipais para o bem estar do idoso no âmbito do Município.

Art. 2º O Conselho Municipal do Idoso de Siderópolis tem as seguintes atribuições:
I - Formular diretrizes e promover, atividades que visem à defesa dos direitos dos idosos à eliminação das discriminações que os atingem e 
sua plena inserção na vida sócio - econômico, política e cultural do Município;
II - Assessorar o Poder Executivo, emitindo pareceres e acompanhando a elaboração de programas de governo, nos âmbitos Federal, Esta-
dual e Municipal, em questões relativas aos idosos, com o objetivo de defesa de direitos e interesses;
III - Desenvolver estudos; debates e pesquisas relativos à problemática dos idosos;
IV - Sugerir a elaboração de projetos de lei ou outras iniciativas que visem assegurar ou ampliar os direitos dos idosos e eliminar da legis-
lação, disposições discriminatórias;
V - Fiscalizar e tomar providências para o cumprimento da legislação favorável aos direitos dos idosos, de conformidade com art. 230, pa-
rágrafos 1º e 2º da Constituição Federal;
VI - Desenvolver projetos que promovam a participação do idoso em todos os níveis de atividade, compatíveis com a sua condição;
VII - Estudar os problemas, receber sugestões da sociedade e opinar sobre as denúncias que lhes sejam encaminhadas;
VIII - Apoiar as realizações concernentes ao idoso e promover entendimentos e intercâmbio com organizações internacionais afins;
IX - Promover ações a toda a sorte da iniciativa, que possibilitem a agilização dos poderes públicos municipais no cumprimento das diretrizes 
da política nacional do idoso, contidas no Art. 4º e seus incisos, da Lei Federal nº 8.842, de 04 de Janeiro de 1994;



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 910

X - Elaborar seu Regimento interno.

Art. 3º O Conselho Municipal do Idoso será composto por 8 (oito) membros, sendo:
I - 4 (quatro) representantes da sociedade civil;
II - 4 (quatro) representantes do Poder Executivo, a serem designados por ato do Prefeito Municipal.
§ 1º A indicação dos conselheiros de que trata o inciso I, deverá considerar nomes de pessoas de comprovada atuação no âmbito dos 
direitos dos idosos.
§ 2º A representação de que se trata o Inciso II será definido no Regimento Interno do COMIS, a ser aprovado mediante Decreto.
§ 3º O Conselho será presidido por um de seus membros, escolhidos através de votação.

Art. 4º A função do membro do Conselho não será remunerada, sendo considerada como de serviço público relevante.

Art. 5º O mandato dos membros do Conselho, e respectivos suplentes, será de 2 (dois} anos, permitida a recondução por igual período.

Art. 6º O conselho reunir-se-á, ordinariamente e extraordinariamente, na forma do que dispuser o seu Regimento Interno.

Art. 7º As demais normas de organização e funcionamento do Conselho Municipal do Idoso de Siderópolis serão definidos no Regimento 
Interno.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em 26 de Maio de 2010.
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1876, DE 31 DE MAIO DE 2010

Publicação Nº 1880700

LEI Nº 1876, DE 31 DE MAIO DE 2010
INSTITUI NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS A SEMANA DA FAMÍLIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Autor: Vereadora Jucélia Longo Scaini
LUIZ SALVARO, Prefeito Municipal em Exercício, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída no âmbito do Município de Siderópolis a “SEMANA DA FAMÍLIA” a ser comemorada anualmente na segunda semana 
do mês de agosto.

Art. 2º Durante essa semana serão proferidas palestras, atividades, debates e painéis, sob a coordenação da Secretaria Municipal de As-
sistência Social e da Secretaria Municipal de Educação, visando conscientizar e esclarecer a população em geral quanto à importância da 
família.
Parágrafo Único - Poderão participar como colaboradores destas atividades, entidades filantrópicas ou religiosas, que desenvolvem suas 
atividades relacionadas ao tema.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 31 de Maio de 2010
LUIZ SALVARO
Prefeito Municipal em Exercício
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1877, DE 01 DE JUNHO DE 2010

Publicação Nº 1880701

LEI Nº 1877, DE 01 DE JUNHO DE 2010

AUMENTA O NÍVEL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES E CONCEDE REVISÃO GERAL AOS AGENTES POLÍTICOS, EM CONFORMIDADE 
COM O INCISO X ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REGULAMENTADO PELA LEI FEDERAL Nº 10.331, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001.

LUIZ SALVARO, Prefeito Municipal em Exercício, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam os Chefes do Poder Executivo e Legislativo Municipal autorizados a aumentar o nível de remuneração dos servidores municipais 
e inativos, em 5,49%(cinco virgula quarenta e nove por cento) correspondente a recuperação do poder aquisitivo, em virtude da inflação 
(INPC) ocorrida nos últimos doze meses, acrescido de ganho real de 0,51% (zero virgula cinqüenta e um por cento) a partir de 01 de Maio 
de 2010, mais 0,5%(zero virgula cinco por cento) a partir de dezembro de 2010.
Parágrafo Único - entende-se por recuperação do poder aquisitivo a recomposição da expressão real do subsidio ou salário, e aumento real, 
o ganho acima do nível inflacionário.

Art. 2º Fica autorizada a alteração do piso mínimo de vencimento para R$ 545,00(quinhentos e quarenta e cinco reais), alem dos índices 
estabelecidos no caput do artigo 1º desta lei, aos servidores de cargos com vencimento igual ao salário mínimo nacional e jornada de 30 
e 40horas/semanais.

Art. 3º Fica autorizado o pagamento de abono prêmio de férias aos servidores efetivos e contratados no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), 
a ser concedido por ocasião das férias do servidor, no período de junho de 2010 a maio de 2011.
Parágrafo Único - Sobre o abono prêmio de férias não incidirá encargos sociais, e o mesmo em nenhuma hipótese se incorpora ao salário 
do servidor.

Art. 4º Ficam os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados a conceder a revisão geral dos subsídios dos Agentes 
Políticos, Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários, em 5,49%(cinco virgula quarenta e nove por cento) relativos ao INPC, do período 
de maio/2009 à abril/2010, a partir de 01 de maio de 2010, em parcela única.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 01 de Junho de 2010
LUIZ SALVARO
Prefeito Municipal em Exercício
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1878, DE 01 DE JUNHO DE 2010

Publicação Nº 1880702

LEI Nº 1878, DE 01 DE JUNHO DE 2010
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 30.000,00(TRINTA MIL REAIS) NO ORÇAMENTO DA CÂMARA DE 
VEREADORES DE SIDERÓPOLIS, PELA ANULAÇÃO PARCIAL ............................................... CIAS

LUIZ SALVARO, Prefeito Municipal em Exercício, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal e a Câmara de Vereadores, autorizada pela presente Lei a abrir um crédito suplementar 
no valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais) em seu orçamento, através do seguinte elemento de despesa:
01 - CÂMARA DE VEREADORES
01.01 - Câmara de Vereadores
3.1.90.11.00.00.00.00-0080 - Vencimentos e Vantagens fixas ............... R$ 20.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00-0080 - Obrigações Patronais ......................... R$ 5.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00-0080 - Equipamentos e Materiais Permanentes ......... R$ 5.000,00
Total .................................................................... R$ 30.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta das anulações parciais e / ou totais dos elementos de despesas a seguir 
especificados:
01 - CÂMARA DE VEREADORES
01.01 - Câmara de Vereadores
4.4.90.51.00.00.00.00-0080 - Obras e Instalações ......................... R$ 30.000,00
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Total .................................................................... R$ 30.000,00

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 01 de Junho de 2010
LUIZ SALVARO
Prefeito Municipal em Exercício
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1879, DE 01 DE JUNHO DE 2010

Publicação Nº 1880703

LEI Nº 1879, DE 01 DE JUNHO DE 2010
AUTORIZA O MUNICIPIO A CUSTEAR DESPESAS PARA A INSTITUIÇÃO DO PACTO AMIZADE SIDERÓPOLIS E CIDADE DE BELLUNO - ITÁLIA

LUIZ SALVARO, Prefeito Municipal em Exercício, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município autorizado a custear despesas de transporte, estada e alimentação de integrantes da comitiva que celebrará o Pacto 
de Amizade entre o Município de Siderópolis e cidade de Belluno - Província di Belluno - Itália, no período de 05 de junho a 13 de junho de 
2010.

Art. 2º As despesas correrão por conta das dotações orçamentárias:
Fundação Municipal de Cultura
Projeto 2.071 - Manutenção de atividades e eventos
17 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física;
18 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 01 de Junho de 2010
LUIZ SALVARO
Prefeito Municipal em Exercício
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 188

Publicação Nº 1879012

LEI Nº 188
DISPÕE SOBRE AS CONCESSÕES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM AUTO-ÔNIBUS, AUTO-LOTAÇÃO, JARDINEIRAS E 
OUTROS VEÍCULOS EM TODO O TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As concessões para o transporte de passageiros no Município serão reguladas pela presente Lei, de acordo com o parágrafo único 
do artigo 1º da Lei Estadual de 1º de 12 de 52 de nº 802, prevista no art. 28º item II, letra B da Constituição Federal.

Art. 2º Dos serviços públicos de transporte de passageiros mencionados no artigo 1º poderão ser executados mediante concessão a particu-
lares sob fiscalização do Executivo Municipal, ou por sociedade de economia mista, com a participação da municipalidade ou dos governos 
estadual ou federal.
Parágrafo Único - A contribuição de sociedade de economia mista para os fins deste artigo, será regulada por lei especial, prevendo-se os 
justos interesses dos concessionários, porventura incumbidos do mesmo serviço.

Art. 3º Na outorga da concessão de transportes coletivos e no exercício das funções de fiscalização, o Executivo Municipal terá em vista, 
principalmente, as necessidades das populações que devem ser atendidas, a fim de lhes garantir o indispensável transporte rápido, seguro, 
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confortável e, nos momentos adequados, levará em conta, também, a influência que a nova linha irá exercer sobre os outros meios de 
transportes já existentes, de maneira a evitar competição ruinosa com outros congêneres.
DOS CONTRATOS DE CONCESSÃO

Art. 4º A concessão de serviços de transportes municipais será objeto de contrato, cujo instrumento mencionará, obrigatoriamente, o 
cumprimento das exigências mencionadas, além de outras que forem julgadas convenientes, dentro dos limites estabelecidos por esta Lei:
§ 1º Itinerário das linhas - objeto de contrato ;
§ 2º Elaboração das Tabelas de horários, indicações de itinerários, lista de preços de passagem;
§ 3º Discriminação dos veículos destinados aos serviços, sua capacidade, marca e número dos respectivos chassis e motores, acompanhada 
de fotografias dos veículos, de frente e de lado.
§ 4º Caução para a garantia de fiel observância desta Lei, na importância de Cr$5.000 quando o número de veículo for de 2 até 5 e de 
Cr$10.000 para os demais casos. Para cada linha concedida, excedente uma, a caução poderá ser prestada em títulos da dívida pública.
§ 5º Seguros contra acidentes do tráfego em relação à responsabilidade civil.
§ 6º Quitação dos impostos devidos.
§ 7º Vistoria dos veículos por pessoa competente designada pelo Executivo Municipal.
§ 8º Fixação do prazo do contrato, por cinco anos, prorrogando igualmente pelo mesmo período, salvo pronunciamento do Executivo Mu-
nicipal ou do concessionário até seis meses antes do término do prazo vigente.
§ 9º Cumprimento das exigências estabelecidas na prévia concorrência pública nos termos do artigo seguinte:
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Art. 5º O contrato de concessão de serviços de transportes coletivos municipais deverá ser procedido de concorrência pública de cujo edital 
deverão constar, obrigatoriamente, além de outras exigências que forem julgadas oportunas, as seguintes:
1 - Relação completa do percurso da linha municipal objeto de concorrência e com as respectivas distâncias quilométricas, a indicação das 
localidades e bairros a serem servidos e a sua posição quilométrica.
2 - Indicação do número de viagens por dia, horários das partidas e chegadas e cada localidade servida, segundo os cálculos prévios ela-
borados pelo Executivo Municipal.
3 - Menção do número de carros considerado indispensável à execução do serviço, tendo em vista a normal capacidade, lotação, submetida 
esta condição, entretanto, às vantagens que forem apuradas no discurso da concorrência.
4 - Fixação do prazo em que será admitidaa apresentação da proposta dentro do qual, depois do encerramento da concorrência, fique o 
interessado obrigado a realização do serviço, sob pena de multa.
5 - Referência expressa às exigências estipuladas no artigo 4º, bem como às disposições desta Lei, aplicáveis à promoção da concorrência.

Art. 6º Participando da concorrência pública o interessado deverá produzir:
a) Prova de idoneidade financeira, indicando os modos pelos quais entenda de sua conveniência constituir o patrimônio destinado a garantir 
a execução dos serviços objetos da concessão, em qualquer caso, deverá o concorrente mencionar os elementos com os quais possa dispor 
para constituir, até 90 dias depois de encerrada a concorrência e, em caso de ser dada a preferência a sua proposta, pelo menos 60% do 
mesmo patrimônio, livre de ônus, encargos ou reserva de domìnio.b) Prova de antecedentes criminais.c) Prova de estar a empresa legal-
mente constituída e autorizada a funcionar.d) Enumeração descritiva dos veículos destinados aos serviços objetos de concorrência.

Art. 7º O concorrente que já é concessionário de serviços de transportes coletivos municipais terá a preferência, em condições de igualdade, 
nas concorrências abertas para novas linhas.

Art. 8º Fica assegurado aos atuais permissionários dos serviços de transportes coletivos municipais o direito de continuar a exploração dos 
mesmos serviços, nas condições vigentes, independentes de concorrência pública.
Parágrafo Único - Dentro de cento e vinte dias a contar da publicação desta Lei, deverão ser celebrados os contratos para continuação dos 
serviços por parte dos atuais permissionários independentes da apresentação de novos documentos, vigorando a partir da data do contrato 
o prazo estabelecido no art. 4º desta Lei.

Art. 9º Qualquer interessado na exploração dos serviços de transportes coletivos poderá apresentar propostas para sua execução em zonas 
aina não servidas por outras concessionárias.
Parágrafo Único - A proposta formulada nos termos deste artigo, acarretará necessariamente abertura de concorrência pública, desde que 
o proponente atenda na proposta os requisitos mencionados nos artigos 4º e 5º desta Lei.
DAS LICENÇAS E VISTORIAS

Art. 10 Nenhum veículo de transporte coletivo municipal poderá circular sem que o concessionário obtenha a necessária licença respeitadas 
as exigências necessárias aplicáveis aos veículos em geral.

Art. 11 A concessão de licença deverá ser procedida de vistoria de veículo, renovando-se a vistoria duas vezes por ano.

Art. 12 As vistorias serão realizadas por dum perito.
Parágrafo Único - Nos casos previstos neste artigo, contratará a Prefeitura um técnico para realizar vistorias, arbitrando-lhes a gratificação 
de Cr$500 por carro vistoriado.

Art. 13 Além dos documentos referentes à concessão de licença para o tráfego, no veículo de transporte coletivo municipal, deverá ser 
fixado outro, no qual sejam mencionados:
a) Itinerário da linha em que deve trafegar o veículo:b) O respectivo horário incluído os momentos de saída e chegada nos pontos terminais 
como nas localidades intermediárias.c) Lotação do veículo.d) Os preços das passagens diretas ou por secção.e) Os locais em que possam 
ser recebidas as reclamações do público.
Parágrafo Único - Os preços das passagens em que a linha interferir com o percurso dos serviços urbanos, não poderá ser inferior ao 
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cobrado por estes.

Art. 14 Cada veículo deverá apresentar na parte exterior, sobre o pára-brisa, a indicação e seu destino em letreiros uniformes.

Art. 15 Os veículos pertencentes a uma só empresa deverão caracterizar-se por determinado colorido de sua pintura externa, com a prévia 
autorização da Prefeitura Municipal.

Art. 16 A emissão de licença ficará condicionada à satisfação das exigências instituídas nesta Lei.
DAS FISCALIZAÇÕES E DAS MULTAS

Art. 17 O Executivo Municipal, com a cooperação da Delegacia de Polícia local providdenciará no sentido de manter um constante serviço 
de fiscalização em torno da observância dos dispositivos desta Lei, especialmente quando a segurança de transporte de passageiros, sua 
comodidade e conforto, regularidade dos horários, respeito aos preços instituídos e conservação do material rodante.

Art. 18 As tarifas, horários e itinerários, quando aprovada a sua modificação, só poderá entrar dez dias depois de publicada no “Diário 
Oficial”.

Art. 19 Os veículos deverão ser mantidos em perfeito estadod, sob pena de serem determinados pela autoridade competente, a sua retirada 
do tráfego, incorrendo o concessionário na multa prevista para os casos de inobservância de cláusula do contrato de concessão.

Art. 20 Ocorrendo reincidência por parte do concessionário, na manutenção em tráfego de veículos inadequados, inconvenientes ou em es-
tado que possa ocasionar prejuízos para o público, o Executivo Municipal poderá cassar a licença emitida, provendo anteriormente a recisão 
do contrato de concessão pelo processo judicial adequado.
§ 1º A cassação da licença se fará independente de indenização ou restituição das cauções feitas, incorrendo o infrator, ademais, nas multas 
previstas.
§ 2º Cassadas as licenças deverá ser aberta, dentro de 60 dias, no máximo a concorrência pública para outorgar a mesma concessão, não 
podendo ultrapassar de 120 dias o prazo para seu encerramento.

Art. 21 As multas impostas com fundamento no Código Nacional de Trânsito, as concessionárias de transportes coletivos de passageiros 
ficarão sujetos às seguintes:
a) Multa de Cr$500 por viagem atrasada sem causa justificada;b) Multa de Cr$1.000 pela suspensão de viagens regulares, sem causa jus-
tificada, ficando o concessionário obrigado a fazer a necessária comunicação ao Executivo Municipal.
Parágrafo Único - As multas previstas neste artigo serão aplicadas ao dobro em caso de reincidência ao mesmo dia.

Art. 22 A Prefeitura Municipal fará utilizar para notificação das concessionárias, na aplicação das multas, um livro de talões de três vias 
numeradas, constando do mesmo documento:
a) Valor da multa;b) Natureza da infração;c) Local, dia e hora da infração;d) Nomes das testemunhas;e) Número de veículos e nome da 
empresa autuada;f) Nome e endereço do profissional infrator;g) Assinatura do profissional.
§ 1º A Tesouraria da Prefeitura deverá notificar o infrator dentro de três dias da data da imposição da multa.
§ 2º A primeira via será destacada e entregue ao infrator, a segunda será enviada à Tesouraria da Prefeitura Municipal e a terceira ficará em 
poder da autoridade que houver imposto a multa.

Art. 23 Da imposição da multa caberá recurso no prazo de 15 dias para o Executivo Municipal, a contar da data da notificação e indepen-
dente de depósito prévio.
§ 1º Aprovada a alegação de força maior, será relevada a imposição da multa, desde que a improvidência do concessionário ou de seu 
preposto responsável pelo serviço, não haja concorrido para agravar o evento fortuito.
§ 2º De acordo com a precedência da alegação da defesa, apresentada pelo concessionário, o Prefeito Municipal poderá reduzir ou relevar 
uma multa.
§ 3º Antes da apreciação do recurso do concessionário, o Prefeito Municipal determinará que seja ouvido o fiscal que autuou a empresa.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

ArT. 24 Os concessionários serão obrigaddos a fazer o transporte de malas postais nos termos da Legislação Federal vigente, devendo, 
também, expedir passes mensais, a favor de professores públicos e alunos das escolas primárias e secundárias com os abatimentos de 25% 
para os primeiros de 50% para os segundos, sobre os preços das tarifas aprovadas.
§ 1º A Prefeitura Municipal requisitará e o concessionário fornecerádd, gratuitamente, passes livres para os encarregados da fiscalização, 
bem como transportará pequenos volumes, até 10 kg, com material do Município.
§ 2º Cada passageiro poderá levar gratuitamente um volume com 60 cm de comprimento e peso de até 15 kg, no máximo.

Art. 25 O Poder Executivo, dentro de 60 dias baixará regulamento para a execução desta Lei.

Art. 26 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de fevereiro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 23 de fevereiro de 1965.
VALDIR KESTERING
Secretário Municipal
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LEI Nº 1880, DE 01 DE JUNHO DE 2010

Publicação Nº 1880704

LEI Nº 1880, DE 01 DE JUNHO DE 2010

ALTERA O ART.1º DA LEI Nº 1781/2008

LUIZ SALVARO, Prefeito Municipal em Exercício, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 1.781, de 22 de Dezembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º É obrigação do proprietário - ou possuidor, a qualquer título - de imóvel localizado na zona urbana, ou de extensão urbana do Mu-
nicípio, de conservá-lo e mantê-lo em perfeito estado de limpeza, providenciando a eliminação de águas estagnadas e de quaisquer dejetos 
prejudiciais à saúde e à segurança pública, recolher a poda de árvores e arbustos e o entulho resultante de limpeza e/ou construções, 
bem como, a construção de calçadas nos passeios em que houver meio-fio, de conformidade com as exigências do Código de Posturas do 
Município e NBR 9050/04.
§ 1º O proprietário ou possuidor do imóvel será notificado para proceder a limpeza necessária num prazo de 20 (vinte) dias, e num prazo 
de 60 (sessenta) dias providenciar a construção de calçada, devendo esta atender às exigências da Secretaria Municipal de Obras quanto 
ao padrão.
§ 2º Decorrido o prazo da notificação e verificado o não cumprimento do estabelecido no caput deste artigo, será aplicada multa de R$ 
100,00 ( Cem reais) ao proprietário ou possuidor, para cada período de 30 (trinta) dias de descumprimento desta Lei. “

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 01 de Junho de 2010
LUIZ SALVARO
Prefeito Municipal em Exercício
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1881, DE 18 DE JUNHO DE 2010

Publicação Nº 1880705

LEI Nº 1881, DE 18 DE JUNHO DE 2010
AUTORIZA A TRANSFERIR ÁREA DE TERRA À RODOROSSI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME E TRANSCONSONI TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS LTDA ME.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a transferência do imóvel matricula nº 3.914, localizado no Bairro Rio Fiorita às empresas Rodorossi Transportes 
Rodoviários Ltda ME - CNPJ nº 02.554.082/0001-41 e Transconsoni Transportes Rodoviários Ltda ME - CNPJ nº 03.997.235/0001-98.

Art. 2º A presente transferência visa a regularização da alienação judicial realizada em leilão público na Justiça do Trabalho.

Art. 3º O referido imóvel não poderá ter destinação diversa daquela em que foi concedido antes da alienação judicial.

Art. 4º As despesas de transferência correrão por conta das empresas Rodorossi Transportes Rodoviários Ltda ME e Transconsoni Transpor-
tes Rodoviários Ltda ME.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 18 de Junho de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 916

LEI Nº 1882, DE 18 DE JUNHO DE 2010

Publicação Nº 1880706

LEI Nº 1882, DE 18 DE JUNHO DE 2010
AUTORIZA PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE CRICI-
ÚMA PARA RECUPERAÇÃO DA RODOVIA ESTADUAL SC-445, SIDERÓPOLIS - URUSSANGA.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de Criciúma para 
recuperação da Rodovia Estadual SC-445, trecho que liga Siderópolis a Urussanga.
§ 1º - A parceria consiste no fornecimento, por parte do Município, de material seixo rolado para revestimento da citada via.
§ 2º - O maquinário e mão-de-obra para execução dos serviços ficarão a cargo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional de 
Criciúma.

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 18 de Junho de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1883, DE 22 DE JUNHO DE 2010

Publicação Nº 1880707

LEI Nº 1883, DE 22 DE JUNHO DE 2010
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DO FÓRUM 
MUNICIPAL - CASA DA CIDADANIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Poder Judiciário Estadual, objetivando a criação, instalação, 
manutenção e funcionamento da Fórum Municipal - Casa da Cidadania no município.

Art. 2º As despesas decorrentes desta lei correm por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 22 de Junho de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1884, DE 30 DE JUNHO DE 2010

Publicação Nº 1880708

LEI Nº 1884, DE 30 DE JUNHO DE 2010
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DISPONIBILIZAR FISCALIZAÇÃO EM AGROINDÚSTRIAS DE LATICÍNIOS DE SIDERÓPOLIS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a disponibilizar profissional para fiscalização e inspeção nas agroindústrias de laticínios do Muni-
cípio de Siderópolis.
Parágrafo Único - O profissional deverá estar devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária.
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Art. 2º As agroindústrias beneficiadas pela presente Lei, deverão estar devidamente cadastradas junto à Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 30 de Junho de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1885, DE 30 DE JUNHO DE 2010

Publicação Nº 1880709

LEI Nº 1885, DE 30 DE JUNHO DE 2010

ALTERA A REDAÇÃO DA LEI 1.852/2009

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada formalmente a disposição do artigo 5º da Lei nº 1.852/2009:
“Art. 5º - A empresa interessada nos incentivos econômicos e estímulos fiscais, cumprirão os seguintes requisitos:
I - Para empresas novas:
a) Estudo de mercado;b) Projeto de Engenharia;c) Tamanho e localização do empreendimento;d) Cronograma do orçamento das despesas 
e receitas;e) Comprovante do Financiamento próprio ou de terceiros;f) Orçamento da obra;g) Cronograma do número de empregos diretos 
e indiretos gerados.
II - Para empresas já existentes:
a) O aumento quantitativo de mão de obra direta, em relação aos 03 (três) últimos anos, comprovado pela RAIS (Relação Anual de Infor-
mações Sociais) ;b) Capacidade de produção e demanda, comprovada mediante estudo de viabilidade e balancete dos últimos 03 ( três ) 
anos .c) Comprovação da área física a ser ampliada, através do projeto de engenharia, apresentado ao Conselho do Município.
§ 1º - Para efeito de avaliação das solicitações enquadráveis na presente Lei, para as empresas novas, serão consideradas prioritariamente 
o projeto em função de novos empregos .
§ 2º - A expressividade, de que trata o art. 1º, para as empresas já existentes considerar - se - á o que for demonstrado no inciso I e II do 
art. 5º.
§ 3º - A indústria de maior porte, através de projeto circunstanciado e motivado poderá solicitar outros benefícios econômicos, não previstos 
nesta Lei, mediante parecer favorável do Conselho do Município com a aprovação do Chefe do Poder Executivo e aprovação na Câmara de 
Vereadores através do competente processo legislativo .
“Art. 2º O artigo 6º da Lei 1852/2009 passa a vigorar com a seguinte redação.”

Art. 6º Fica criado o Conselho do Município, composto de (13) treze membros, a saber:
I - Um representante do Chefe do Poder Executivo, seu presidente ;
II - Dois representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação
III - Um representante da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente;
IV - Um representante do Sindicato dos Mineiros;
V - Um representante da Secretaria de Finanças;
VI - Um representante da Secretaria de Obras;
VII - Um representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Siderópolis;
VIII - Um representante da Mulher Empresária;
IX - Dois representantes da Câmara de Vereadores;
X - Um representante das Indústrias instaladas no Município de Siderópolis;
XI - Um representante do CREA.
§ 1º - Os membros do Conselho do Município serão indicados pelas respectivas entidades nele representadas e designadas por ato do Chefe 
do Poder Executivo, para mandato de dois anos, podendo haver recondução, a convite do Poder Executivo .
§ 2º - Para cada membro titular do Conselho será indicado um suplente.”

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 30 de Junho de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
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Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1886, DE 30 DE JUNHO DE 2010

Publicação Nº 1880710

LEI Nº 1886, DE 30 DE JUNHO DE 2010

DENOMINA RUA PEDRA RONCHI GENUÍNO NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de Rua Pedra Ronchi Genuíno a Rua Projetada, localizada na Vila São Jorge.

Art. 2º A Rua Pedra Ronchi Genuíno tem seu início na Rua Mario Vitali e seu termino no Rio Sangão.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente da Prefeitura Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 30 de Junho de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1887, DE 07 DE JULHO DE 2010

Publicação Nº 1880711

LEI Nº 1887, DE 07 DE JULHO DE 2010

ALTERA A REDAÇÃO DA LEI 1.881/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 1.881/2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica autorizada a transferência, por doação, do imóvel matricula nº 3.914, localizado no Bairro Rio Fiorita às empresas Rodorossi 
Transportes Rodoviários Ltda ME - CNPJ nº 02.554.082/0001-41 e Transconsoni Transportes Rodoviários Ltda ME - CNPJ nº 03.997.235/0001-
98.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 07 de Julho de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
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LEI Nº 1888, DE 14 DE JULHO DE 2010

Publicação Nº 1880712

LEI Nº 1888, DE 14 DE JULHO DE 2010

DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 331 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Inclui o inciso VIII ao artigo 331 da Lei Municipal nº 1.255/98:
“Art. 331 São Isentos do imposto:
[...]
VIII - Os serviços diversões, lazer, entretenimento e congêneres que dispõe os subitens 12.7, 12.12, 12.13,12.14, 12.16, 12 e 12.17 da lista 
do “anexo I - Lista de Serviços” da Lei Complementar nº 1.486/2003, quando for de realização exclusiva do Município.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 14 de Julho de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1889, DE 14 DE JULHO DE 2010

Publicação Nº 1880713

LEI Nº 1889, DE 14 DE JULHO DE 2010
AUTORIZA O MUNICÍPIO A RECEBER SERVIÇOS DE HORA MÁQUINA POR DOAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município de Siderópolis autorizado a receber por doação, serviços de hora máquina da empresa Gabriela Revestimentos 
Cerâmicos - CNPJ nº 79.406.088/0001-04.

Art. 2º Os serviços de mão-de-obra, bem como, direitos trabalhistas decorrentes de pessoal em serviço são de inteira responsabilidade do 
doador.

Art. 3º O município obriga-se a arcar com as despesas de manutenção dos equipamentos, como abastecimento, durante a realização dos 
serviços.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 14 de Julho de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 189

Publicação Nº 1879013

LEI Nº 189
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ADQUIRIR UMA PÁ CARREGADEIRA - HON-050

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir para os seus serviços uma pá carregadeira HON - 050, até o limite de 
Cr$20.000.000 (vinte milhões de cruzeiros).

Art. 2º Para os fins constantes do art. 1º fica o Prefeito autorizado a oferecer como garantia de pagamento, uma cota-parte dos impostos 
de renda ou consumo proveniente do art. 15, parágrafos 4º e 5º da Constituição.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de fevereiro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 23 de fevereiro de 1965.
VALDIR KESTERING
Secretário Municipal

LEI Nº 1890, DE 14 DE JULHO DE 2010

Publicação Nº 1880714

LEI Nº 1890, DE 14 DE JULHO DE 2010
AUTORIZA A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA MICROBACIA DO RIO JORDÃO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxilio financeiro de até R$ 14.000,00(quatorze mil reais) a ASSO-
CIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA MICROBACIA DO RIO JORDÃO - Siderópolis - SC, regularmente inscrito no CNPJ nº 07.184.603/0001-
30, para atender despesas com as suas finalidades estatutárias.
Parágrafo Único: Os recursos serão repassados conforme necessidades da associação, com a finalidade de promover e apoiar o desenvolvi-
mento rural sustentável das comunidades abrangidas pela sua área de atuação.

Art. 2º Será de competência e responsabilidade da Associação, a aplicação dos recursos concedidos, bem como a respectiva prestação de 
contas à Prefeitura Municipal do valor repassado, dentro do prazo determinado pela legislação vigente.

Art. 3º Fica autorizada a abertura de crédito especial no orçamento, para atender as despesas da presente:
Prefeitura Municipal de Siderópolis
Proj. Atividade: 2024 - Manutenção do Departamento de Agricultura
3.3.50.41 - Contribuições ................................................R$ 14.000,00

Art. 4º Para atendimento do exposto no artigo 3º, fica autorizada a anulação da seguinte dotação:
Fica autorizada a anulação parcial da seguinte despesa:
Prefeitura Municipal de Siderópolis
Proj. Atividade: 2024 - Manutenção do Departamento de Agricultura
3.1.90.11 - Vencimentos e vantagens fixas. ...............................R$ 14.000,00

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 14 de Julho de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1891, DE 14 DE JULHO DE 2010

Publicação Nº 1880715

LEI Nº 1891, DE 14 DE JULHO DE 2010
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ABRIR CRÉDITOS QUE ESPECIFICA, AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DO EXERCÍCIO DE 2010

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito suplementar ao Orçamento da Unidade Prefeitura Municipal de 
Siderópolis, mediante transposição de dotações, destinado ao empenhamento de despesas correntes, no valor total de R$ 230.000,00 (Du-
zentos e trinta mil reais), conforme abaixo discriminado:
Órgão 03: Secretaria de Administração
Atividade 2.005: Manutenção da Secretaria de Administração
Elemento de despesa: (22) 3.3.90.39.0.1.00 - Outros Serv.Terceiros PJ ........ R$ 25.000,00
Órgão 07: Secretaria de Obras
Projeto 1.014 - Pavimentação de Vias, Rodovias, Logradouros e Passeios
Elemento de despesa: (111) 4.4.90.51.0.1.00 - Obras e Instalações ..........R$ 200.000,00
Atividade 2.017: Manutenção da Secretaria de Obras e Serv. Municipais
Elemento de despesa: (127) 3.3.90.36.0.1.00 - Outros Serv.Terceiros PF ........ R$ 5.000,00

Art. 2º Os recursos para atendimento da suplementação de que trata o artigo 1º, correrão por conta da anulação das seguintes dotações:
Órgão 02: Gabinete do Prefeito
Projeto 1.001: Aquisição de Veículo p/ Gabinete do Prefeito
Elemento de despesa: (01) 4.4.90.52.0.1.00 - Equip. e Mat. Perm .............. R$ 30.000,00
Órgão 07: Secretaria de Obras
Projeto 1.013 - Implantação de Saneamento Básico
Elemento de despesa: (109) 4.4.90.51.00.1.94.00 - Obras e Instalações ......R$ 200.000,00

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito especial ao Orçamento da Unidade Prefeitura Municipal de Sideró-
polis, por conta da arrecadação de Convênio, conforme abaixo discriminado:
Órgão 07: Secretaria de Obras
Atividade 2.018: Reforma/Manutenção de Calçadas, Jardins e Praças Públicas
Elemento de despesa: 4.4.90.51.0.1.94.00 - Obras e Instalações ............... R$ 97.500,00

Art. 4º Os recursos destinados a abertura do crédito especial de que trata o artigo 3º, correrão por conta da arrecadação do Convênio com 
o Ministério do Turismo - Programa Turismo Social no Brasil, conforme Plano de Trabalho nº 03.28806-74, no valor de R$ 97.500,00, desti-
nado à revitalização da Praça da Matriz.
Parágrafo Único: A contratação das despesas de que trata o artigo 3º da presente Lei fica condicionada ao efetivo ingresso dos valores nas 
contas bancárias do Município até o limite dos valores da vinculação 1.94, acrescida ao Projeto/Atividade 2.018.

Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado abrir crédito especial e inserir elemento de despesa, ao Orçamento da Unidade 
Fundo Municipal de Assistência Social, conforme abaixo discriminado, destinado ao empenhamento de despesas correntes, não previstas na 
Lei Orçamentária do exercício em curso, no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais):
Órgão 16: Fundo Municipal de Assistência Social
Atividade 2.060: Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
Elemento de despesa: (33) 3.3.50.43.0.1.00 - Subvenções Sociais ............. R$ 150.000,00

Art. 6º Os recursos destinados a abertura do crédito especial de que trata o artigo 5º, correrão por conta da anulação das seguintes dota-
ções:
I - Da Unidade Prefeitura Municipal de Siderópolis:
Órgão 02: Gabinete do Prefeito
Projeto 1.001: Aquisição de Veículo p/ Gabinete do Prefeito
Elemento de despesa: (01) 4.4.90.52.0.1.00 - Equip. e Mat. Perm .............. R$ 50.000,00
Órgão 03: Secretaria de Administração
Projeto 1.002: Aquisição de Veículo p/ Secretaria de Administração
Elemento de despesa: (15) 4.4.90.52.0.1.00 - Equip. e Mat. Perm .............. R$ 50.000,00
Órgão 07: Secretaria de Obras
Projeto 1.017: Construção de Pontes e Pontilhões
Elemento de despesa: (121) 4.4.90.51.0.1.00 - Obras e Instalações ............ R$ 40.000,00
Parágrafo Único: Os recursos orçamentários anulados do Orçamento da Unidade Prefeitura serão transferidos para a Unidade Fundo Muni-
cipal de Assistência Social na forma da Lei Federal 4.320/64 e da Portaria STN 163/2000.
II - Da Unidade Fundo Municipal de Assistência Socal:
Órgão 16: Fundo Municipal de Assistência Social
Projeto 1.062: Aquisição de Veículo
Elemento de despesa: (7) 4.4.90.52.0.1.00 - Equip. e Mat. Perm ............... R$ 10.000,00

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 14 de Julho de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
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BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1892, DE 20 DE JULHO DE 2010

Publicação Nº 1880716

LEI Nº 1892, DE 20 DE JULHO DE 2010

ALTERA E CONSOLIDA O PLANO DE CARGOS DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo  I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A presente lei altera o Plano de Classificação de Cargos e Funções do Serviço Público 
Municipal de Siderópolis de Provimento Efetivo, dispondo sobre os correspondentes quadros 
funcionais, provimento, salários, classificação, extinção e criação de cargos e respectivas 
denominações, número de vagas e demais medidas pertinentes.
Parágrafo Único - Todos os cargos e funções, e correspondentes salários, criados por esta lei 
são regidos, na forma da legislação aplicável à espécie, pelo Regime Geral da Previdência 
Social e Consolidação Leis Trabalhistas - CLT.

Capítulo  II
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Art. 2º Os cargos de provimento efetivo que compõe o Quadro Permanente no Serviço Público 
Municipal, criados para provimento por servidores efetivos, regularmente nomeados em razão de 
prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, são os elencados pelo anexo I, onde 
constam denominação, número de vagas, atribuições, condições de trabalho, jornada e forma de 
provimento; e no Anexo II encontram-se o número de vagas correspondente a cada cargo e valor 
dos salários, tudo em conformidade com o Regime Geral da Previdência Social e Consolidação 
das Leis Trabalhistas - CLT.

Capítulo  III
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 3º As funções gratificadas são aquelas designadas exclusivamente a servidores detentores 
de cargos efetivos, para atender atividades de maior responsabilidade ou maior grau de difi-
culdade ou de extraordinária dedicação.
§ 1º As Funções Gratificadas FG´s são de livre concessão e designação do Poder Executivo.
§ 2º Poderá dar-se a respectiva designação com servidores públicos cedidos ao Município 
por órgãos ou entidades dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sem 
prejuízos de seus estipêndios para a origem.
§ 3º A Função Gratificada será concedida nos valores confome Anexo III da presente lei com as 
correspondentes classificações, quantidade e respectivas faixas de gratificações pecuniárias.
§ 4º A Função Gratificada em nenhuma hipótese se incorpora ao salário do servidor, incidindo 
sobre apenas 13ºsalário e férias.

Capítulo  IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 4º Ficam mantidas as vantagens de caráter pessoal dos servidores, adquiridas anterior-
mente à presente lei.

Art. 5º Fica mantida a remuneração por produtividade de fiscalização e dos servidores lotados 
nas Vigilâncias em Saúde.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN
Em, 20 de Julho de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
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DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
ANEXO I - QUADRO DE CARGOS/EMPREGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
CARGO: Advogado
SERVIÇO: Consultoria Jurídica
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Procuradoria Geral do Município.
ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível superior, de natureza jurídica de grande complexidade en-
volvendo serviços específicos de consultoria jurídica, ações judiciais, dívida ativa e outras 
atividades inerentes ao cargo.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 3º Grau em Ciências Jurídicas/Direito e registro 
na OAB.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de advogado.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Agente Administrativo
SERVIÇO: Administrativo em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 07
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível médio, de ordem auxiliar de natureza repetitiva de complexidade mediana, 
referente a execução de todo e qualquer serviço de caráter administrativo, financeiro, pessoal 
ou material.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 2º Grau.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de agente 
administrativo.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Agente Sanitário
SERVIÇO: Vigilância Sanitária
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível médio, auxiliar nos procedimentos voltados para a vigilân-
cia sanitária, como auxiliar o Fiscal Sanitário durante as inspeções em estabelecimentos de 
produção e de comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, in-
clusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados e de 
ambientes do trabalho; executar, sob o comando e supervisão do Fiscal Sanitário, coletas de 
produtos de interesse da vigilância sanitária e outras atividades inerentes ao cargo.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 2º Grau.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de agente 
sanitário.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Ajudante de Mecânico
SERVIÇO: Manutenção de máquinas
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Públicos ou em qualquer Secretaria onde houver ne-
cessidade.
ATRIBUIÇÕES: Executar serviços relativos à manutenção e conservação de máquinas pesadas e 
veículos, sob a supervisão de um mecânico.
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Revisar e consertar sistemas mecânicos de veículos e máquinas pesadas sob a orientação de um 
mecânico;
Auxiliar a montar e desmontar motores; substituir peças avariadas; auxiliar e regular motores, 
freios e demais componentes mecânicos; auxiliar na manutenção preventiva de veículos e máqui-
nas pesadas; manter e conservar as ferramentas e equipamentos utilizados diariamente para a 
execução de trabalhos; manter e conservar limpo e organizado seu local de trabalho; executar 
outras atividades compatíveis com o cargo.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 
domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Ensino Médio incompleto.
2- Qualificação com habilitação para o exercício da função de pedreiro, carpinteiro e eletri-
cista.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Almoxarife
SERVIÇO: Serviço de depósito
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras ou as que se fizerem necessárias
ATRIBUIÇÕES: Programam e coordenam as atividades de recebimento, conferência, controle, guar-
da, distribuição, registro e inventário de materiais permanentes e de consumo, para uso das 
unidades e órgãos da Instituição.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
Portador de Certificado de conclusão de 1º Grau
Habilitação para exercer a função.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Analista de Sistemas
SERVIÇO: Informática
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças
ATRIBUIÇÕES:Atividades de nível superior, de grande complexidade, envolvendo a operacionali-
zação e manutenção dos sistemas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de Curso Superior em Ciências da Computação ou Sistemas 
de Informação ou Automação;
2 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Arquiteto
SERVIÇO: Serviços de Projetos e Arquitetura
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES: Atividades de execução qualificada abrangendo serviços relativos à supervisão, de 
trabalhos referentes a planejamento, coordenação, estudo, projeto, direção e fiscalização de: 
construções de obras que tenham caráter essencialmente artístico ou monumental, serviços de 
urbanismo, obras de arquitetura paisagística e obras de decoração arquitetônica.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 20 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 3º Grau em Arquitetura.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de arquiteto.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Assistente Administrativo I
SERVIÇO: Administrativo
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 10
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LOTAÇÃO: Secretaria de Administração, Finanças, Educação e Saúde
ATRIBUIÇÕES:Atividades de complexidade mediana, que consiste no auxilio de atividades admi-
nistrativas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 1º Grau.
2- Conhecimento básico em informática.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Assistente Administrativo II
SERVIÇO: Administrativo
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 5
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração, Finanças, Educação e Saúde
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de complexidade mediana, que consiste no auxilio de atividades administrativas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 2º Grau.
2- Conhecimento básico em informática.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Assistente Social
SERVIÇO: Assistência Social
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 05
LOTAÇÃO: Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Família.
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível superior, de natureza especializada de grande complexidade, envolvendo 
planejamento, coordenação, orientação e supervisão de trabalhos relacionados com o diagnós-
tico, desenvolvimento e tratamento de aspectos sociais.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 3º Grau em Serviço Social
Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de assistente 
social.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Atendente de Odontologia
SERVIÇO: Saúde Bucal
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 08
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES:
- receber, registrar e encaminhar pacientes para atendimento odontológico, preencher e ano-
tar fichas clínicas com dados individuais dos pacientes, bem como boletins de informações 
odontológicas; informar os horários de atendimento e agendar consultas, pessoalmente ou por 
telefone; controlar fichário e arquivo de documentos relativos ao histórico dos pacientes, 
organizando-os e mantendo-os atualizados, para possibilitar ao cirurgião-dentista consultá-
-los, quando necessário; atender os pacientes, procurando identificá-los, averiguando as ne-
cessidades e o histórico clínico dos mesmos, para prestar-lhes informações, receber recados 
ou encaminhá-los ao Cirurgião Dentista; realizar atividades de promoção e prevenção a saúde 
bucal para as famílias, grupos e indivíduos; proceder a limpeza, desinfecção e a esteriliza-
ção de materiais, instrumentais utilizados, bem como a desinfecção das mobílias existentes 
no consultório dentário;
- preparar e organizar instrumentais e materiais necessários, cuidar da manutenção e conser-
vação dos equipamentos odontológicos;
- revelar e montar radiografias intra-orais, preparar o paciente para o atendimento, auxiliar 
o Cirurgião Dentista e o Técnico de Higiene Dental no atendimento ao paciente no preparo do 
material a ser utilizado na consulta;
- instrumentar o Cirurgião Dentista e o Técnico em Higiene Dental junto à cadeira operatória; 
promover o isolamento do campo operatório, manipular materiais de uso odontológico, selecio-
nar moldeiras, confeccionar modelos em gesso, aplicar métodos preventivos para controle de 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 926

cárie dental, receber, registrar e encaminhar material para exame de laboratório, de acordo 
com orientações recebidas, orientar os pacientes sobre higiene bucal, zelar pela assepsia, 
conservação e recolhimento de material, utilizando estufas e armários, e mantendo o equipa-
mento
odontológico em estado funcional, para assegurar os padrões de qualidade e funcionalidade 
requeridos; zelar pela conservação e limpeza dos Utensílios e das dependências do local de 
trabalho, providenciar a distribuição e a reposição de estoques de insumos necessários, de 
acordo com orientação superior; colaborar na orientação ao público em campanhas de prevenção 
à cárie; auxiliar na identificação dos principais problemas de saúde bucal de determinada po-
pulação, através de diagnósticos epidemiológicos entre outros, identificando grupos e áreas de 
risco e contextualizando o processo de saúde e doença bucal; atuar em parceria com os demais 
profissionais da sua equipe de saúde, promovendo a interdisciplinaridade na equipe;preencher o 
mapa de produtividade da unidade, entregando-o no prazo solicitado pela sua chefia imediata; 
fornecer subsídios para o planejamento e execução das Políticas de Saúde Bucal da Secretaria 
Municipal de Saúde; - recolher os resíduos de saúde e colocá-los nos recipientes adequados.
- executar outras atribuições afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
1 - Geral: concurso publico de provas;
2 - Requisitos: Portador do Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental;
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: AUXILIAR DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE
SERVIÇO: Docente
GRUPO: Cargo Efetivo Nº de VAGAS: 12
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura.
ATRIBUIÇÕES:
Executar trabalhos de auxilio aos docentes do ensino de educação infantil no tocante a: re-
cepecionar as crianças na entrada e saida do horario escolar, realizar tarefas de banho e 
higiene das crianças, fornecer alimentação das crianças nos horarios determinados, manter 
vigilancia permanente das crianças no tocante a saude e alimentação, zelar pela higiene e 
conservação da sala, objetos e materiais pertencentes as crianças, auxiliar na recreação e 
atividades de coordenação psicomotora das crianças, executar toda e qualquer tarefa compati-
veis com o seu cargo, bem como aquelas que lhe forem atribuidas pela secretaria de educação.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 20/ 30 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 2º Grau habilitação em Magistério ou portador de 
Certificado de Conclusão de Curso Superior na área específica que irá atuar, ou portador de 
Certificado de Conclusão de Terceiro Grau e Curso de Pós Graduação na área da Educação.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de Professor.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Auxiliar Administrativo
SERVIÇO: Administrativo em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 07
LOTAÇÃO: Secretarias Municipais de Administração, Saúde e Família.
ATRIBUIÇÕES: Atividades de complexidade mediana, que consiste na datilografia e organização de 
ofícios, cartas, memorando, quadros demonstrativos e outros documentos para atender a rotina 
administrativa.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 1º Grau.
2- Conhecimento básico em informática.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Auxiliar Contábil
SERVIÇO: Serviços Auxiliares de contabilidade
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 04
LOTAÇÃO: Secretaria de Finanças
ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível médio de complexidade mediana, que consiste na escrituração 
de livros contábeis, como livro diário, registro de inventários, razões, conta corrente, caixa 
e outras atividades inerentes à função.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1 - Curso técnico em contabilidade ou nível superior em ciências contábeis.
2 - Noções em informática básica.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal
CARGO: Auxiliar de Almoxarife
SERVIÇO: Auxiliar nos serviços de depósito
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras ou as que se fizerem necessárias
ATRIBUIÇÕES:
Auxiliam nas atividades de recebimento, conferência, controle, guarda, distribuição, registro 
e inventário de materiais permanentes e de consumo, para uso das unidades e órgãos da Insti-
tuição.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
Portador de Certificado de conclusão de 1º Grau
Habilitação para exercer a função.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Auxiliar de Enfermagem
SERVIÇO: Auxiliar de Enfermagem
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 10
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível médio, que consiste na execução das ações assistências de 
enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro ou técnico, observando e registrando sinais e sin-
tomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando medicamento e outros.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 1º Grau e Curso de auxiliar de enfermagem, no mí-
nimo de 200 horas.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de auxiliar 
de enfermagem.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Auxiliar de Farmácia
SERVIÇO: Auxiliar de Farmácia
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES: Com conhecimentos gerais em manipulação de matérias-primas, além de prestar au-
xílio na Farmácia do Município.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 2º Grau.
2- Experiência na área farmacêutica.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais
SERVIÇO: Serviços Gerais
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 70
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras ou nas que se fizerem necessárias
ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível subalterno, de natureza operacional e de menor grau de com-
plexidade, abrangendo trabalhos braçais leves em geral, serviços de zeladoria, copa, limpezas 
e protocolo.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
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RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Ensino Fundamental.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de auxiliar 
serviços gerais.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Auxiliar de Serviços Gerais Administrativos
SERVIÇO: Serviços em geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 03
LOTAÇÃO: Secretarias que se fizerem necessários
ATRIBUIÇÕES: Atividades de complexidade baixa, que consiste na e organização de documentos 
para atender a rotina administrativa.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Alfabetizado.
2- Conhecimento básico em informática.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Auxiliar de Topógrafo
SERVIÇO: Auxílio em Topografia em geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES:
Auxiliar atividades de natureza técnica, de complexidade mediana, abrangendo serviços rela-
cionados a levantamento de jazidas, propriedades rurais, bacias, cidades, pontes, execução 
de levantamentos topográfico, cálculos, nivelamentos, locação de projetos urbanos e obras em 
geral e execução de demarcação e marcação de áreas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 1º Grau.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de topógrafos.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Calceteiro
SERVIÇO: Calçamento em geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 03
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos.
ATRIBUIÇÕES: Atividades de natureza subalterna, que consiste no trabalho braçal de calçar as 
ruas, colocando pedras justapostas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Alfabetizado.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de calceteiro.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal
CARGO: Carpinteiro
SERVIÇO: Carpintaria em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 03
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
ATRIBUIÇÕES: Atividades de regular complexidade que consiste no trabalho com madeira, desde 
a seleção do material até a montagem das peças projetadas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Alfabetizado.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de carpinteiro.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal
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CARGO: Chapeador
SERVIÇO: Chapeação em geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES: Atividades de regular complexidade que consiste na execução de serviços de ca-
peamento de veículos em geral, sob supervisão, fazer linchamentos, cortes, emendas, soldas 
á oxigênio, nitrogênio e elétrica; ajustagem, conservação, recondicionamento e limpezas de 
materiais, máquinas, objetos e veículos que tenham partes metálicas a serem criadas ou con-
sertadas; Executar outras tarefas correlatas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Alfabetizado.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de chapeador.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal
CARGO: Contador
SERVIÇO: Contabilidade em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Finanças
ATRIBUIÇÕES: Atividades de execução qualificada, abrangendo serviços relativos a contabili-
dade financeira e patrimonial, compreendendo a elaboração de balancete e balanços registros 
e demonstração contábeis.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 3º Grau em Ciências Contábeis e registro no CRC.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de contador.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Coordenador de Licitações e Contratos
SERVIÇO: Serviços de execução de contratos e licitações
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração
ATRIBUIÇÕES:
- Fazer o acompanhamento de todas as licitações; controle e conferência das documentações; 
executar pregão eletrônico; emitir mapas de resultados das licitações.
- Fazer contratos resultantes de licitações e outras atividades relacionadas ao processo de 
compras e alienação na Administração Pública.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Ensino Superior em bacharel em direito
2- Especialização, qualificação com habilitação e experiência legal para o exercício na área 
de licitação pública e contratos administrativos.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Coordenador de Recursos Humanos
SERVIÇO: Administrativo em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível médio, que consiste na coordenação e Desenvolvimento de projetos, planos, 
programas e rotinas na área de recursos humanos, acompanhando sua operacionalização.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 2º Grau.
2- Experiência, qualificação para o exercício da função operacional na área de recursos huma-
nos.
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3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Coordenador de Turismo
SERVIÇO: Turismo em geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Finanças
ATRIBUIÇÕES: Profissional com capacidade de comunicação interpessoal, intelectual e expressão 
correta nos documentos técnicos específicos e de interpretação da realidade das organizações.
Atuante, responsável e plenamente qualificado para o exercício do turismo, utilizando-se dos 
recursos turísticos como forma de educar, orientar, assessorar, planejar e administrar a sa-
tisfação das necessidades dos turistas e das empresas e instituições públicas e privadas e 
da população residente.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 3º Gestão do Turismo.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Dentista
SERVIÇO: Odontológicos em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 08
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível superior, de natureza especializada, envolvendo atividades 
odontológicas educativas, preventivas e curativas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 20 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 3º Grau em Odontologia.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de dentista.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Desenhista / Projetista
SERVIÇO: Desenhos e Projetos
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de obras ou na que tiver necessidade
ATRIBUIÇÕES: Executa trabalhos técnicos, relacionados à edificações - planta e urbanização do 
Município.
Detalhamento de projetos conforme exigências (em forma de mapa, plantas e cartas);
- Auxiliar o setor de projetos;
- Elaborar desenhos de plantas arquitetônicas e topográficas;
- Pratica em auto-cad e conhecimento na área do município;
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb)Espacial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de ser-
viços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público ou de provas e Títulos.b) Requisitos:
1. Ensino Médio Completo.
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função Administrativa Operacionais.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Digitador
SERVIÇO: Serviços Administrativos em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº DE VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração ou outra Secretaria onde houver necessidade.
ATRIBUIÇÕES:
Executar atividades de processamentos de dados, controle, recebimento e expedição de documen-
tos, digitação de dados e conferencia visual.
Receber e preparar os documentos para serem processados; proceder a digitação de dados, atra-
vés de terminais de vídeo; conferir e corrigir dados numéricos e alfanuméricos dos relató-
rios; corrigir imediatamente os dados conferidos através de terminais de computador; levantar 
e disciplinar erros de conferência, digitação e preenchimento; executar outras atividades 
correlatadas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb)Espacial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
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serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público ou de provas e Títulos.b) Requisitos:
1. Ensino Médio Completo.
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função Administrativa Operacionais.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Eletricista
SERVIÇO: Eletricista em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 04
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES:
Atividades profissional de menor grau de complexidade, de natureza repetitiva, exigindo ini-
ciativa, abrangendo serviços de manutenção dos sistemas elétricos que dão suporte aos serviços 
municipais.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Ensino Fundamental completo.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de eletricista.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Encanador
SERVIÇO: Encanador em geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras e nas que se fizerem necessárias
ATRIBUIÇÕES:
Atividades profissional de menor grau de complexidade, de natureza repetitiva, exigindo ini-
ciativa, abrangendo serviços de montagem de sistemas de abastecimento e coleta de líquidos e 
gases, tais como água fria, quente, gás, esgoto, ar comprimido e outros.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Ensino Fundamental completo.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de encanador.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Encarregado de Obras
SERVIÇO: Serviço acompanhamento de obras municipais
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras ou as que se fizerem necessárias
ATRIBUIÇÕES:
Serviço de baixa complexidade como encarregado de obras, supervisor de obras municipais.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
- Portador de Certificado de conclusão de 1º Grau
- Habilitação para exercer a função.
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Enfermeiro
SERVIÇO: Enfermagem em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 06
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada, que consiste 
na execução assistenciais e supervisão de serviços de enfermagem em geral e outras atribui-
ções inerentes a profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 20/30/40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação 
de Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
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1- Portador de Certificado de conclusão de 3º Grau habilitação em Enfermagem e registro no 
Conselho Regional ou Federal de Enfermagem.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de enfermeiro.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Engenheiro Agrimensor
SERVIÇO: Serviços de Obras
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria de Planejamento e Controle/Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível superior, de grande complexidade, que temo princípio laborativo a execu-
ção de levantamentos topográficos de áreas rurais e urbanas, efetuando alinhamentos medições 
e leituras angulares dos terrenos, com os correspondentes relatórios.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 3º Grau em Engenharia de Agrimensura e registro no 
CREA.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de Engenheiro 
Agrimensor.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Engenheiro Agrônomo
SERVIÇO: elaboração projetos referentes a cultivos agrícolas e pastos.
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES: Elaboração de projetos referentes a cultivos agrícolas e pastos, planejando, 
orientando e controlando técnicas de utilização de terras para possibilitar um maior rendi-
mento e qualidade da produção agrícola no território municipal.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de certificado de conclusão de curso superior com habilitação específica e com re-
gistro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional.
2 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Engenheiro Civil
SERVIÇO: Na área de engenharia civil
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria Obras
ATRIBUIÇÕES: Atividades de execução qualificada, de grande complexidade, abrangendo serviços 
relativos à execução de projetos, fiscalização de obras, imóveis e dragagens, supervisão de 
manutenção de equipamentos e planejamento de construção de obras da Administração Pública do 
Estado e outras atribuições inerentes a profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 3º Grau em Habilitação Engenharia Civil e registro 
no CREA.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de engenharia 
de civil.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Escriturário
SERVIÇO: Administrativo em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 04
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração/Finanças
ATRIBUIÇÕES: Atividades de caráter eminentemente burocrático, que consiste na efetuação, de 
registros, preenchendo livros, consultando dados em tabelas, gráficos e demais demonstrativo, 
a fim de atender as necessidades do setor.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
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RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 2º Grau.
2 - Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de escriturário.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Farmacêutico
SERVIÇO: Assumir a responsabilidade técnica e o expediente na farmácia pública do município.
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível Superior, de natureza técnica-profissional, envolvendo serviços de:
O farmacêutico é o responsável pela supervisão da farmácia, deve possui conhecimento cientifico 
e estar capacitado para a atividade;
Planejar e coordenar a execução da Assistência Farmacêutica no município;
Conhecer, interpretar e estabelecer condições para o cumprimento da legislação pertinente;
Estabelecer critérios e supervisionar o processo de aquisição de medicamentos e demais pro-
dutos;
Avaliar a prescrição médica;
Assegurar condições adequadas de conservação e dispensarão dos medicamentos;
Manter arquivos, que podem ser informatizados, com a documentação correspondente aos produtos 
sujeitos o controle especial;
Participar de estudos de farmácia vigilância com base de reações adversas e interações medi-
camentosas, informando a autoridade sanitária local;
Organizar e operacionalizar as áreas e atividades da drogaria;
Manter atualizada a escrituração;
Manter a guarda dos produtos sujeitos a controle especial de acordo com a legislação especi-
fica;
Prestar assistência farmacêutica necessária ao consumidor;
Promover treinamento inicial e continuo dos funcionários para a adequação da execução de suas 
atividades.
Desenvolver atividades de média e alta complexidade e fiscalizar farmácias e drogarias se es-
tiver lotado no Departamento de Vigilância de Sanitária;
Executar outras atividades afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 20/40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador do certificado de conclusão de 3º Grau.
2 - Qualificação com habilitação legal e respectiva inscrição no Conselho Regional de Farmácia
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Farmacêutico/ Bioquímico
SERVIÇO: Assumir a responsabilidade técnica e o expediente na farmácia pública do município.
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível Superior, de natureza técnica-profissional, envolvendo serviços de:
O farmacêutico é o responsável pela supervisão da farmácia, deve possui conhecimento cientifico 
e estar capacitado para a atividade;
Planejar e coordenar a execução da Assistência Farmacêutica no município;
Conhecer, interpretar e estabelecer condições para o cumprimento da legislação pertinente;
Estabelecer critérios e supervisionar o processo de aquisição de medicamentos e demais pro-
dutos;
Avaliar a prescrição médica;
Assegurar condições adequadas de conservação e dispensação dos medicamentos;
Manter arquivos, que podem ser informatizados, com a documentação correspondente aos produtos 
sujeitos a controle especial;
Participar de estudos de farmácia vigilância com base de reações adversas e interações medi-
camentosas, informando a autoridade sanitária local;
Organizar e operacionalizar as áreas e atividades da drogaria;
Manter atualizada a escrituração;
Manter a guarda dos produtos sujeitos a controle especial de acordo com a legislação especi-
fica;
Prestar assistência farmacêutica necessária ao consumidor;
Promover treinamento inicial e continuo dos funcionários para a adequação da execução de suas 
atividades.
Desenvolver atividades de média e alta complexidade e fiscalizar farmácias e drogarias se 
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estiver lotado no Departamento de Vigilância de Sanitária;
Executar outras atividades afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 20/40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador do certificado de conclusão de 3º Grau.
2 - Qualificação com habilitação legal e respectiva inscrição no Con-
selho Regional de Farmácia
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Fiscal de Obras e Posturas
SERVIÇO: Fiscalização em Obras e Posturas
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 05
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível médio, de natureza operacional, envolvendo serviços específi-
cos, de fiscalização das obras e posturas do Município, em cumprimento aos códigos pertinentes.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 2º Grau.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de fiscal de obras e posturas.
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Fiscal de Tributos
SERVIÇO: Fiscalização em tributos
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 05
LOTAÇÃO: Secretaria de Finanças
ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível médio, de natureza operacional, envolvendo serviços especí-
ficos de fiscalização de tributos.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 2º Grau.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de fiscal de tributos.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Fiscal de Vigilância Sanitária
SERVIÇO: Vigilância sanitária em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 04
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde e Assistência Social
ATRIBUIÇÕES: Atividade de nível médio, envolvendo fiscalização e avaliação de ações de saúde 
em geral.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 2º Grau.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de vigilante sanitário.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Fisioterapeuta
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 06
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES: Tratar seqüelas de meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, 
seqüelas de acidentes vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesio-
terapia, eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia, massoterapia, fisioterapia desportiva e 
técnicas especiais de reeducação muscular para obter o máximo de recuperação funcional dos 
órgãos e tecidos afetados;
- Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes muscula-
res, funcionais, de amplitude articular, de verificação da cinética e movimentação, de pes-
quisa de reflexos, provas de esforço de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de 
capacidade funcional dos órgãos afetados;
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-Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteorartroses, seqüelas de aciden-
tes vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos raqui-medulares, 
de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros, uti-
lizando-se de meios físicos especiais para reduzir ao mínimo as conseqüências dessas doenças, 
atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar a 
movimentação ativa e independente dos mesmos.
-Ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respirató-
rio e cardiovascular, orientando e treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, 
para promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circu-
lação sangüínea.
-Ensinar exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pós-parto, fazendo demons-
trações e orientando a parturiente, para facilitar o trabalho de parto e a recuperação no 
puerpério.
-Fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, trei-
nando-os sistematicamente, para promover a descarga ou liberação da agressividade estimular 
a sociabilidade.
-Supervisionar e avaliar atividades do pessoal auxiliar de fisioterapia, orientando-os na exe-
cução das tarefas para possibilitar a execução
correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples.
-Controlar o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos reali-
zados para elaboração de boletins estatísticos, planejar, organizar e administrar serviços 
gerais e específicos de fisioterapia, bem
como assessorar autoridades em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e 
pareceres. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade, realizar atendi-
mento domiciliar quando solicitado;
-seguir as normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro 
ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de 
atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de 
trabalho por conta própria.
- prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o 
formulário de contra-referência;
-preencher os boletins de morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preen-
cher o condensado mensal;
-promover e participar de ações educativas de programas voltados para a saúde pública;
-participar do planejamento e execução de atividades de programas específicos e de reuniões 
da equipe de trabalho;
-contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe multiprofissional, apoiar está-
gios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade, participar de grupos de 
estudos visando o aprimoramento da equipe;
-fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma de trata-
mento adotado, realizar orientações individuais aos usuários e familiares, executar outras 
tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 20 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1 - Portador de Certificado de Conclusão de 3º Grau com habilitação especifica em Fisioterapia 
e registro no Conselho Regional ou Federal de Fisioterapia.
2 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Fonoaudiólogo
SERVIÇO: Implantar programas de prevenção e tratamento de distúrbio da comunicação e gráfica.
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS:03
LOTAÇÃO: Secretarias de Educação e Saúde.
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível superior, de natureza técnico-profissional, envolvendo serviços referen-
tes a pesquisa, prevenção, orientação e tratamento de distúrbios de voz, fala e linguagem, 
abrangendo inclusive os processos de leitura, escrita, e matemática, bem como a ministração de 
palestras e cursos de orientação e aperfeiçoamento para pais e professores, incluindo outras 
atribuições inerentes a profissão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador do certificado de conclusão de 3º Grau, com habilitação específica em Fonoaudióloga 
e registro no Conselho regional ou Federal de Fonoaudiologia.
2 - Especialização e qualificação com habilitação legal para o exercício na função de 
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Fonoaudiólogo.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Gari
SERVIÇO: Limpeza em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 10
LOTAÇÃO: Secretarias Municipal de Obras e Agricultura
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de natureza subalterna, que consiste no trabalho de limpeza pública.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1 - Alfabetizado.
2 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal .
CARGO: Guarda Municipal
SERVIÇO: Segurança em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 15
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de profissional de menor complexidade, abrangendo serviços referentes à manutenção, 
ordem, disciplina e segurança da área e servidor sob sua responsabilidade, sujeito à super-
visão e orientação.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Alfabetizado, portador de atestado idoneidade moral e boa conduta, curso na área.
2 - Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de Guarda Municipal.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Lubrificador
SERVIÇO:Lubrificação em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de engraxar veículos, maquinas e caminhões, lavagens, limpeza em filtros de ar ou 
substituição.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos.b) Requisitos:
1- Ensino Fundamental.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de lubrificador.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal
CARGO: Mecânico
SERVIÇO: Mecânica em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 04
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES:
Atividades técnico-profissional de natureza operacional de complexidade mediana, exigindo a 
seleção de alternativas mecânicas segundo técnicas já consagradas, abrangendo orientação es-
pecializada, com elevado grau de precisão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulos.b) Requisitos:
1- Ensino Fundamental.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de mecânico.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal
CARGO: Médico
SERVIÇO: Medicina em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
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Nº de VAGAS: 12
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível superior, de grande complexidade, de natureza especializada, envolvendo 
supervisão, planejamento, coordenação, programação e execução de atividades pertinentes à 
defesa e proteção da saúde individual e coletiva.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 20 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 3º Grau, habilitação em Medicina.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de médico.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal
CARGO: Médico Cardiologista
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES:
- Atuar como médico em ambulatório de Especialidades em cardiologia.
-Avaliar o paciente, estabelecendo plano diagnóstico e terapêutico, realizando prescrições e 
encaminhamentos que se fizerem necessárias;
-fazer diagnósticos e executar processos de terapêutica em pacientes;
- preparar registros dos exames relativos aos doentes para fins de diagnose e discussão;
- fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma de trata-
mento adotado;
- participar do planejamento e execução de atividades de programas específicos e de reuniões 
da equipe de trabalho;
-contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe multiprofissional;
-apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade;
-participar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe;
-promover e participar de ações educativas de programas voltados para a saúde pública;
-preencher os boletins de morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preen-
cher o condensado mensal;
- prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o 
formulário de contra-referência;
- fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento 
prescrito e evolução da doença, no prontuário;
-solicitar e analisar exames complementares e diagnósticos, anotando resultado no prontuário.
- realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
-estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêutica;
- fazer visitas domiciliares, se necessário.
- efetuar exames preventivos em escolares;
- participar de juntas médicas quando solicitado;
- seguir as normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura do livro 
ponto ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de 
atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de 
trabalho por conta própria.
-executar outras tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 10 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1 - Portador do Certificado de Conclusão de Terceiro Grau com habilitação especifica em Medicina 
com residência em Cardiologia reconhecida pelo CRM ou título de especialista em Cardiologia 
com área de atuação em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).
2 - Especialização e qualificação com habilitação legal para o exercício da função de Médico 
Cirurgião Geral.
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Médico - com especialidade em Dermatologia
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível superior, de natureza técnica-profissional, envolvendo serviços de:
Prestar atendimento médico especializado a hansenianos e seus familiares bem como a portado-
res de doenças de pele em geral, fazer diagnósticos e executar processos de terapêutica em 
pacientes;
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Preparar registros dos exames relativos aos doentes para fins de diagnose e discussão;
Ministrar tratamento específicos à doentes de pele, fornecer dados e relatórios sobre o número 
de pacientes, seus processos e forma de tratamento adotado;
Supervisionar e executar medidas de profilaxia das doenças de pele em geral;
- Participar do planejamento e execução de atividades de programas específicos e de reuniões 
da equipe de trabalho, contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe multi-
profissional;
- Apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade;
- Participar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe, promover e participar de 
ações educativas de programas voltados para a saúde pública;
- Preencher os boletins de morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preen-
cher o condensado mensal;
Prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o for-
mulário de contra-referência;
- Fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento 
prescrito e evolução da doença, no prontuário;
- solicitar e analisar exames complementares e diagnósticos, anotando resultado no prontuá-
rio.
- realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
- estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêuti-
ca;
- fazer visitas domiciliares, se necessário.
efetuar exames preventivos em escolares;
participar de juntas médicas quando solicitado;
seguir as normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro ponto 
ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, deslocamento até os lo-
cais de trabalho por conta própria;
- executar outras tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 10 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1 - Portador de Certificado de conclusão de 3º Grau, com habilitação específica em medicina e 
Registro no Conselho Regional ou Federal de Medicina.
2 - Especialização e qualificação com habilitação legal para o exercício da função de Médico 
Dermatologista.
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Médico Pediatra
SERVIÇO: Graduação especifica em pediatria.
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 04
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES:
- Prestar assistência médica específica às crianças até a adolescência, examinando-as e pres-
crevendo cuidados pediátricos ou tratamentos, para avaliar, preservar ou recuperar sua saúde; 
examinar a criança, auscultando-a, executando palpações e percussões, por meio de estetoscó-
pio e de outros aparelhos específicos, para verificar a presença de anomalias e malformações 
congênitas do recém-nascido, avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer diagnóstico;
-avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o com os padrões 
normais, para orientar a alimentação, indicar exercícios, vacinação e outros cuidados; esta-
belecer o plano médico-terapêutico-profilático, prescrevendo medicação,
tratamento e dietas especiais, para solucionar carências alimentares, anorexias, desidrata-
ção, infecções, parasitoses e prevenir a tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras 
doenças; tratar lesões, doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando 
cirurgias, prescrevendo pré-operatório e acompanhando o pós-operatório, para possibilitar a 
recuperação da saúde;
- participar do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de saúde 
pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na promoção, proteção e 
recuperação da saúde física e mental das crianças.
-fazer diagnósticos e executar processos de terapêutica em pacientes;
- preparar registros dos exames relativos aos doentes para fins de diagnose e discussão;
- fornecer dados e relatórios sobre o número de pacientes, seus processos e forma de trata-
mento adotado;
-participar do planejamento e execução de atividades de programas específicos e de reuniões 
da equipe de trabalho;
- contribuir para a análise e avaliação do trabalho, em equipe multiprofissional;
- apoiar estágios nas áreas específicas quando realizado convênio com universidade;
- participar de grupos de estudos visando o aprimoramento da equipe;
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-promover e participar de ações educativas de programas voltados para a saúde pública;
-preencher os boletins de morbidade diária, em todos os campos, carimbar e assinar e preen-
cher o condensado mensal;
- prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outros médicos e preencher o 
formulário de contra-referência;
-fazer registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento 
prescrito e evolução da doença, no prontuário;
-solicitar e analisar exames complementares e diagnósticos, anotando resultado no prontuário.
- realizar orientações individuais aos usuários e familiares;
-estabelecer relacionamento confiável com os usuários, possibilitando a interação terapêutica;
-fazer visitas domiciliares, se necessário.
- efetuar exames preventivos em escolares;
- participar de juntas médicas quando solicitado;
seguir as normas e rotinas da Secretaria Municipal de Saúde quanto: assinatura de livro pon-
to ou equivalente, uniforme, cumprimento de horário conforme concurso, disponibilidade de 
atendimento conforme horário a ser estabelecido pelo serviço, deslocamento até os locais de 
trabalho por conta própria.
-executar outras tarefas afins.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 10 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1 - Portador de Certificado de Conclusão de Terceiro Grau com habilitação especifica em Medicina 
com Residência Médica em Pediatria e registro no Conselho Regional ou Federal de Medicina.
2 - Especialização e qualificação com habilitação legal para o exercício da função de Médico 
Cirurgião Geral.
3 - Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Médico Veterinário
SERVIÇO: Veterinária em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Agricultura
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível superior, de natureza especializada, de grande complexidade envolvendo o 
planejamento, a execução e a inspeção da defesa sanitária animal.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 20 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 3º Grau habilitação em Medicina Veterinária e re-
gistro no Conselho Regional ou Federal de Medicina.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de médico 
veterinário.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal
CARGO: Merendeira
SERVIÇO: Cozinha em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 22
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de pouca complexidade, que consiste em cozinhar e supervisionar a preparação de 
pratos, utilizando técnicas específicas de culinária como reaproveitamento de alimentos e ou-
tros.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- alfabetizado .
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de cozinheira
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal
CARGO: Motorista
SERVIÇO: Motorista em geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 37
LOTAÇÃO: Em qualquer secretaria conforme a necessidade.
ATRIBUIÇÕES:
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Atividades de subalterno, de natureza operacional, abrangendo condução e conservação de veí-
culos motorizados utilizados no transporte oficial de passageiros e cargas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- 1º Grau incompleto.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de motorista.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA
SERVIÇO: Condução especializada.
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 05
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível operacional, de direção de veículo de transporte de pacientes, segundo 
as regras de trânsito próprias para veículos de urgência e emergência, sendo subordinado à 
técnica em enfermagem responsável pelo procedimento de atendimento ao paciente.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
- Conduzir veículo de urgência e emergência destinadas ao atendimento e transporte de pacien-
tes;
- Conhecer integralmente o veículo e seus equipamentos, - estabelecer contato radiofônico (ou 
telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações;
- Conhecer a malha viária local e cidades vizinhas.
- Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assis-
tencial local e cidades vizinhas;
- Vistoriar o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível do combustível, água e óleo do 
cárter e testando freios e parte elétrica para certificar-se de suas condições de funciona-
mento;
- Dirigir a ambulância, manipulando seus comandos de marcha, direção e de alerta, e observando 
o fluxo do trânsito e a sinalização para transportar a vitima;
- Zelar pelo bom andamento do trajeto, adotando as medidas cabíveis na prevenção ou solução 
de qualquer anomalia, para garantir a segurança do paciente da equipe e demais passageiros;
- providenciar os serviços de manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos 
para assegurar seu perfeito estado;
- efetuar os reparos de emergência necessários à movimentação do veículo;
- observar as regras de trânsito próprias para veículos de atendimento de emergência;
- obedecer rigidamente às escalas de plantão.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulosb) Requisitos:
1- Ensino Fundamental Incompleto;
2- CNH categoria “D”;
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Nutricionista
SERVIÇO: Alimentação e nutrição
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação, Cultura e Esporte/Secretaria de Saúde ou Assistência Social.
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível superior, de natureza técnica-profissional, envolvendo serviços de ela-
boração de cardápios, planejamento, aquisição, preparação e distribuição de alimentos, res-
ponsabilidade técnica pela merenda escolar, bem como pelos programas de combate às carências 
nutricionais.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 20horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de Ser-
viços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 3º Grau, com habilitação específica em nutrição e 
Registro no Conselho Regional ou Federal de Nutricionista.
2- Especialização e qualificação com habilitação legal para o exercício da função de Nutri-
cionista.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Operador de Draga
SERVIÇO: Operação e manutenção de draga



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 941

GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de qualidade de menor complexidade, de natureza repetitiva abrangendo operação e 
manutenção de draga.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Ensino Fundamental
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de operador de draga.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Operador de Máquina
SERVIÇO: Operação e manutenção de máquinas
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 10
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de qualidade de menor complexidade, de natureza repetitiva abrangendo operação e 
manutenção de máquinas pesadas e equipamentos do complexo municipal.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Alfabetizado
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de operador de máquinas.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Operador de Motoniveladora
SERVIÇO: Operação e manutenção de máquinas
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de média complexidade, de natureza repetitiva, abrangendo operação e manutenção de 
máquina pesada, tipo motoniveladora, na abertura e recuperação de vias públicas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Alfabetizado
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de operador de máquinas.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Operador de Retroescavadeira
SERVIÇO: Operação e manutenção de retroescavadeira
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 03
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de qualidade de menor complexidade, de natureza repetitiva abrangendo operação e 
manutenção de retroescavadeira.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Alfabetizado
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de operador de máquinas.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Operador de Trator Agrícola
SERVIÇO: Operação e manutenção de trator agrícola
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de qualidade de menor complexidade, de natureza repetitiva abrangendo operação e 
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manutenção de trator agrícola.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Alfabetizado
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de operador de trator agrí-
cola.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Operador de Trator Esteira
SERVIÇO: Operação e manutenção de trator esteira
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de qualidade de menor complexidade, de natureza repetitiva abrangendo operação e 
manutenção de trator esteira.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Alfabetizado
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de operador de trator esteira.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Operário Braçal
SERVIÇO: Serviços braçais em geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 40
LOTAÇÃO: Secretarias Municipais de Obras e Agricultura
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de natureza subalterna, que exige muito esforço físico e caracteriza-se pelos 
serviços que envolve carregamento de moveis, materiais, equipamento e outros serviços consi-
derados pesados.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Alfabetizado.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de braçal.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal .
CARGO: Orientador Educacional
SERVIÇO: Planejamento, execução, acompanhamento e avaliação da ação educativa junto a todos 
seguimentos da comunidade escolar.
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 04
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação, Esporte e Cultura
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível superior, de natureza técnico-pedagógica, interdisciplinar de grande com-
plexidade envolvendo planejamento, execução, acompanhamento, e avaliação da ação educativa, 
junto a todos os seguintes da comunidade escolar.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 30 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Especialistas com habilitação específica para em Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Médio, a nível de pós-graduação, com registro do MEC.
2- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Pedreiro
SERVIÇO: Pedreiro em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 05
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de complexidade mediana, que exige experiência e consiste na verificação das carac-
terísticas da obra para a escolha do material apropriado e na execução de obras como: levantar 
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muros, paredes, construir bases de concreto ou de outro material e outras edificações.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Alfabetizado.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de Pedreiro.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Professor Magistério/LP
SERVIÇO: Docente
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS:125
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação.
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível médio, superior ou pós graduado, de natureza técnico-pedagógica, de gran-
de complexidade dado ao envolvimento com os aspectos comportamentais do educando, abrangendo 
planejamento, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem e cooperação com os ser-
viços de administração escolar, no ensino fundamental e na educação infantil.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 10, 20, 30 ou 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a 
prestação de Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de Conclusão de Curso Superior na área específica que irá atuar, 
ou portador de Certificado de Conclusão de Terceiro Grau e Curso de Pós Graduação na área da 
Educação.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de Professor.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Professor Magistério/ST
SERVIÇO: Docente
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 05
LOTAÇÃO: Secretaria de Educação.
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível médio, superior ou pós graduado, de natureza técnico-pedagógica, de gran-
de complexidade dado ao envolvimento com os aspectos comportamentais do educando, abrangendo 
planejamento, execução e avaliação do processo ensino-aprendizagem e cooperação com os ser-
viços de administração escolar, no ensino fundamental e na educação infantil.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 10, 20, 30 ou 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a 
prestação de Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 2º Grau habilitação em Magistério ou portador de 
Certificado de Conclusão de Terceiro Grau e Curso de Pós Graduação na área da Educação.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de Professor.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Psicólogo
SERVIÇO: Acompanhamento de fenômenos psíquicos e de comportamento profissionais.
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 06
LOTAÇÃO: Secretarias de Saúde, Secretaria de Educação e Família
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível superior, de execução qualificada que envolve as ações de acompanhamento 
dos fenômenos psíquicos e de comportamento dos profissionais que atuam na educação, através de 
entrevistas e testes adequados.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 20 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 3º Grau em habilitação em Psicologia.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de psicólogo.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Recepcionista
SERVIÇO: Recepção em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 05
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LOTAÇÃO: Secretarias de Administração e Saúde
ATRIBUIÇÕES:
-Recepcionar / controlar visitantes.
-Encaminhar visitantes para os funcionários da empresa.
-Responder perguntas gerais sobre a empresa ou direcionar as perguntas para outros funcioná-
rios qualificados a responder.
-Enviar e receber correspondências ou produtos.
-Processar a correspondência recebida (pacotes, telegramas, fax e mensagens), organizá-los e 
distribuir para o destinatário.
-Executar arquivamento de documentos
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 30 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 1º Grau
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de telefonista.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Soldador
SERVIÇO: Manutenção de veículos, máquinas e equipamentos
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº DE VAGAS: 03
LOTAÇÃO: Em qualquer Secretaria onde houver necessidade.
DESCRIÇÃO: Executar serviços de soldas em geral na manutenção e conservação de veículos, má-
quinas e equipamentos em geral.
Revisar e soldar peças de veículos e equipamentos em geral;
Operacionalizar soldas com oxigênio e elétrica;
Avaliar se a peça a ser soldada oferece garantias de uso;
Executar e orientar a manutenção preventiva de veículos e máquinas pesadas;
Manter e conservar as ferramentas e equipamentos utilizados diariamente para a execução de 
trabalhos;
Manter e conservar limpo e organizado o seu local de trabalho;
Executar outras atividades compatíveis com o cargo.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb)Espacial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de ser-
viços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público ou de provas e Títulos.b) Requisitos:
1. Ensino Médio incompleto.
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função de soldador.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Técnico Agrícola
SERVIÇO: Assessoramento a Agricultura e Serviços Técnicos em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº DE VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria do Meio Ambiente
ATRIBUIÇÕES:
Executa trabalhos de orientação aos agricultores das grandes, pequenas e médias culturas, 
fruticultura, bovinocultura, avicultura e suinocultura.
Participar, em elaboração com a Secretaria Municipal de Educação, de campanhas que estimulem 
estudantes a preservação a arborização da cidade;
Articular-se com órgãos de outras esferas de governo vinculados á atividade técnico agrícola;
Orientar a comunidade quando as técnicas de tratamento, cultivo e colheita da espécie de ve-
getais;
Executar outras atividades compatíveis com o cargo.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
Espacial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 
domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público ou de provas e Títulos.b) Requisitos:
1. Ensino Médio Completo.
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função de técnico agrícola.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Técnico Auditoria em saúde pública
SERVIÇO: Auditoria em saúde pública
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 945

ATRIBUIÇÕES: Atividades gerais de auditoria; auditar a regularidade dos procedimentos técni-
cos científicos, contábeis, financeiros e patrimoniais praticados por pessoas físicas e jurí-
dicas no âmbito do SUS e verificar a adequação, a resolutividade e a qualidade dos procedi-
mentos e serviços de saúde disponibilizados à população.O conjuntos dessas atividades inclui 
a fiscalização da assistência à saúde e dos procedimentos na assistência médica das condições 
físico-funcionais da prestação de serviços de saúde bem como a fiscalização do controle con-
tábil, financeiro e patrimonial na gestão do Sistema Único de Saúde.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb)Espacial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de ser-
viços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público ou de provas e Títulos.b) Requisitos:
1. Ensino Superior em Economia, Administração ou Ciências Contábeis.
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função de técnico em auditoria.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Técnico de Controle Interno
SERVIÇOS: Controladoria Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças
ATRIBUIÇÕES: Executa os trabalhos de supervisão, controla e executa atividades e serviços de 
controladoria dos diversos segmentos da Administração Municipal
Acompanhar, orientar e executar os procedimentos de controle, mediante operação de sistemas, 
coleta de dados e transmissão de informações;
Elaborar mapas, relatórios, demonstrativos e outros documentos de controle e exposição de 
indicadores da Administração Municipal;
Participar da elaboração orçamentária e acompanhar sua execução em conjunto com a contadoria;
Inspecionar e orientar a avaliação do cumprimento de metas físicas e financeiras;
Verificar procedimentos e elaborar documentação para atendimento de exigências legais e admi-
nistrativas;
Orientar autoridades e servidores de outras unidades sobre aplicação e cumprimento de normas 
legais e administrativas de caráter geral;
Assinar documentos de controles na forma dos regulamentos;
Orientar os servidores que auxiliam na execução dos serviços de controle;
Executar outras atividades compatíveis com o cargo.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanais
Espacial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 
domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público ou de provas e Títulos.b) Requisitos:
1. Portador de Diploma Nível Superior, nas áreas de Contabilidade, Direito, Administração ou 
Economia.
2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função de Controlador In-
terno, com conhecimentos de informática.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Técnico de Enfermagem
SERVIÇO: Enfermagem em geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 15
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível médio técnico, envolvendo serviços de:
- assistir ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades 
de assistência de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes, 
na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epi-
demiológica, na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a 
pacientes durante a assistência de saúde, participação nos programas e nas atividades de as-
sistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prio-
ritários e de área de risco e participação nos programas de higiene e segurança do trabalho 
e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho;
- executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as privativas do enfermeiro;
- integrar a equipe de saúde
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador do certificado de conclusão de 2º Grau, e Técnico em Enfermagem.
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2 - Qualificação com habilitação legal e respectiva inscrição no
Conselho Regional de Enfermagem
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR E MÓVEL
SERVIÇO: Enfermagem em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 05
LOTAÇÃO: Secretaria de Saúde
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de nível técnico para o atendimento Pré-Hospitalar Móvel, com intervenção conser-
vadora no atendimento do paciente e habilitação para realização de procedimentos a ele dele-
gados, sob supervisão do médico regulador, dentro do âmbito de sua qualificação profissional.
DESCRIÇÃO DETALHADA:
- Controlar sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e utilizando aparelhos de aus-
culta e pressão, para registrar anomalias;
- Ministrar medicamentos e tratamentos aos pacientes, observando posologia e outros dados, 
para atender às prescrições médicas em situações de emergência;
- Fazer curativos simples ou complexos, utilizando suas noções de primeiros socorros ou ob-
servando prescrições, para proporcionar alívio ao paciente:
- Preparar e esterilizar material como gases ou instrumentos para realizar curativos.
- Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, sob supervisão direta 
ou à distância do medico regulador.
- Participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional especialmente em urgên-
cias/emergências;
- Realizar manobras de extração manual de vítimas;
- Registrar as tarefas executadas, as observações feitas e as reações ou alterações importan-
tes, anotando-as no prontuário da vitima.
-Fazer assepsia dos materiais da viatura lavando-os, esterilizando-os e secando-os para ga-
rantir o seu uso dentro do que impõem as normas;
-fazer higienização interna e externa da viatura sempre que necessário;
- conhecer integralmente o veículo e seus equipamentos, - estabelecer contato radiofônico (ou 
telefônico) com a central de regulação médica e seguir suas orientações;
- obedecer rigidamente às escalas de plantão;
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas e Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de Curso Técnico de Enfermagem.
2- Especialização, qualificação com habilitação legal para o exercício da função de Técnico de 
Enfermagem, e Registro no COREN.
3- Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ ou Legislação Municipal.
CARGO: Técnico em Segurança do Trabalho
SERVIÇOS: Segurança do Trabalho
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração
ATRIBUIÇÕES: Promover inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, to-
mando todas as providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar 
e conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho de acordo com as 
Normas Regulamentadoras e controle da distribuição de EPI´s.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 10 ou 20 horas semanais
Espacial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços à noite, aos sábados, 
domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público ou de provas e Títulos.b) Requisitos:
1. Portador de Certificado de Técnico em Segurança no Trabalho
2. Especialização, qualificação com habilitação para o exercício da função.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Telefonista
SERVIÇO: Telefonia em Geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 05
LOTAÇÃO: Secretarias de Administração e Saúde
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de pouca complexidade de natureza repetitiva, envolvendo orientação e execução 
qualificada de trabalhos referentes à ligação telefônica, transmissão e recebimento de mensa-
gem pelo telefone, que exige, dentre outras qualidades, boa dicção, urbanismo e equilíbrio.
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CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 30 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 1º Grau
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de telefonista.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Tesoureiro
SERVIÇO: Tesouraria em geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº DE VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças
ATRIBUIÇÕES:
- Desenvolver atividades relacionadas com área contábil financeira.
- Controlar recursos financeiros do município;
- Controlar contas bancaria do município (depósitos, saques, saldos, extratos);- Movimento 
de caixa se houver;
- Informar diariamente a seus superiores sobre as disponibilidades financeiras existentes,
- Providenciar a emissão de cheques
- Efetuar os pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviços;
Executar toda e qualquer tarefa compatível com o seu cargo, bem como aqueles que lhe forem 
atribuídos pela Secretaria Municipal a qual estiver lotado.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb)Espacial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de ser-
viços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público ou de provas e Títulos.b) Requisitos:
1. Certificado de conclusão do 2º grau;
2. Qualificação com habilitação para o exercício da função.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
CARGO: Topógrafo
SERVIÇO: Topografia em geral
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº de VAGAS: 01
LOTAÇÃO: Secretaria de Obras
ATRIBUIÇÕES:
Atividades de natureza técnica, de complexidade mediana, abrangendo serviços relacionados a 
levantamento de jazidas, propriedades rurais, bacias, cidades, pontes, execução de levanta-
mentos topográfico, cálculos, nivelamentos, locação de projetos urbanos e obras em geral e 
execução de demarcação e marcação de áreas.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb) Especial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de 
Serviços a noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público de Provas ou de Provas em Títulosb) Requisitos:
1- Portador de Certificado de conclusão de 2º Grau.
2- Qualificação com habilitação legal para o exercício da função de topógrafos.
3- Outros:Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal
CARGO: Zelador
SERVIÇO: Serviços Gerais de Manutenção, Limpeza
GRUPO: Cargo Efetivo
Nº DE VAGAS: 02
LOTAÇÃO: Secretaria de Administração, Obras, Educação ou em qualquer outra Secretaria quando 
designado pela autoridade competente.
ATRIBUIÇÕES:
Executar serviços de manutenção e limpeza.
Manter vigilância e guarda dos materiais produtos de limpeza que estiver em sua posse;
Zelar pelo patrimônio público municipal;
Comunicar a autoridade competente qualquer ocorrência ou dano observado no patrimônio público 
municipal;
Executar toda e qualquer tarefa compatível com o seu cargo, bem como aqueles que lhe forem 
atribuídos pela Secretaria Municipal a qual estiver lotado.
CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: 40 horas semanaisb)Espacial: O exercício do cargo poderá exigir a prestação de ser-
viços à noite, aos sábados, domingos e feriados.
RECRUTAMENTO:
a) Geral: Concurso Público ou de provas e Títulos.b) Requisitos:
1. Escolaridade dispensada.
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2. Qualificação com habilitação para o exercício da função.
3. Outros: Conforme instruções reguladoras do processo seletivo e/ou Legislação Municipal.
ANEXO II
RELAÇÃO DE QUADRO DE FUNÇÕES DE PROVIMENTO EFETIVO 
 ____________________________________________________________________________________
|                      Nome do Cargo                         |Nº Vagas| Salario Real |
|============================================================|========|==============|
|Advogado                                                    |1       |   R$ 2.725,57|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Agente Administrativo                                       |7       |   R$ 1.289,81|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Agente Sanitário                                            |1       |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Ajudante de Mecânico                                        |1       |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Almoxarife                                                  |1       |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Analista de Sistemas                                        |1       |     R$ 969,11|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Arquiteto                                                   |1       |     R$ 969,11|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Assistente Administrativo I                                 |10      |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Assistente Administrativo II                                |5       |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Assistente Social                                           |5       |     R$ 969,11|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Atendente de Odontologia                                    |8       |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Auxiliar de Ensino de Educação Infantil e Creche            |12      |     R$ 610,54|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Auxiliar Administrativo                                     |7       |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Auxiliar Contábil                                           |4       |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Auxiliar de Almoxarife                                      |1       |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Auxiliar de Enfermagem                                      |10      |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Auxiliar de Farmácia                                        |1       |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Auxiliar de Serviços Gerais                                 |70      |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Auxiliar de Serviços Gerais Administrativos                 |3       |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Auxiliar de Topógrafo                                       |2       |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Calceteiro                                                  |3       |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Carpinteiro                                                 |3       |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Chapeador                                                   |2       |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Contador                                                    |1       |   R$ 2.725,57|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Coordenador de Licitações e Contratos                       |1       |   R$ 1.635,34|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Coordenador de Recursos Humanos                             |1       |   R$ 1.289,81|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Coordenador de Turismo                                      |1       |   R$ 1.289,81|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Dentista                                                    |8       |     R$ 969,11|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Desenhista Projetista                                       |1       |     R$ 835,86|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Digitador                                                   |2       |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Eletricista                                                 |4       |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 949

|Encanador                                                   |2       |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Encarregado de Obras                                        |1       |     R$ 835,87|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Enfermeiro                                                  |6       |     R$ 969,17|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Engenheiro Agrimensor                                       |2       |   R$ 2.754,22|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Engenheiro Agrônomo                                         |2       |   R$ 2.754,22|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Engenheiro Civil                                            |2       |   R$ 2.754,22|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Escriturário                                                |4       |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Farmacêutico                                                |1       |     R$ 969,17|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Farmacêutico / Bioquímico                                   |2       |     R$ 969,17|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Fiscal de Obras e Posturas                                  |5       |     R$ 726,81|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Fiscal de Tributos                                          |5       |     R$ 726,83|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Fiscal de Vigilância Sanitária                              |4       |     R$ 726,83|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Fisioterapeuta                                              |6       |     R$ 969,17|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Fonoaudiólogo                                               |3       |     R$ 969,17|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Gari                                                        |10      |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Guarda Municipal                                            |15      |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Lubrificador                                                |1       |      R$672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Mecânico                                                    |4       |     R$ 747,74|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Médico                                                      |12      |   R$ 1.453,64|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Médico Cardiologista                                        |1       |     R$ 969,11|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Médico- especialidade em Dermatologia                       |1       |     R$ 969,11|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Médico Pediatra                                             |4       |     R$ 969,11|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Médico Veterinário                                          |1       |     R$ 969,11|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Merendeira                                                  |22      |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Motorista                                                   |37      |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Motorista Socorrista                                        |5       |     R$ 880,00|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Nutricionista                                               |2       |     R$ 969,17|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Operador de Draga                                           |1       |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Operador de Máquina                                         |10      |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Operador de Motoniveladora                                  |2       |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Operador de Retroescavadeira                                |3       |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Operador de Trator Agrícola                                 |2       |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Operador de Trator Esteira                                  |2       |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Operário Braçal                                             |40      |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Orientador Educacional                                      |4       |   R$ 1.090,23|
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|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Pedreiro                                                    |5       |     R$ 672,98|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Professor Magistério /LP                                    |125     |     R$ 610,54|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Professor Magistério /ST                                    |5       |     R$ 503,50|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Psicólogo                                                   |6       |     R$ 969,11|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Recepcionista                                               |5       |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Soldador                                                    |3       |     R$ 747,74|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Técnico Agrícola                                            |2       |     R$ 726,81|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Técnico Auditoria em Saúde Pública                          |1       |   R$ 1.634,17|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Técnico de Controle Interno                                 |1       |   R$ 1.634,18|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Técnico de Enfermagem                                       |15      |     R$ 705,74|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Técnico de Enfermagem - Atendimento Pré Hospitalar e Móvel  |5       |    R$1.100,00|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Técnico em Segurança no Trabalho                            |1       |     R$ 968,84|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Telefonista                                                 |5       |     R$ 575,60|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Tesoureiro                                                  |1       |   R$ 1.289,81|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Topógrafo                                                   |1       |     R$ 581,47|
|------------------------------------------------------------|--------|--------------|
|Zelador                                                     |2       |     R$ 575,60|
|____________________________________________________________|________|______________|
 * tabela formatada por sistema

ANEXO III
RELAÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS 
 ___________________________________
|QUANTIDADE|ESPECIFICAÇÃO| VALOR R$ |
|==========|=============|==========|
|15        |FG 01        |    700,00|
|----------|-------------|----------|
|10        |FG 02        |    500,00|
|----------|-------------|----------|
|10        |FG 03        |    400,00|
|----------|-------------|----------|
|15        |FG 04        |    250,00|
|----------|-------------|----------|
|10        |FG 05        |    150,00|
|----------|-------------|----------|
|15        |FG 06        |    100,00|
|__________|_____________|__________|
 * tabela formatada por sistema
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LEI Nº 1893, DE 02 DE AGOSTO DE 2010.

Publicação Nº 1880717

LEI Nº 1893, DE 02 DE AGOSTO DE 2010.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA MICROBACIA DO RIO JORDÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarado de UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA MICROBACIA DO RIO JORDÃO, com 
sede na Estrada Geral, s/n, Santo Antônio, Siderópolis, inscrito no CNPJ/MF sob nº 07.184.603/0001-30.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 02 de Agosto de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1894, DE 19 DE AGOSTO DE 2010.

Publicação Nº 1880718

LEI Nº 1894, DE 19 DE AGOSTO DE 2010.
AUTORIZA A SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO DO IMÓVEL ALIENADO PELA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2003

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizada a substituição do objeto para implantação de empreendimento industrial diverso, na área alienada pela Ronsoni 
Transportes Ltda - CNPJ/MF 02.860.782/0001-64, conforme deliberação do Conselho do Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 19 de Agosto de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1895, DE 19 DE AGOSTO DE 2010.

Publicação Nº 1880719

LEI Nº 1895, DE 19 DE AGOSTO DE 2010.
INSTITUI O DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA COMO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina, como órgão de publicação legal e divulgação dos atos administra-
tivos.
Parágrafo Único - O Diário Oficial dos Municípios de que trata esta Lei substitui a publicação impressa e será veiculado no endereço eletrô-
nico www.diariomunicipal.sc.gov.br, na rede mundial de computadores - Internet.

Art. 2º A publicação atenderá aos requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Art. 3º Os atos oficiais de efeitos externos surtirão seus efeitos somente depois de publicados no Diário Oficial dos Municípios.
Parágrafo Único - Os atos oficiais de efeitos internos entrarão em vigor na data de sua assinatura, sendo condição de validade a publicação 
resumida no Diário Oficial dos Municípios até o último dia útil do mês seguinte ao da assinatura.

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo regulamentará a implantação do Diário Oficial dos Municípios e indicará a data em que iniciará sua 
veiculação.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 19 de Agosto de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 1896, DE 26 DE AGOSTO DE 2010.

Publicação Nº 1880720

LEI Nº 1896, DE 26 DE AGOSTO DE 2010.
AUTORIZA O INGRESSO DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS NO CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - CIGA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DOUGLAS GLEEN WARMLING, Prefeito Municipal, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o ingresso do Município de Siderópolis no Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal - CIGA, nos termos 
do Protocolo de Intenções em anexo.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN Em, 26 de Agosto de 2010
DOUGLAS GLEEN WARMLING
Prefeito Municipal
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 1897, DE 03 DE SETEMBRO DE 2010.

Publicação Nº 1880721

LEI Nº 1897, DE 03 DE SETEMBRO DE 2010.

CRIA E REGULAMENTA O PROGRAMA DE INCENTIVO À CADEIA PRODUTIVA DO LEITE DE SIDERÓPOLIS - PRÓ-LEITE

ELVI DONADEL, Prefeito Municipal em Exercício, faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica criado o Programa de Incentivo à Cadeia Produtiva de Leite - Pró Leite.

Art. 2º A presente Lei estabelece diretrizes para o funcionamento do Programa no Município de Siderópolis, estabelecendo compromissos e 
parcerias, além de incentivos aos que aderirem e efetivarem os compromissos preconizados.

Capítulo II
OBJETIVOS
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Art. 3º São objetivos do Pró - Leite:
I - Melhorar a qualidade de vida da família rural;
II - Incrementar a produção do leite;
III - Melhorar a qualidade do leite;
IV - Implantar novas tecnologias;
V - Priorizar assistência técnica aos produtores;
VI - Assessorar propriedades no acompanhamento contábil e gerencial da atividade;
VII - Capacitar produtores na atividade leiteira;
VIII - Desenvolver o associativismo entre os produtores;
IX - Promover o uso adequado do solo;
X - Melhorar a alimentação e manejo do rebanho;
XI - Promover a melhoria na genética e na sanidade animal do rebanho leiteiro;
XII - Apoiar obras de Infra-Estrutura na propriedade;
XIII - Regulamentar e implantar o Serviço de Inspeção Municipal - SIM.

Capítulo III
PÚBLICO ALVO

Art. 4º Poderão aderir ao Programa de Incentivo à Cadeia Produtiva de Leite, desde que as propriedades ou unidades de produção estejam 
estabelecidas no município:
I - Produtores de leite;
II - Agroindústrias do leite

Capítulo IV
COMPROMISSOS

Art. 5º Para ter acesso aos benefícios do Pró - Leite disponibilizados por esta lei deverão ser atendidos os seguintes requisitos:
§ 1º Aos Produtores:
I - Estar inscrito na Associação dos Criadores de Gado de Corte e Leite de Siderópolis;
II - Cadastrar-se no Programa Pró - Leite;
III - Participar, no mínimo, de 60% dos eventos profissionalizantes relacionados a atividade que promovam o conhecimento de tecnologias 
e associativismo, qual seja: cursos, palestras, dias de campo, seminários, reuniões técnicas;
IV - Disposição para adotar as tecnologias repassadas;
V - Seguir normas da Instrução Normativa 51; bem como outras que venham a versar sobre a matéria;
VI - Estar em dia com a fazenda Municipal e emitir a Nota de Produtor Rural, mensalmente, na venda do leite e/ou animais;
VII - Fazer exame de tuberculose e brucelose para todos os animais em produção e observar que os animais adquiridos tenham atestado 
negativo.
VIII - Fornecer, até o dia 10(dez) do mês subseqüente, dados estatísticos de produção para a Comissão Técnica do Pró-Leite.
§ 2º Às agroindústrias do leite:
I - Cadastrar-se no Programa Pró - Leite;
II - Motivar os produtores fornecedores a efetuarem também seu cadastro;
III - Participar e apoiar produtores de leite nos eventos programados;
IV - Incentivar e cobrar dos produtores fornecedores a emissão da Nota do Produtor sempre que houver compra do leite e devolver as 
contra-notas no valor da compra do produto;
V - Realizar contagem de células somáticas e contagem bacterianas total, no mínimo uma vez por mês, de cada propriedade e em labora-
tório credenciado;
VI - Dispor-se a discutir com a Associação dos Criadores de Gado de Corte e Leite de Siderópolis assuntos de interesse comum.
§ 3º Do Poder Público:
I - Divulgar o Programa em todas as comunidades e realizar o cadastro dos produtores e agroindústrias do leite;
II - Motivar produtores e agroindústrias do leite na busca conjunta do desenvolvimento do setor;
III - Dar estrutura técnica e financeira adequada para o funcionamento do Programa;
IV - Buscar parcerias com outras entidades do município e região para o desenvolvimento do Programa;
V - Manter a emissão de GTA no município;
VI - Zelar pela saúde pública referente à qualidade do leite e derivados fornecidos à população;
VII - Elaborar normas e incentivos para produtores e agroindústrias do leite, cadastrados no Programa;
VIII - Coordenar a execução do Plano Anual de Trabalho.

Capítulo V
INCENTIVOS

Art. 6º Os produtores cadastrados no Programa receberão prestação de assistência técnica, prioritariamente, dentro do Plano Anual de 
Trabalho.

Art. 7º Aos produtores cadastrados no Programa Pró-Leite será disponibilizada ou subsidiada pelo Poder Público Municipal a aquisição de 
sementes forrageiras, em 50% (cinqüenta por cento) do custo ou a preço público equivalente.
§ 1º As sementes deverão ser adquiridas preferencialmente nos estabelecimentos comerciais do município.
§ 2º A disponibilização ou subsídio ficam condicionados à comprovação de produção pecuária através de nota fiscal de produtor rural e aos 
compromissos do Programa Pró-Leite.
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Art. 8º Aos produtores cadastrados no Programa Pró-Leite serão disponibilizados ou subsidiados os serviços técnicos de análise de solo, em 
quantidade de acordo com a necessidade de acompanhamento de cada propriedade, em 50% (cinqüenta por cento) do custo ou a preço 
público equivalente.

Art. 9º O município fornecerá aos produtores cadastrados no Programa Pró-Leite o material para inseminação, mediante avaliação técnica, 
cabendo ao produtor disponibilizar os serviços do inseminador em sua propriedade.

Art. 10 O município disponibilizará um profissional para realizar os exames tuberculose e brucelose no rebanho, ficando a cargo do produtor 
o custo com material e o envio do mesmo a laboratório.

Art. 11 O município deverá disponibilizar, através de parceria, a emissão da Guia de Transporte Animal - GTA, no próprio município.

Art. 12 O Município disponibilizará, preferencialmente, aos cadastrados no Programa Pró- Leite serviços de maquinários e material de re-
vestimento para melhoria das estradas, acessos e melhorias internas nas propriedades, visando a produção leiteira, utilizando os preços 
públicos já executados no município.

Art. 13 Fica fixado em R$ 30,00 (trinta reais) por unidade de 10m3, o preço público para os serviços de transporte e carga de material tipo 
taguá para revestimento e melhoria no acesso aos estábulos dos produtores cadastrados no programa.

Capítulo VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 Fica autorizada a composição, por Decreto, com anuência do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR, de um Comitê 
Gestor do Programa para acompanhamento e avaliação das atividades, com a seguinte constituição:
I - Governo Municipal através a Secretaria Municipal de Agricultura;
II - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - CMDR;
III - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Siderópolis;
IV - EPAGRI;
V - Associação dos Produtores de Gado de Corte e de Leite;
VI - Coordenador do Programa Pró - Leite
VII - ADM Microbacia Rio Jordão

Art. 15 Fica o Comitê Gestor incumbido de compor comissão técnica para aprovar ou excluir cadastrados no programa, bem como, decidir 
sobre incentivos fornecidos aos cadastrados, com a seguinte constituição:
I - Secretaria Municipal de Agricultura;
II - Coordenador do Programa;
III - EPAGRI;
IV - CIDASC- Cia. Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina;

Art. 16 As prerrogativas do comitê, bem como, da comissão técnica serão regulamentados em Regimento Interno, a ser homologado por 
Decreto do Executivo.

Art. 17 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal ANTÔNIO FELTRIN, Em, 03 de Setembro de 2010
ELVI DONADEL
Prefeito Municipal em Exercício
DALVANIA CARDOSO
Secretária de Administração
Publicado e registrado no Mural Público do Paço Municipal “Antônio Feltrin”.
BARBARA MARIA BONASSA RONSONI
Agente Administrativo

LEI Nº 19

Publicação Nº 1878843

LEI Nº 19
AUTORIZA REGULAMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS DA PREFEITURA

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a regulamentar os serviços internos da Prefeitura Municipal.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 26 de novembro de 1959.
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MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 190

Publicação Nº 1879014

LEI Nº 190

FIXA DIÁRIAS PARA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO E FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As diárias para o Chefe do Poder Executivo e Funcionário do Quadro Único do Município para o ano de 1965 são fixadas de acordo 
com as tabelas abaixo:
CHEFE DO PODER EXECUTIVO:
Nos municípios da Região Carbonífera .....................Cr$ 5.000
Nos demais municípios do Estado .........................Cr$ 10.000
Nos demais Estados da União .............................Cr$ 15.000
FUNCIONÁRIOS
No Estado ................................................Cr$ 7.000
Nos demais Estados da União .............................Cr$ 10.000

Art. 2º O funcionário a serviço no interior do Município terá as despesas de refeições e pernoite.

Art. 3º O funcionário que fizer juz às diárias deverá comprová-las com documentos hábeis, como notas fiscais de refeição e passagens e 
com ordem de serviço do Chefe do Poder Executivo.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de fevereiro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 23 de fevereiro de 1965.
VALDIR KESTERING
Secretário Municipal

LEI Nº 191

Publicação Nº 1879015

LEI Nº 191
AUTORIZA A COMPRA DE OFICINA MECÂNICA

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a adquirir por compra a oficina mecânica de propriedade de Luiz Rossa, residente nesta 
cidade, pelo preço de Cr$2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros):

Art. 2º Fará parte integrante desta Lei a relação anexa de maquinários, peças e ferramentas.

Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das verbas próprias do Orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 18 de março de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 18 de março de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal
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LEI Nº 192

Publicação Nº 1879016

LEI Nº 192

CRIA A ESCOLA MUNICIPAL DE CIRENAICA

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada, na localidade de Cirenaica, distrito de Treviso, neste Município, uma escola isolada.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta das verbas próprias do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 18 de março de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 18 de março de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 193

Publicação Nº 1879017

LEI Nº 193
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CELEBRAR CONVÊNIO COM A COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Companhia Siderúrgica Nacional no sentido de 
receber veículos motorizados de sua propriedade, para pagamentos de débitos fiscais passados e futuros, durante o prazo de cinco anos.

Art. 2º O Executivo Municipal mandará creditar à Companhia Siderúrgica Nacional os veículos recebidos pelo preço de avaliação procedido 
por uma comissão composta de 1 membro designado pelo Executivo Municipal, 1 membro da Câmara Municipal, pelo seu presidente desig-
nado e 1 representante da Companhia Siderúrgica Nacional.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 10 de maio de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 10 de maio de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 194

Publicação Nº 1879018

LEI Nº 194
CONCEDE AUXÍLIO

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial, no valor de Cr$50.000 (cinquenta mil cruzeiros), por 
conta do excesso de arrecadação, destinado a conceder um auxílio ao Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do Carvão de 
Siderópolis, para fazer face às despesas das festividades do dia 1º de maio.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 28 de maio de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
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Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 28 de maio de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 195

Publicação Nº 1879019

LEI Nº 195
ABRE CRÉDITO ESPECIAL

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, por conta do provável excesso de arrecadação, o crédito especial de Cr$-1.000.000 (Hum milhão de cruzeiros), para 
atender as despesas com diárias e transportes dos funcionários do Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 28 de maio de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 28 de maio de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 196

Publicação Nº 1879020

LEI Nº 196
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS A RECEBER EM DOAÇÃO OS TERRENOS DESTINADOS A ESCOLAS

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Além das exigências regulamentares, somente serão criadas e construídas escolas municipais em terrenos que forem para esse fim 
doados ao Município.

Art. 2º O Executivo Municipal sempre que ocorra a hipótese do Art. 1º fica autorizado a receber as doações.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 28 de maio de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 28 de maio de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 197

Publicação Nº 1879021

LEI Nº 197

“ISENTA IMPOSTOS”

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam isentos do pagamento dos Impostos de Indústrias e Profissões e Licença de Continuação:
a) Os tratores e caminhões destinados a extração e transporte do carvão de propriedade das empresas mineradoras.b) Os tratorese quais-
quer outras máquinas que se destinem as atividades agropecuárias.c) As cooperativas de consumo quando legalizadas e mantidas por 
entidades de classe para o funcionamento exclusivo aos seus associados.d) As empresas e cooperativas de fornecimento de energia elétrica.
Parágrafo Único - A isenção em apreço visa colaborar na redução dos custos da produção, dos artigos e utilidades.
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Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 28 de maio de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 28 de maio de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 198

Publicação Nº 1879022

LEI Nº 198

ALTERA OS PADRÕES DE VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Mu-
nicípio de Siderópolis, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os vencimentos dos padrões e referências de acordo com a tabela abaixo 
discriminada, que correspondem aos cargos isolados de provimento efetivo, cargos em comissão e 
extranumerários mensalistas, constantes do Quadro Único do Município, criado de conformidade 
com a Lei  178, de 21 de novembro de 1964 e fixados por respectivos padrões de vencimentos e 
referências de remuneração. ____________________________________________________
|QUANT.|          CARGOS         |PADRÕES|VENCIMENTOS|
|====================================================|
|        CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO       |
|------+-------------------------+-------+-----------|
|     7|Professores Não Titulados|A      | Cr$-27.500|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     5|Professores Regionalistas|B      | Cr$-30.000|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     1|Servente                 |F      | Cr$-40.000|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     1|Contínuo                 |F      | Cr$-40.000|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     1|Zelador                  |J      | Cr$-50.000|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     3|Escriturários            |N      | Cr$-60.000|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     1|Topógrafo-desenhista     |R      | Cr$-70.000|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     1|Fiscal da Fazenda        |S      | Cr$-75.000|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     1|Fiscal de Obras          |S      | Cr$-75.000|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     1|Mecânico                 |S      | Cr$-75.000|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     1|Tesoureiro               |T      | Cr$-80.000|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     1|Contador                 |U      | Cr$-90.000|
|------+-------------------------+-------+-----------|
|      CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO     |
|------+-------------------------+-------+-----------|
|     1|Secretário               |V      | Cr$-90.000|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     3|Diretores                |Z      | Cr$120.000|
|------+-------------------------+-------+-----------|
|            EXTRANUMERÁRIOS MENSALISTAS             |
|------+-------------------------+-------+-----------|
|     1|Guarda                   |VII    | Cr$-52.500|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     1|Eletricista              |VII    | Cr$-52.500|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     1|Encanador                |VII    | Cr$-60.000|
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|------|-------------------------|-------|-----------|
|     1|Motorista                |IX     | Cr$-60.000|
|------|-------------------------|-------|-----------|
|     1|Tratorista               |IX     | Cr$-60.000|
|______|_________________________|_______|___________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º As professoras que tiverem a regência de escolas com dois turnos, terão direito a 60% 
(sessenta por cento) de gratificação sobre seus vencimentos.

Art. 3º A professora encarregada dos serviços de inspeção escolar terá direito a uma gratifi-
cação sobre seus vencimentos.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário, e seus efeitos serão a partir de 1º de março de 1965.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de julho de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 22 de julho de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 199

Publicação Nº 1879023

LEI Nº 199
CONCEDE TÍTULO HONORÍFICO

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É concedido o “Título de Cidadão Honorário de Siderópolis” ao Exmo. Sr. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga, pelos relevantes serviços 
prestados à Zona Carbonífera de Santa Catarina e, principalmente, ao município de Siderópolis.
Parágrafo Único - As despesas decorrentes da concessão do presente título correrão pelo provável excesso de arrecadação.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 02 de julho de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 02 de julho de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 2

Publicação Nº 1878826

LEI Nº 2

ADOTA ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO ESTADO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Prefeitura Municipal de Siderópolis passa a adotar, enquanto não forem aprovados os próprios, os Estatutos dos Funcionários Civis 
do Estado de Santa Catarina, constantes da Lei Estadual nº 249 de 1º de janeiro de 1949, no que lhe for aplicável.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 18 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 20

Publicação Nº 1878844

LEI Nº 20
CONCEDE AUXÍLIO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedido a “Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa contra a Lepra”, de Santa Catarina, no corrente exercício, um auxílio 
de Cr$2.000,00 (dois mil cruzeiros), destinado ao Natal dos filhos dos Lázaros.

Art. 2º A despesa decorrente da aprovação da corrente Lei, correrá por conta dos recursos disponíveis, por crédito especial.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 26 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 200

Publicação Nº 1879024

LEI Nº 200
AUTORIZA O MUNICÍPIO A DIRIGIR E PROVER A MANUTENÇÃO DA TORRE LOCAL DE RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO NAS 
CIRCUNSTÂNCIAS QUE MENCIONA

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal de Siderópolis autorizada a, em qualquer tempo, assumir a direção da estação retransmissora de sinais de 
televisão instalada neste Município e prover a sua manutenção, desde que a sociedade que atualmente a mantem se mostre incapacitada 
para continuar o serviço.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 19 de julho de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 19 de julho de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 201

Publicação Nº 1879025

LEI Nº 201

DÁ NOME A PONTE NO DISTRITO DE TREVISO

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada “Ponte Henrique Schmitz, “ a ponte sobre o Rio Ferreira, situada na rua sem denominação, na sede do Distrito de 
Treviso.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de agosto de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 23 de agosto de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal
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LEI Nº 202

Publicação Nº 1879026

LEI Nº 202

DÁ NOME A PONTE NA LOCALIDADE DE RIO JORDÃO

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada “Ponte Antonio Remor” a ponte sobre o Rio Jordão, situada na localidade de Rio Jordão, Distrito de Treviso.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de agosto de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 23 de agosto de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 203

Publicação Nº 1879027

LEI Nº 203
DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada “Avenida Gen. Oswaldo Pinto da Veiga” a via pública que tem seu início com o cruzamento da Rua Siderúrgica, 
prolongando-se até o cruzamento com a Rua Urussanga.

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta o Orçamento Vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de agosto de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 23 de agosto de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 204

Publicação Nº 1879028

LEI Nº 204
DISPÕE SOBRE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PERTENCENTES AO GOVERNO MUNICIPAL

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Nenhum imóvel da Municipalidade poderá ser ocupado por terceiro a não ser por contrato de locação celebrado com o governo 
municipal.
Parágrafo Único - Excetuam-se aqueles ocupados em virtude de acordo ou convênio com o Município e destinados aos serviços daí decor-
rentes.

Art. 2º O Prefeito Municipal, nos termos desta Lei, providenciará para que nos contratos iniciais de locqação a serem celebrados sejam os 
alugueis arbitrados, levando-se em conta o valor do próprio alugado, devendo o prazo de cada contrato ter a duração de um ano, prorro-
gável se assim convier aos interesses do Município.
Parágrafo Único - As prorrogações de contratos de locação firmados pela Municipalidade obedecerão sempre as leis reguladoras da matéria.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de agosto de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 23 de agosto de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 205

Publicação Nº 1879029

LEI Nº 205

DÁ DENOMINAÇÃO A VÁRIAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE MUNICIPAL

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Passam a ter as denominações seguintes as vias públicas da sede municipal abaixo discriminadas:
1 - “RUA ENGº SEBASTIÃO TOLEDO DOS SANTOS”, a rua que tem início no cruzamento com uma rua sem denominação, prolongando-se 
até o cruzamento da Rua Urussanga.
2 - “RUA ENGº LYRIO BURIGO”, a rua que tem início com o cruzamento da rua que vai passar a chamar-se Rua Engº Sebastião Toledo dos 
Santos, alcançando o cruzamento da Av. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga.
3 - “RUA GASTÃO BICCA DE OLIVIERA” a rua que tem início na rua sem denominação e que passa ao lado direito do Cemitério Municipal e 
Campo de Futebol do Esporte Clube Treviso, prolongando-se até a Av. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga.
4 - “RUA ENGº AUGUSTO BATISTA PEREIRA” a rua que tem início na Estrada Estadual Siderópolis - Criciúma, passando ao lado esquerdo 
do Cemitério Municipal e Campo de Futebol do Esporte Clube Treviso, prolongando-se até o cruzamento da Avenida Gen. Oswaldo Pinto da 
Veiga.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de agosto de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 24 de agosto de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 206

Publicação Nº 1879030

LEI Nº 206

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA O “GRUPO ESCOTEIRO DOM ORIONE” DE SIDERÓPOLIS

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida de utilidade pública, no âmbito municipal, a entidade denominada “GRUPO ESCOTEIRO DOM ORIONE”, com sede 
no município de Siderópolis, comarca de Urussanga, neste Estado.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de novembro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 16 de novembro de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal
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LEI Nº 207

Publicação Nº 1879031

LEI Nº 207

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A CÂMARA JÚNIOR DE SIDERÓPOLIS

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida de utilidade pública, no âmbito municipal, a entidade denominada “CÂMARA JÚNIOR DE SIDERÓPOLIS - CAJUSI-
DER”, com sede no município de Siderópolis, comarca de Urussanga, neste Estado.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de novembro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 16 de novembro de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 208

Publicação Nº 1879032

LEI Nº 208

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA O LIONS CLUBE DE SIDERÓPOLIS

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida de utilidade pública, no âmbito municipal, a entidade denominada “LIONS CLUBE” de Siderópolis, com sede no 
município de Siderpolis, comarca de Urussanga, neste Estado.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de novembro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 16 de novembro de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 209

Publicação Nº 1879033

LEI Nº 209

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO DE 1966

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 10 de dezembro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 10 de dezembro de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal
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LEI Nº 21

Publicação Nº 1878845

LEI Nº 21

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA EM CR$2.600.000,00 (DOIS MILHÕES E SEISCENTOS MIL CRUZEIROS) PARA O EXERCÍCIO DE 1960

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 29 de dezembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 210

Publicação Nº 1879034

LEI Nº 210

DÁ NOME À PONTE SOBRE O RIO MANIN

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada “Ponte João Caruso Mac Donald”, a ponte sobre o Rio Manin, situada na localidade de Rio Manin, Distrito de Treviso, 
neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 30 de dezembro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 30 de dezembro de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 211

Publicação Nº 1879035

LEI Nº 211
CONCEDE TÍTULO HONORÍFICO

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É concedido o “Título de Cidadão Honorário de Siderópolis” ao Exmo. Coronel Engº LAURO CUNHA CAMPOS, pelos relevantes servi-
ços prestados ao Município de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 30 de dezembro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 30 de dezembro de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 212

Publicação Nº 1879036

LEI Nº 212

“DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA”
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HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada “Rua João Caruso Mac-Donald”, a via pública que tem seu início na praça em frente à Matriz, na bifurcação da Rua 
Sierúrgica e que segue rumo a localidade de Rio Fiorita, até encontrar a Avenida Gen. Oswaldo Pinto da Veiga.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 30 de dezembro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 30 de dezembro de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 213

Publicação Nº 1879037

LEI Nº 213

DÁ DENOMINAÇÃO A UMA VIA PÚBLICA DA SEDE MUNICIPAL

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É denominada Rua ENGº LAURO CUNHA CAMPOS a via pública que tem seu início no cruzamento da Rua Vereador José Feltrin, 
prolongando-se até encontrar a Rua Engº Sebastião Toledo dos Santos.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 30 de dezembro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 30 de dezembro de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 214

Publicação Nº 1879038

LEI Nº 214

DÁ DENOMINAÇÃO A UMA VIA PÚBLICA DA SEDE MUNICIPAL

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É denominada Rua JOSÉ FRASSETTO a via pública que parte do ponto em que bifurca coma a Avenida Dom Luiz Orione, prolongan-
do-se até encontrar com a Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 30 de dezembro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 30 de dezembro de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 215

Publicação Nº 1879039

LEI Nº 215
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SUBSTITUI DENOMINAÇÃO DE RUAS DA SEDE MUNICIPAL

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a denominar-se Rua Engº Lyrio Burigo a atual Rua 15 de Novembro.

Art. 2º É denominada Rua Engº Pedro Rios Borges a Rua Engº Lyrio Burigo, cujas características estão enunciadas na Lei nº 205, de 24 de 
agosto de 1965.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 30 de dezembro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 30 de dezembro de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 216

Publicação Nº 1879040

LEI Nº 216
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O INSTITUTO BRASILEIRO DE REFORMA AGRÁRIA

HUGO STOPAZZOLLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA, nos termos do 
artigo 6º e 8º da Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964 - ESTATUTO DA TERRA.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 30 de dezembro de 1965.
HUGO STOPAZZOLLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 30 de dezembro de 1965.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 217

Publicação Nº 1879041

LEI Nº 217
INSTITUI BRASÃO DE ARMAS PARA O MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Município de Siderópolis terá brasão de armas próprio.

Art. 2º Fica adotado como brasão de armas da cidade e município de Siderópolis o brasão descrito de justificado pela seguinte forma:
DESCRIÇÃO HERÁLDICA: O brasão é o escudo redondo.
FRANCHADO:
1º de prata, com uma cruz latina de vermelho;
2º de ouro, com um braço de escavadeira com caçamba e caminhão preto;
3º de verde, com lavrador que utiliza enxada;
4º de azul, com facho amarelo com chamas de sua cor empunhado por mão de sua cor;
CORDA MURAL: Lavrada de ouro privativa das Municipalidades, de quatro torres e limbo azul.
DIVISA: “TENDENS AD SIDERA” de vermelho, num listel azul.
MEMENTO JUSTIFICATIVO: O escudo redondo, tradicional de muitíssimos municípios brasileiros é também chamado português, filiando-se 
às mais legítimas fontes de nossa formação. Sobrejuga-o o limbo azul, evocação do manto azul de Nossa Senhora Aparecida, padroeira da 
cidade.
A cruz de vermelho na primeira divisão é símbolo da fé cristã, insígnia dos primeiros e atuais sideropolitanos, lembrando ainda a presença 
orionina no município.
A cruz de vermelho em campo branco simbolizando ardor da caridade e pureza da fé é o símbolo orionino.
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O braço de escavadeira com caçamba e o caminhão, na 2ª divisão, representa, através da “Marion”, glória de Siderópolis, o trabalho dos 
mineradores do carvão da Companhia Siderúrgica Nacional e Carbonífera Treviso SA e de todos os mineradores do Município. A extração do 
carvão foi e continua sendo mola que impulsiona o Município.
O lavrador utilizando a enxada, na 3ª divisão, evoca o honrado colono pioneiro do Município. Foi a agricultura a primeira atividade dos imi-
grantes italianos que demandavam as terras que hoje formam o Município de Siderópolis. Ainda hoje, milhares de sieropolitanos se dedicam 
à agricultura nobre e sadia.
O facho luminoso é o símbolo heráldico do saber e dos altos ideais.
Recorda as nossas Escolas e Professorando de ontem e de hoje; testemunha o valor que os sideropolitanos sempre deram ao estudo, ao 
saber, e aos ideais de liberdade e democracia.
As quatro cores que formam o fundo das divisões do escudo são as cores da Bandeira Brasileira: verde, amarela, azul e branco; atestam a 
nossa fidelidade nacional.
Nos suportes, os ramos de trigo e café são os da bandeira catarinense, testemunhando os laços indissolúveis com que nos ligamos ao 
Estado.
A divisa “TENDENS AD SIDERA” - aspirando ao alto, literalmente tendendo aos astros, é verso de Virgilio do poema Eneida, sintetiza nossas 
aspirações .

Art. 3º A partir desta data figurará nas dependências e nos papéis oficiais da Câmara e da Prefeitura, o brasão de armas do Município.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de fevereiro de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 24 de fevereiro de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 218

Publicação Nº 1879042

LEI Nº 218
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EFETUAR A VENDA, POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DE UM VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a venda, através de Concorrência Pública, de um Jeep marca Willys, 
ano de 1948, motor nº 4T34572, com 4 cilindros, 60 HP, capota de lona, de propriedade da municipalidade.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de fevereiro de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 24 de fevereiro de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 219

Publicação Nº 1879043

LEI Nº 219

CRÉDITO ESPECIAL PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de Cr$7.325.875 (sete milhões, trezentos 
e vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e cincocruzeiros), para pagamento da dívida flutuante, conforme relação anexa e constante do 
balancete de encerramento das contas do exercício de 1965.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 13 de maio de 1966.
JORGE BIFF
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Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 13 de maio de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 22

Publicação Nº 1878846

LEI Nº 22

FIXA GRATIFICAÇÃO, AJUDA DE CUSTO E PERCENTAGENS DO INTENDENTE DISTRITAL

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É fixada em Cr$1.000,00 Um mil cruzeiros) mensais a gratificação do Intendente Distrital e mais Cr$150,00 (Cento e cinquenta cru-
zeiros) diários, a “Ajuda de Custo” por dia de trabalho prestado na fiscalização dos serviços no Distrito e a porcentagem de 10% (dez por 
cento) sobre as cobranças efetuadas.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a consignar nos orçamentos anuais, as respectivas importâncias.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 04 de dezembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 220

Publicação Nº 1879044

LEI Nº 220
CONCEDE AUXÍLIO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DO CARVÃO DE SIDERÓPOLIS

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de Cr$50.000 (cinquenta mil cruzeiros), 
por conta do provável excesso de arrecadação, destinados a conceder um auxílio ao Sindicato dos Trablhadores na Indústria da Extração do 
Carvão de Siderópolis, para fazer às despesas, das festividades do dia 1º de maio.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 13 de maio de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 13 de maio de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 221.

Publicação Nº 1879045

LEI Nº 221.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR UM VEÍCULO”

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício, Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir um veículo para a municipalidade.
Parágrafo Único - O Poder Executivo terá liberdade para, na aquisição do veículo atentar para as condições que mais convenham aos inte-
resses do Município.
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Art. 2º As despesas a que se refere o artigo anterior serão pagas e deduzidas da dotação constante do Orçamento vigente, para este fim.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 13 de maio de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 13 de maio de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 222

Publicação Nº 1879046

LEI Nº 222

ELEVA OS PADRÕES DE VENCIMENTOS E REFERÊNCIAS DO QUADRO ÚNICO DOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitan-
tes do Município de Siderópolis, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam elevados em 35% (trinta e cinco por cento) todos os padrões de vencimentos e 
referências, do Quadro Único dos Funcionários Municipais, conforme a tabela abaixo discrimi-
nada, que correspondem aos cargos isolados de provimento efetivo, cargos em comissão e ex-
tranumerários mensalistas: ________________________________________________________________
______________
|Quantidade|                    Cargos                     |Padrões| Vencimento|
|==============================================================================|
|                    CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO                     |
|----------+-----------------------------------------------+-------+-----------|
|         7|Professores não Titulados                      |      A| Cr$ 37.150|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         5|Professores regionalistas                      |      B| Cr$ 40.500|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Servente                                       |      F| Cr$ 54.000|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Contínuo                                       |      F| Cr$ 54.000|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Zelador                                        |      J| Cr$ 67.500|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Intendente Distrital                           |      K| Cr$ 70.900|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         3|Escriturários                                  |      N| Cr$ 81.000|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Vacinador                                      |      N| Cr$ 81.000|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Encarregado do Posto de Assistência ao Lavrador|      N| Cr$ 81.000|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Topógrafo Desenhista                           |      R| Cr$ 94.500|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Fiscal da Fazenda                              |      S| Cr$101.250|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Fiscal de Obras                                |      S| Cr$101.250|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Mecânico                                       |      T| Cr$108.000|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Tesoureiro                                     |      T| Cr$108.000|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Contador                                       |      V| Cr$121.500|
|----------+-----------------------------------------------+-------+-----------|
|                  CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO                   |
|----------+-----------------------------------------------+-------+-----------|
|         1|Secretário                                     |      V| Cr$121.500|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         3|Diretores                                      |      Z| Cr$162.000|
|----------+-----------------------------------------------+-------+-----------|
|                          EXTRANUMERÁRIOS MENSALISTAS                         |
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|----------+-----------------------------------------------+-------+-----------|
|         1|Guarda                                         |    VII| Cr$ 70.900|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Eletricista                                    |    VII| Cr$ 70.900|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Encanador                                      |    VII| Cr$ 70.900|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Motorista                                      |     IX| Cr$ 81.000|
|----------|-----------------------------------------------|-------|-----------|
|         1|Tratorista                                     |     IX| Cr$ 81.000|
|__________|_______________________________________________|_______|___________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º As professoras que tiveram a regência de escolas com dois turnos, terão direito a 60% 
(sessenta por cento) de gratificação sobre os seus vencimentos.

Art. 3º A professora encarregada dos serviços de inspeção escolar terá direito a uma gratifi-
cação mensal de Cr$40.000.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta do povável 
excesso de arrecadação no presente exercício, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
abrir os créditos necessários.

Art. 5º Arredonda-se para Cr$50 e Cr$100, respectivamente, as frações decimais inferiores a 
esses valores, nos padrões a referências da presente Lei.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário, e seus efeitos serão a partir de 1º de março de 1966.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 13 de maio de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 13 de maio de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 223

Publicação Nº 1879047

LEI Nº 223

CRIA CARGOS

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados, no Quadro Único do Município, subordinados a Diretoria de Viação e Obras Públicas, os cargos de Vacinador e de 
Encarregado do Posto de Serviço do Instituto de Assistência ao Lavrador, ambos de provimento efetivo, equiparados ao Padrão “N”.

Art. 2º Para atender, no corrente exercício, às despesas resultantes dos cargos de que trata o artigo anterior, utilizará o Executivo Municipal 
a receita destinada pelo artigo anterior, utilizará o Executivo Municipal a receita destinada pelo artigo 6º da Lei nº 166, de 2 de dezembro 
de 1964, ao Instituto de Assistência ao Lavrador, até o valor necessário e mediante abertura de crédito especial, para o que fica desde já 
autorizado.
Parágrafo Único - Nos anos subsequentes, serão consignadas, nas respectivas Leis de Meios, as dotações necessárias devendo a obrigação 
do Município, referente à Receita de que trata o artigo 6º da citada Lei nº 166, reduzir-se ao quantum equivalente ao saldo que for apurado 
ao ser feita a previsão da despesa orçamentária de cada exercício.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 18 de maio de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 18 de maio de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal
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LEI Nº 224

Publicação Nº 1879048

LEI Nº 224
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar, com a Divisão de Educação Física, órgão subordinado ao Ministério 
de Educação e Cultura, convênio visando a instalação junto à Praça da Matriz do Distito de Treviso, neste Município, de um Parque Infantil.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 18 de maio de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 18 de maio de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 225

Publicação Nº 1879049

LEI Nº 225
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A COMISSÃO DO PLANO DO CARVÃO NACIONAL

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar, com a Comissão do Plano do Carvão Nacional, convênio visando às 
construções de quatro (4) prédios escolares primários no Município de Siderópolis.

Art. 2º O Poder Executivo terá liberdade para, na celebração do convênio, atentar para as condições que mais convenham aos interesses 
do Município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 18 de maio de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 18 de maio de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 226

Publicação Nº 1879050

LEI Nº 226
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar, com o Ministério de Educação e Cultura, convênio visando às cons-
truções de três (3) prédios escolares primários no Município de Siderópolis.

Art. 2º O Poder Executivo terá liberdade para, na celebração do convênio, atentar para as condições que mais convenham aos interesses 
do Município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de maio de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
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Publicada e registrada nesta Secretaria, em 20 de maio de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 227

Publicação Nº 1879051

LEI Nº 227
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 604.300 (SEISCENTOS E QUATRO MIL E TREZENTOS CRU-
ZEIROS)

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de Cr$ 604.300 (seiscentos e quatro mil e 
trezentos cruzeiros), para fazer face às despesas realizadas com o cadastramento de propriedades rurais, de conformidade com o convênio 
firmado com o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA.

Art. 2º As despesas a que se refere o artigo anterior, serão pagas e deduzidas da dotação 321060, do Orçamento Vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de maio de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 23 de maio de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 228

Publicação Nº 1879052

LEI Nº 228

CRIA PONTO DE AUTOMÓVEIS DE ALUGUEL EM RIO FIORITA E TREVISO (SEDE)

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados dois pontos de estacionamento de veículos de aluguel, sendo um na localidade de Rio Fiorita e outro no Distrito de 
Treviso (Sede).

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de sua promulgação.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de maio de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 24 de maio de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 229

Publicação Nº 1879053

LEI Nº 229

ALTERA REDAÇÃO DA LEI Nº 174, DE 22 DE SETEMBRO DE 1964, QUE MODIFICOU O ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE POSTURA MUNICIPAL

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º O artigo 1º da Lei nº 174, de 22 de setembro de 1964, que modificou o artigo 309 do Código de Postura Municipal, passará a ter a 
seguinte redação:
“Art. 309 - Será apreendido e recolhido ao depósito municipal do Município, incorrendo o proprietário na multa de Cr$2.000 (dois mil cru-
zeiros), até o limite de Cr$10.000 (dez mil cruzeiros).”

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de maio de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 24 de maio de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 23/1959

Publicação Nº 1878847

LEI Nº 23/1959

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 230

Publicação Nº 1879054

LEI Nº 230
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER EM DOAÇÃO DOIS TERRENOS RURAIS

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber por doação, de Artur Rufino e esposa e Fiorindo De Mattia e esposa, dois 
terrenos rurais com 10.000 m2 (dez mil metros quadrados) cada, localizados respectivamente nas localizades denominadas Costão da Serra 
e Rio Jordão Médio, neste Município, onde se acham instaladas duas escolas primárias municipais.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta de verba própria do Orçamento Vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de maio de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 24 de maio de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 231

Publicação Nº 1879055

LEI Nº 231
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR, POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA, UMA MÁQUINA DE ESCREVER

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, por Concorrência Pública, uma máquina de escrever.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente aquisição, correrão por conta de verba própria do Orçamento Vigente.
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de maio de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 24 de maio de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 232

Publicação Nº 1879056

LEI Nº 232
CONCEDE PENSÃO À VIÚVA DE SERVENTUÁRIO FALECIDO

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedida uma pensão mensal correspondente a 12 (meio) salário mínimo da região à senhora Rosa Consoni da Boit, viúva do 
ex-serventuário desta Prefeitura Antonio da Boit.
Parágrafo Único - Ficarão nulos os efeitos da presente Lei, a partir da data em que a beneficiária venha contrair novas núpcias.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial, no presente exercício, para fazer face as despesas decorrentes 
com a execução da presente Lei.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos serão a partir de 1º de janeiro de 1966.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de maio de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 24 de maio de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 233

Publicação Nº 1879057

LEI Nº 233

CRIA O HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado nesta cidade e município de Siderópolis, o Hospital Municipal “Nossa Senhora Aparecida”.
Parágrafo Único - O Hospital Municipal “Nossa Senhora Aparecida” funcionará como autarquia com personalidade jurídica própria, dispondo 
de autonomia econômica, financeira e administrativa dentro dos limites traçados pelos seus Estatutos.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei serão deduzidas de verba própria do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 11 de julho de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 11 de julho de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal
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LEI Nº 234

Publicação Nº 1879058

LEI Nº 234
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER EM DOAÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber por doação, a Companhia Siderúrgica Nacional, um terreno que será 
destinado a construção do Hospital Municipal.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de verba própria do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 11 de julho de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 11 de julho de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 235

Publicação Nº 1879059

LEI Nº 235
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER EM DOAÇÃO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber por doação, a Companhia Siderúrgica Nacional, um terreno que será 
destinado a construção do Hospital Municipal.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de verba própria do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 11 de julho de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 11 de julho de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 236

Publicação Nº 1879060

LEI Nº 236

CRIA CARGOS

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados no Quadro de Extranumerários Mensalistas do Município, dois cargos de “Capataz de Turma”, subordinados a Diretoria 
de Viação e Obras Públicas, com remuneração equivalente à Referência IX, do Quadro Único dos Funcionários do Município de Siderópolis.
Parágrafo Único - Os cargos ora criados atenderão os autos do Mandado de Segurança nº 488 da Comarca de Urussanga, que reintegrou os 
funcionários DAVIDE CONTI e RAYMUNDO PAGANI, sendo que ambos, quando foram exonerados, ocupavam o cargo de Fiscais de Estradas, 
o qual foi extinto pela Lei nº 159, de 12 de agosto de 1964.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotação prevista no orçamento vigente e por conta do 
excesso de arrecadação.
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 21 de novembro de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 21 de novembro de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 237

Publicação Nº 1879061

LEI Nº 237

CRIA A ESCOLA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO BAIXO

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada, na localidade de “Patrimônio Baixo”, neste Município.

Art. 2º O Executivo Municipal está autorizado a receber em doação o terreno destinado a escola ora criada, de acordo com o disposto na 
Lei nº 196, de 28 de maio de 1965.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de novembro de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 23 de novembro de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 238

Publicação Nº 1879062

LEI Nº 238
CONCEDE ABONO DE NATAL

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento de um Abono de Natal aos funcionários e professores municipais.

Art. 2º O Abono de Natal a que se refere o artigo anterior será somente válido para o Exercício de 1966.

Art. 3º O Abono de Natal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos de cada um, devidos no mês de dezembro do cor-
rente exercício.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do excesso de arrecadação.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 15 de dezembro de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 15 de dezembro de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal
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LEI Nº 239

Publicação Nº 1879063

LEI Nº 239

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA O TV - CLUBE DE SIDERÓPOLIS

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis,para o exercício. Faço saber a todos os habitantes do Município de Siderópolis, que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida de utilidade pública, no âmbito municipal, a entidade denominada “TV - CLUBE DE SIDERÓPOLIS”, comarca de 
Urussanga, neste Estado.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 15 de dezembro de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 15 de dezembro de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 24

Publicação Nº 1878848

LEI Nº 24

“CRIA O CÓDIGO TRIBUTÁRIO”

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Código Tributário do Município de Siderópolis nos termos em que está redigido e que vai publicado em separado, sendo 
parte integrante desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 26 de dezembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
(Anexo disponível, ainda, no Paço Municipal)

LEI Nº 240

Publicação Nº 1879064

LEI Nº 240
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$219.500

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 15 de dezembro de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 15 de dezembro de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 241

Publicação Nº 1879065

LEI Nº 241
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$650.000
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Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 15 de dezembro de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 15 de dezembro de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 242.

Publicação Nº 1879066

LEI Nº 242.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO DE 1967”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 20 de dezembro de 1966.
JORGE BIFF
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria, em 20 de dezembro de 1966.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 243

Publicação Nº 1879067

LEI Nº 243
INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

PARTE GERAL
TÍTULO I
DOS TRIBUTOS EM GERAL

Capítulo  I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO

Art. 1º Este Código dispõe sobre os fatos geradores, a incidência, as alíquotas, o lançamen-
to, a cobrança e a fiscalização dos tributos municipais e estabelece normas de direito fiscal 
a eles pertinentes.

Art. 2º Integram o Sistema Tributário do Município:
I - Os Impostos:
a) Sobre a propriedade territorial urbana;b) Sobre a propriedade predial urbana;c) Sobre a 
circulação de mercadorias ;d) Sobre serviços de qualquer natureza;
II - As Taxas:
a) Decorrentes das atividades do poder de polícia do Município;b) Decorrentes de atos rela-
tivos a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos municipais específicos;
III - A contribuição de melhoria.

Capítulo  II

Art. 3º Nenhum tributo será exigido ou alterado, nem qualquer pessoa considerada como contri-
buinte ou responsável pelo cumprimento de obrigação tributável, senão em virtude deste Código 
ou de Lei subseqüente.

Art. 4º A Lei fiscal entra em vigor na data de sua publicação, salvo as disposições que aumentam 
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tributos que incidam sobre a propriedade predial e territorial urbana, as quais entrarão em 
vigor a 1º de janeiro do ano seguinte.

Art. 5º As tabelas de tributos, anexas a este Código, serão revistas e publicadas integral-
mente, pelo Poder Executivo, sempre que houverem sido substancialmente alteradas.

Capítulo  III
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 6º Todas as funções referentes a cadastramento, lançamento, cobrança, recolhimento e 
fiscalização de tributos municipais, aplicação de sanções por infração de disposição deste 
Código, bem como as medidas de prevenção e repressão às fraudes, serão exercidas pelos órgãos 
fazendários e repartições eles subordinadas, segundo as atribuições constantes da Lei de or-
ganização dos serviços administrativos e do respectivo regimento.

Art. 7º Os órgãos e servidores incumbidos da cobrança e fiscalização dos tributos, sem prejuízo 
do rigor e vigilância indispensáveis ao bom desempenho de suas atividades, darão assistência 
técnica aos contribuintes, prestando-lhes esclarecimentos sobre a interpretação e fiel obser-
vância das Leis fiscais.
§ 1º Aos contribuintes é facultado reclamar essa assistência aos órgãos responsáveis.
§ 2º As medidas repressivas só serão tomadas contra os contribuintes infratores que, dolosamente 
ou por descaso, lesarem ou tentarem lesar o fisco.

Art. 8º Os órgãos fazendários farão imprimir e distribuir, sempre que necessário, modelos de 
declarações e de documentos que devam ser preenchidos obrigatoriamente pelos contribuintes, 
para efeito de fiscalização, lançamento, cobrança e recolhimento de impostos, taxas e contri-
buições de melhoria.

Art. 9º São autoridades fiscais, para efeitos deste Código, s que tem jurisdição e competência 
definidas em leis e regulamentos.

Capítulo  IV
DO DOMICÍLIO FISCAL

Art. 10 Considera-se domicílio fiscal do contribuinte ou responsável por obrigação tributária:
I - Tratando-se de pessoa física. O lugar onde habitualmente reside, e, não sendo este conhe-
cido, o lugar onde se encontre a sede principal de suas atividades ou negócios.
II - Tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, o local de qualquer de seus estabe-
lecimentos.
III - Tratando-se de pessoa jurídica de direito público, o local da sede de qualquer de suas 
repartições administrativas.

Art. 11 O domicílio fiscal será consignado nas petições, guias e outros documentos que os obri-
gados dirijam ou devam apresentar a Fazenda Municipal.
Parágrafo Único - Os inscritos como contribuintes habituais comunicarão toda mudança de do-
micílio no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ocorrência.

Capítulo  V
DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS

Art. 12 Os contribuintes ou quaisquer responsáveis por tributos, facilitarão, por todos os 
meios a seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a cobrança dos tributos devidos a Fazenda 
Municipal, especialmente obrigados a:
I - Apresentar declarações e guias e a escriturar em livros próprios os fatos geradores de 
obrigação tributária, segundo as normas deste Código e dos regulamentos fiscais;
II - Comunicar a Fazenda Municipal, dentro de 15 (quinze) dias, contados a partir da ocorrên-
cia, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir obrigação tributária.
III - Conservar e apresentar ao Fisco, quando solicitado, qualquer documento que de algum 
modo se refira a operações ou situações que constituam fato gerador de obrigação tributária ou 
que sirva como comprovante da veracidade dos dados consignados em guias e documentos fiscais.
IV - Prestar, sempre que solicitadas pelas autotidades competentes, informações e esclareci-
mentos que, a juízo do Fisco, se refiram a fato gerador de obrigação tributária.
Parágrafo Único - Mesmo no caso de isenção ficam os beneficiários sujeitos ao cumprimento do 
disposto neste artigo.

Art. 13 O Fisco poderá requisitar a terceiros e estes ficam obrigados a fornecer-lhe todas as 
informações e dados referentes a fatos geradores de obrigação tributária, para os quais tenham 
contribuído ou devam conhecer, salvo quando por força da Lei, estejam obrigados a guardar 
sigilo em relação a estes fatos.
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§ 1º As informações obtidas por força deste artigo tem caráter sigiloso e só poderão ser 
utilizadas em defesa dos interesses fiscais da União, do Estado e deste Município.
§ 2º Constitui falta grave, previsível nos termos do Estatuto dos Funcionários Municipais, a 
divulgação de informações obtidas no exame de dontas ou documentos exibidos.

Capítulo  VI
DO LANÇAMENTO

Art. 14 Lançamento é o procedimento privativo da autoridade administrativa municipal, desti-
nado a constituir o crédito tributário mediante a verificação da ocorrência da obrigação tri-
butária correspondente a determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo 
devido, a identificação do contribuinte e, sendo o caso, a aplicação da penalidade cabível.

Art. 15 O ato do lançamento é veiculado e obrigatório, sob pena de responsabilidade funcio-
nal; ressalvadas as hipóteses de exclusão ou suspensão do crédito tributário previstos neste 
Código.

Art. 16 O lançamento reporta-se à data em que haja surgido a obrigação tributária principal 
e rege-se pela Lei então vigente ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1º Aplica-se ao lançamento a legislação que posteriormente ao nascimento da obrigação, 
haja instituído novos critérios de operação de cálculo, estabelecido novos métodos de 
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado 
maiores garantias e privilégios à Fazenda Municipal, exceto no último caso, para atribuir 
responsabilidade tributária à terceiros.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de tempo, 
desde que a Lei tributária respectiva fixe expressamente a data em que o fato gerador deva ser 
considerado para efeito de lançamento.

Art. 17 Os atos formais relativos ao lançamento dos tributos ficarão a cargo do órgão fazen-
dário competente.
Parágrafo Único - A omissão de erro de lançamento não exime o contribuinte de cumprimento da 
obrigação fiscal, nem qualquer modo lhe aproveita.

Art. 18 O lançamento efetuar-se-á com base nos dados constantes do Cadastro Fiscal e as de-
clarações apresentadas pelos contribuintes, na forma e nas épocas estabelecidas neste Código 
e em regulamento.
Parágrafo Único - As declarações deverão conter todos os elementos e dados necessários ao 
conhecimento do fato gerador das obrigações tributárias e à verificação do montante do crédito 
tributário correspondente.

Art. 19 Far-se-á o lançamento de ofício, com base nos elementos disponíveis:
I - Quando o contribuinte ou o responsável não houver prestado declaração, ou a mesma apre-
sentar-se inexata, por serem falsos ou errôneos os fatos consignados;
II - Quando, tendo prestado declaração, o contribuinte ou responsável deixar de atender, sa-
tisfatoriamente, no prazo e na forma legais, pedido de esclarecimento formulado pela autori-
dade administrativa.

Art. 20 Com a finalidade de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão das declara-
ções apresentadas pelos contribuintes e responsáveis, e de determinar, com precisão, a natu-
reza e o montante dos créditos tributários, a Fazenda Municipal poderá:
I - Exigir, qualquer tempo, a exibição de livros e comprovantes dos tos e operações que possam 
constituir fato gerador de obrigação tributária;
II - Fazer inspeções nos locais e estabelecimentos onde se exercerem as atividades sujeitas 
a obrigações tributárias, ou nos bens ou serviços que constituam matéria tributável;
III - Exigir informações e comunicações escritas ou verbais;
IV - Notificar o contribuinte ou responsável para comparecer às repartições da Fazenda Muni-
cipal;
V - Requisitar o auxílio da força pública ou requerer ordem judicial quando indispensável à 
realização de diligências, inclusive inspeções necessárias ao registro dos locais e estabe-
lecimentos, assim como dos objetos e livros dos contribuintes e responsáveis.
Parágrafo Único - Nos casos a que se refere o número deste artigo, os funcionários lavrarão 
termo da diligência, do qual constatarão especificadamente os elementos examinados.

Art. 21 O lançamento e suas alterações serão comunicados aos contribuintes por meio de edital 
afixado na Prefeitura, por publicação em jornal local, ou mediante notificação direta, feita 
por meio de aviso, para servir como guia de pagamento.

Art. 22 Far-se-á revisão do lançamento sempre que se verificar erro na fixação da base tributá-
ria, ainda que os elementos indutivos dessa fixação hajam sido apurados diretamente pelo Fisco.
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Art. 23 Os lançamentos efetuados de ofício, ou decorrentes de arbitramento, só poderão ser 
revistos em face da superveniência de prova irrecusável que modifique a base de cálculo inu-
tilizada no lançamento anterior.

Art. 24 É facultado aos prepostos da fiscalização o arbitramento de bases tributárias quando 
ocorrer sonegação cujo montante não se possa conhecer exatamente.

Art. 25 O Município poderá instituir livros e registros obrigatórios de tributos municipais, 
a fim de apurar os seus fatos geradores e bases de cálculos, exceto em relação ao Imposto sobre 
as operações relativas à circulação de mercadorias.

Art. 26 Independentemente do controle de que trata o artigo anterior, poderá ser adotada a 
apuração ou verificação diária no próprio local de atividade, durante determinado período, 
quando houver dúvida sobre a exatidão do que for declarado para efeito dos impostos de com-
petência do Município.

Capítulo  VII
DA COBRANÇA E DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS

Art. 27 A cobrança dos tributos far-se-á:
I - Para pagamento à boca do cofre;
II - Por procedimento amigável;
III - Mediante ação executiva.
§ 1º A cobrança para pagamento à boca do cofre far-se-á pela forma e nos prazos estabelecidos 
neste Código, nas Leis e nos regulamentos fiscais.
§ 2º Expirado o prazo para pagamento a boca do cofre, ficam os contribuintes sujeitos à multa 
de 10% (dez por cento), acrescida de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, contados 
por mês ou fração, sobre a importância devida, até seu pagamento.
§ 3º Aos créditos fiscais do Município aplicam-se as normas de correção monetária de tributos 
e penalidades devidos aos Fisco Municipal, nos termos da Lei Federal nº 4.357, de 16/07/64.

Art. 28 Nenhum recolhimento de tributo será efetuado sem que se expeça a competente guia ou 
conhecimento.

Art. 29 Nos casos de expedição fraudulenta de guias ou conhecimentos responderão civil, cri-
minal e administrativamente, os servidores que os houverem subscrito ou fornecido.

Art. 30 Pela cobrança menor de tributo responde, perante a Fazenda Municipal, solidariamente, 
o servidor culpado, cabendo-lhe direito regressivo contra o contribuinte.

Art. 31 Não se procederá contra o contribuinte que tenha agido ou pago tributo de acordo com 
a decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, mesmo que posteriormente venha a 
ser modificada a jurisprudência.

Art. 32 O Executivo poderá contratar com estabelecimentos de crédito com sede, agência ou 
escritório no Município, o recebimento de tributos segundo normas especiais baixadas para 
este fim.

Capítulo  VIII
DA RESTITUIÇÃO

Art. 33 O contribuinte tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição to-
tal ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento, nos seguintes casos:
I - Cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face deste 
Código ou da natureza ou das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - Erro na identificação do contribuinte, na determinação da alíquota aplicável no cálculo 
do montante do tributo, ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo do 
pagamento;
III - Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Art. 34 A restituição total ou parcial de tributos abrangerá também, na mesma proporção, os 
juros de mora e as penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal, 
que não devam reputar prejudicados pela causa da restituição.

Art. 35 O direito de pleitear a restituição de imposto, taxa, contribuição de melhoria ou 
multa, extingue-se com o decurso do prazo de seis meses, quando o pedido se baseie em simples 
erro de cálculo, ou de três anos nos demais casos contados:
I - Nas hipóteses previstas no número II do Art. 33 da data em que se tornar definitiva a 
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decisão administrativa ou transitar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anu-
lado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

Art. 36 Quando se tratar de tributos e multas indevidamente arrecadados, por motivo de erro 
cometido pelo Fisco ou pelo contribuinte, regularmente apurado, a restituição será feita de 
ofício, mediante determinação da autoridade competente em representação formulada pelo órgão 
fazendário e devidamente processada.

Art. 37 O pedido de restituição será indeferido se o requerente criar qualquer obstáculo ao 
exame de sua escrita ou de documentos, quando isso se torne necessário à verificação da pro-
cedência da medida, a juízo da administração.

Art. 38 Os processos de restituição serão obrigatoriamente informados, antes de receberem 
despacho, pela repartição que houver arrecadado os tributos e as multas reclamados total ou 
parcialmente.

Capítulo  IX
DA PRESCRIÇÃO

Art. 39 O direito de proceder ao lançamento de tributos, assim como a sua revisão, prescreve 
em 5 (cinco) anos, a contar do último dia do ano em que se tornarem devidas.
Parágrafo Único - O decurso do prazo estabelecido neste artigo interrompe-se pela notificação 
ao contribuinte de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento ou à sua revisão, 
começando de novo a correr da data em que se operou a notificação.

Art. 40 As dívidas provenientes de tributos prescrevem em 5 (cinco) anos, a contar do término 
do exercício dentro do qual aqueles se tornarem devidos; a dívida ativa inferior a um décimo 
do salário mínimo regional prescreve, porém, em 2 (dois) anos, contados do prazo de vencimen-
to, se prefixado, e, no caso contrário, da data em que foi inscrita.

Art. 41 Interrompe-se a prescrição da dívida fiscal:
I - Por qualquer intimação ou notificação feita ao contribuinte, por repartição ou funcionário 
fiscal, para pagar a dívida;
II - Pela concessão de prazos especiais para esse fim;
III - Pelo despacho que ordenou a citação judicial do responsável para efetuar o pagamento;
IV - Pela apresentação do documento comprobatório da dívida, em juízo de inventário ou con-
curso de credores.

Art. 42 Cessa em 5 (cinco) anos o poder de aplicar ou cobrar multas por infração a esse Có-
digo, exceto nos casos de quando inferior a um décimo do salário mínimo regional, em que o 
prazo será de 2 (dois) anos.

Capítulo  X
DAS IMUNIDADES E ISENÇÕES

Art. 43 Os impostos municipais não incidem sobre (Emenda constitucional nº 18º):
I - O Patrimônio, a renda ou os serviços da União, dos Estados, do distrito Federal e de ou-
tros Municípios;
II - Templos de qualquer culto;
III - O Patrimônio, a renda ou os serviços de partidos políticos e de instituições de educação 
ou de assistência social, observados os requisitos fixados em Lei Complementar;
IV - O papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, periódicos e livros;
V - O tráfego intermunicipal de qualquer natureza, quando representarem limitações ao mesmo.
§ 1º O disposto no número I deste artigo é extensivo às autarquias tão somente no que se 
refere ao patrimônio, à renda ou aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou 
delas decorrentes.
§ 2º O disposto neste artigo é extensivo aos serviços públicos concedidos pela União, quando 
a isenção geral for por ela instituída, por meio de Lei especial, tendo em vista o interesse 
comum.
§ 3º A imunidade tributária de bens imóveis dos templos se restringe àqueles destinados aos 
exercício do culto.
§ 4º As instituições de educação e assistência social somente gozarão da imunidade mencionada 
no número III deste artigo, quando se tratar de sociedades civis legalemente constituídas e 
sem fins lucrativos.

Art. 44 São isentas de impostos municipais as atividades individuais de pequeno rendimento, 
destinadas, exclusivamente, ao sustento de quem as exerce ou de sua família e como tais de-
finidos em regulamento.
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Art. 45 A concessão de isenções apoiar-se-á sempre em fortes razões de ordem pública ou de 
interesse do Município; não poderá ter caráter pessoal e dependerá de Lei aprovada por 2/3 
(dois terços) dos membros da Câmara de Vereadores.
§ 1º Entende-se como favor pessoal não permitido a concessão, em Lei, de isenção de tributos 
a determinada pessoa física ou jurídica.
§ 2º As isenções estão condicionadas à renovação anual e serão reconhecidas por ato do 
Prefeito, sempre a requerimento do interessado.

Art. 46 Verificada, a qualquer tempo, a inobservância das formalidades exigidas para a con-
cessão, ou o desaparecimento ds condições que a motivaram, será a isenção obrigatoriamente 
cancelada.

Art. 47 As imunidades e isenções não abrangem as taxas e a contribuição de melhoria, salvo as 
exceções expressamente estabelecidas neste Código.

Capítulo  XI
DA DÍVIDA ATIVA

Art. 48 Constitui dívida ativa do Município a proveniente de impostos, taxas, contribuição 
de melhoria e multas de qualquer natureza regularmente inscrita na repartição administrativa 
competente, depois de esgotado o prazo fixado para o pagamento pela Lei ou por decisão final 
proferida em processo regular.

Art. 49 Para todos os efeitos legais considera-se como inscrita a dívida registrada em livros 
especiais na repartição competente da Prefeitura.

Art. 50 Encerrado o exercício financeiro, a repartição competente providenciará, imediatamen-
te, a inscrição dos débitos fiscais por contribuinte.
Parágrafo Único - Independentemente, porém, do término do exercício financeiro, os débitos 
fiscais não pagos em tempo hábil poderão ser inscritos no livro próprio da Dívida Ativa Muni-
cipal.

Art. 51 O Município fará publicar, no seu órgão oficial, ou pelos meios habituais, nos 30 
(trinta) dias subseqüentes à inscrição e durante 5 (cinco) dias, relação contendo:
I - Nome dos devedores e endereço relativo à dívida;
II - Origem da dívida e seu valor.
Parágrafo Único - Dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação da relação, será 
feita a cobrança amigável da dívida ativa, depois do que a Prefeitura encaminhará para co-
brança judicial, à medida que forem sendo extraídas as certidões relativas aos débitos.

Art. 52 O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indi-
cará, obrigatoriamente:
I - O nome do devedor e, sendo o caso, os dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, 
o domicílio ou residência de um ou de outros;
II - A origem e a natureza do crédito fiscal, mencionando a Lei tributária respectiva;
III - A quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
IV - A data em que foi inscrita;
V - O número do processo administrativo de que se origina o crédito fiscal, sendo o caso.
Parágrafo Único - A certidão, devidamente autenticada, conterá, além dos requisitos deste 
artigo, a indicação do livro e da folha de inscrição.

Art. 53 Serão cancelados, mediante despacho do Prefeito, os débitos fiscais:
I - Legalmente prescritos;
II - De contribuintes que hajam falecido sem deixar bens que exprimam valor.
Parágrafo Único - O cancelamento será determinado de ofício ou requerimento de pessoa inte-
ressada, desde que fiquem comprovados a morte do devedor e a inexistência de bens, ouvidos os 
órgãos fazendário e jurídico da Prefeitura.

Art. 54 As dívidas relativas ao mesmo devedor, quando conexas ou conseqüentes, serão reunidas 
em um só processo.

Art. 55 As certidões da dívida ativa, para cobrança judicial, deverão conter os elementos 
mencionados no artigo 52 deste Código.

Art. 56 O recebimento de débitos fiscais constantes de certidões já encaminhadas para cobrança 
executiva, será feita exclusivamente à vista, com guia em duas vias, expedida pelos escrivães 
ou advogados, com o visto do órgão jurídico da Prefeitura, incumbido da cobrança judicial da 
dívida.
Parágrafo Único - A partir da data da publicação da relação, começará a fluir o prazo de 30 
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(trinta) dias para a cobrança por procedimento amigável; decorrido esse prazo, ajuizar-se-á 
a competente ação executiva.

Art. 57 As guias que serão datadas e assinadas pelo emitente, conterão:
I - Onome do devedor e seu endereço;
II - O número da inscrição da dívida;
III - a importância total do débito e o exercício ou período a que se refere;
IV - A multa, os juros de mora e a correção monetária a que estiver sujeito o débito;
V - As custas judiciais.

Art. 58 Ressalvados os casos de autorização legislativa, não efetuará o recebimento de débi-
tos fiscais inscritos na dívida ativa com dispensa da multa, dos juros de mora e da correção 
monetária.
Parágrafo Único - Verificada a qualquer tempo a inobservância do disposto neste artigo é o 
funcionário responsável obrigado, além da pena disciplinar a que estiver sujeito, a recolher 
aos cofres do Município o valor da multa, dos juros de mora e da correção monetária que hou-
ver dispensado.

Art. 59 O disposto no artigo anterior se aplica,também, ao servidor que reduzir graciosa, 
ilegal ou irregularmente, o montante de qualquer débito fiscal inscrito na dívida ativa, com 
ou sem autorização superior.

Art. 60 É solidariamente responsável com o servidor, quanto à reposição das quantias relativas 
à redução, à multa e aos juros de mora, e a correção monetária mencionados nos dois artigos 
anteriores, a autoridade superior que autorizar ou determinar aquelas concessões, salvo se o 
fizer em cumprimento de mandado judicial.

Art. 61 Encaminhada a certidão da dívida ativa para cobrança executiva, cessará a competência 
do órgão fazendário para agir ou decidir quanto a ela, cumprindo-lhe entretanto, prestar as 
informações solicitadas pelo órgão encarregado da execução e pelas autoridades judiciárias.

Capítulo  XII
DAS PENALIDADES

SEÇÃO 1ª
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 62 Sem prejuízo das disposições relativas a infrações e penas constantes de outras leis 
e códigos municipais, as infrações a este Código serão punidas com as seguintes penas:
I - Multa;
II - Proibição de transacionar com as repartições municipais;
III - Sujeição a regime especial de fiscalização;
IV - Suspensão ou cancelamento de isenção de tributos.

Art. 63 A aplicação da penalidade de qualquer natureza, de cráter civil, criminal ou admi-
nistrativo, e o seu cumprimento, em caso algum dispensam o pagamento do tributo devido e das 
multas, da correção monetária e dos juros de mora.

Art. 64 Não se procederá contra servidor ou contribuinte que tenha agido ou pago tributo de 
acordo com interpretação fiscal, constante de decisão de qualquer instância administrativa, 
mesmo que, posteriormente, venha a ser notificada essa interpretação.

Art. 65 A omissão do pagamento de tributo e a fraude fiscal serão apurados mediante represen-
tação, notificação preliminar ou auto de infração, nos termos da Lei.
§ 1º Dar-se-á por comprovada a fraude fiscal quando o contribuinte não dispuser de elementos 
convincentes em razão dos quais se possa admitir involuntária a omissão do pagamento.
§ 2º Em qualquer caso, considerar-se-á como fraude a reincidência na omissão de que trata 
este artigo.
§ 3º Conceitua-se também com fraude o não pagamento do tributo, tempestivamente, quando o 
contribuinte o deva recolher a seu próprio requerimento, formulado este antes e qualquer 
diligência fiscal e desde a negligência perdure após decorridos 8 (oito) dias contados da data 
de entrada desse requerimento na repartição competente.

Art. 66 A co-autoria e a cumplicidade, nas infrações ou tentativas de infrações aos disposi-
tivos deste Código, implica os que a praticarem em responderem solidariamente com os autores 
pelo pagamento do tributo devido, ficando sujeitas às mesmas penas fiscais impostas a estes.

Art. 67 Apurando-se, no mesmo processo, infração de mais de uma disposição deste Código pela 
mesma pessoa, será aplicada somente a pena correspondente a infração mais grave.
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Art. 68 Apurada a responsabilidade de diversas pessoas não vinculadas por co-autoria ou cum-
plicidade, impor-se-á a cada uma delas a pena relativa a infração que houver cometido.

Art. 69 A sanção às infrações das normas estabelecidas neste Código será, no caso de reinci-
dência, agravada de 30% (trinta por cento).
Parágrafo Único - Considera-se reincidência a repetição de infração de um mesmo dispositivo 
pela mesma pessoa física ou jurídica, depois de transitada em julgado, administrativamente, 
a decisão condenatória referente à infração anterior.

Art. 70 A aplicação de multa não prejudicará a ação criminal que, no caso, couber.

SEÇÃO 2ª
DAS MULTAS

Art. 71 As multas serão impostas em grau mínimo, médio ou máximo.
Parágrafo Único - Na imposição da multa e pra graduá-la, ter-se-á em vista:
a) A maior ou menor gravidade de infração;b) As suas circunstâncias atenuantes ou agravan-
tes;c) Os antecedentes do infrator com relação às disposições deste Código e de outras leis 
e regulamentos municipais.

Art. 72 É passível de multa de 0,8 (zero vírgula oito) décimos do salário mínimo regional a 
10 (dez) vezes o valor deste, o contribuinte ou responsável que:
I - Iniciar atividade ou praticar ato sujeito à taxa de licença, antes da concessão desta;
II - Deixar de fazer a inscrição, no Cadastro Fiscal da Prefeitura, de seus bens ou atividades 
sujeitos à tributação municipal;
III - Apresentar ficha de inscrição cadastral, livros, documentos ou declarações relativas aos 
bens e atividades sujeitas à tributação municipal, com omissões ou dados inverídicos;
IV - Deixar de comunicar, dentro dos prazos previstos, as alterações ou baixas que impliquem 
em modificação em extinção de fatos anteriormente gravados;
V - Deixar de apresentar, dentro dos respectivos prazos, os elementos básicos à identificação 
ou caracterização de fatos geradores ou base de cálculo dos tributos municipais;
VI - Deixar de remeter a Prefeitura, em sendo obrigado a fazê-lo, documento exigido por Lei 
ou regulamento fiscal;
VII - Negar-se a exibir livros e documentos da escrita fiscal que interessar à fiscalização.

Art. 73 É passível de multa de 0,8 (zero vírgula oito) décimos do salário mínimo regional a 
10 vezes o valor deste o contribuinte ou responsável que:
I - Apresentar ficha de inscrição fora do prazo legal ou regulamentar;
II - Negar-se a prestar informações ou, por qualquer outro modo, tentar embaraçar, iludir, 
dificultar ou impedir a ação dos agentes do fisco a serviço dos interesses da Fazenda Municipal;
III - Deixar de cumprir qualquer outra obrigação acessória estabelecida neste Código ou em 
regulamento a ele referente.

Art. 74 As multas de que tratam os artigos anteriores serão aplicadas sem prejuízo de outras 
penalidades por motivo de fraude ou sonegação de tributos.

Art. 75 Ressalvadas as hipóteses do art. 89 deste Código, serão punidas com:
I - Multa de importância igual ao valor do tributo, nunca inferior, porém, a 0,5 (zero vírgula 
cinco) décimos do salário mínimo regional, aos que cometerem infração capaz de elidir o paga-
mento do tributo, no todo ou em parte, uma vez regularmente apurada a existência de artifício 
doloso ou intuito de fraude.
II - Multa de importância igual a 1 (uma) vez o valor do tributo, mas nunca inferior a 5 
(cinco) décimos do salário mínimo regional, aos que sonegarem por qualquer forma, tributos 
devidos, se apurada a existência de artifício doloso ou intuito de fraude;
III - Multa de 5 (cinco) décimos do salário mínimo regional a 10 (dez) vezes o valor deste:
a) Os que viciarem ou falsificarem documentos ou escrituração de seus livros fiscais e comer-
ciais para iludir a fiscalização ou fugir ao pagamento do tributo;b) Os que instruírem pedidos 
de isenção ou redução de imposto, taxa ou contribuição de melhoria, com documento falso ou 
que contenha falsidade.
§ 1º As penalidades a que se refere o número III serão aplicadas nas hipóteses em que não se 
puder efetuar o cálculo pela forma dos números I e II.
§ 2º Considera-se consumada a fraude fiscal, nos casos do número III, mesmo antes de vencidos 
os prazos de cumprimento das obrigações tributárias.
§ 3º Salvo prova em contrário, presume-se o dolo em qualquer das seguintes circunstâncias ou 
em outras análogas:
a) Contradição evidente entre os livros e documentos da escrita fiscal e os elementos das 
declarações e guias apresentadas às repartições municipais;b) Manifesto desacordo entre os 
preceitos legais e regulamentares no tocante às obrigações tributárias e a sua aplicação por 
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parte do contribuinte ou responsável;c) Remessa de informes e comunicações falsas ao Fisco 
com respeito aos fatos geradores e à base de cálculo de obrigações tributárias;d) Omissão de 
lançamento nos livros, fichas, declarações ou guias de bens e atividades que constituam fatos 
geradores de obrigações tributárias.

SEÇÃO 3ª
DA PROIBIÇÃO DE TRANSACIONAR COM AS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS

Art. 76 Os contribuintes que estiverem em débito de tributos e multas não poderão receber 
quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura, participar de concorrência, co-
leta ou tomada de preços, celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacionar 
a qualquer título com a administração do Município.

SEÇÃO 4ª
DA SUJEIÇÃO A REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO

Art. 77 O contribuinte que houver cometido infração punida em grau máximo, ou reincidir na 
violação das normas estabelecidas neste Código e em outras Leis e regulamentos municipais, 
poderá ser submetido a regime especial de fiscalização.

Art. 78 O regime especial de fiscalização de que trata este capítulo será definido em regula-
mento.

SEÇÃO 5ª
DA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE ISENÇÕES

Art. 79 Todas as pessoas físicas ou jurídicas que gozarem de isenção de tributos municipais 
e infringirem disposições deste Código ficarão privadas, por um exercício, da concessão e, no 
caso de reincidência, delas privadas definitivamente.
§ 1º A pena de privação definitiva da isenção só se declarará nas condições previstas no 
parágrafo único do art. 69 deste Código.
§ 2º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em face de representação nesse sentido, 
devidamente comprovada, feita em processo próprio, depois de aberta ao interessado, nos prazos 
legais.

SEÇÃO 6ª
DAS PENALIDADES FUNCIONAIS

Art. 80 Serão punidos com multa equivalente a 5 (cinco) dias do respectivo vencimento ou re-
muneração:
I - Funcionários que se negarem a prestar assistência ao contribuinte, quando por este soli-
citado na forma deste Código;
II - Os agentes fiscais que, por negligência ou má fé, lavrarem autos sem obediência aos re-
quisitos legais, de forma a lhes acarretar nulidade.

Art. 81 As multas serão impostas pelo Prefeito, mediante representação da autoridade fazen-
dária competente, se de outro modo não dispuser o Estatuto dos Funcionários Municipais.

Art. 82 O pagamento de multa decorrente do processo fiscal se tornará exigível depois de tran-
sitada em julgado a decisão que a impôs.

TÍTULO II
DO PROCESSO FISCAL

Capítulo  I
DAS MEDIDAS PRELIMINARES E INCIDENTES

SEÇÃO 1ª
DOS TERMOS DE FISCALIZAÇÃO

Art. 83 A autoridade ou o funcionário fiscal que presidir ou proceder a exames e diligências, 
fará ou lavrará, sob sua assinatura, termo circunstanciado do que apurar, do qual constará, 
além do mais que possa interessar, as datas iniciais e finais do período fiscalizado e a relação 
dos livros e documentos examinados.
§ 1º O termo será lavrado no estabelecimento ou local onde se verificar a fiscalização ou 
a constatação da infração, ainda que aí não resida o fiscalizado ou infrator, e poderá ser 
datilografado ou impresso em relação às palavras rituais, devendo os dados serem preenchidos 
à mão e inutilizadas as entrelinhas em branco.
§ 2º Ao fiscalizado ou infrator dar-se-á cópia do termo, autenticada pela autoridade, contra 
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recibo no original.
§ 3º A recusa do recibo, que será declarada pela autoridade, não aproveita ao fiscalizado ou 
infrator, nem o prejudica.
§ 4º Os dispositivos do parágrafo anterior são aplicáveis extensivamente aos fiscalizados 
e infratores, analfabetos ou impossibilitados de assinar o documento de fiscalização ou 
infração,mediante declaração de autoridade fiscal, ressalvadas s hipóteses dos incapazes, 
definidos pela Lei civil.

SEÇÃO 2ª
DA APREENSÃO DE BENS E DOCUMENTOS

Art. 84 Poderão ser apreendidas as coisas móveis, inclusive mercadorias e documentos, exis-
tentes em estabelecimento comercial, industrial, agrícola ou profissional, do contribuinte, 
responsável ou de terceiros, ou em outros lugares ou em trânsito, que constituam prova mate-
rial de infração tributária, estabelecidas neste Código em Lei ou regulamento.
Parágrafo Único - Havendo prova ou fundada suspeita de que as coisas se encontram em resi-
dência particular ou lugar utilizado como moradia, serão promovidas a busca e apreensão ju-
diciais, sem prejuízo das medidas necessárias para evitar a remoção clandestina.

Art. 85 Da apreensão lavrar-se-á auto com os elementos do auto de infração, observando-se, no 
que couber, o disposto no artigo 96 deste Código.
Parágrafo Único - O auto de apreensão conterá a descrição das coisas ou documentos apreendi-
dos, a indicação do lugar onde ficaram depositados e a assinatura do depositário, o qual será 
designado pelo autuante, podendo a designação recair no próprio detentor, se for idôneo, o 
juízo do autuante.

Art. 86 Os documentos apreendidos poderão, a requerimento do autuado, ser-lhe devolvidos, fi-
cando no processo cópia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova, caso o original não 
seja indispensável a este fim.

Art. 87 As coisas apreendidas serão restituídas, a requerimento, mediante depósito das quan-
tias exigíveis, cuja importância será arbitrada pela autoridade competente, ficando retidas, 
até decisão final, os espécimes necessários à prova.
Parágrafo Único - Em relação à matéria deste artigo, aplica-se, no que couber, o disposto nos 
artigos 120 a 122 deste Código.

Art. 88 Se, ao autuado não provar o preenchimento das exigências legais para liberação dos 
bens apreendidos, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da apreensão, serão os bens 
levados a hasta pública ou leilão.
§ 1º Quando a apreensão recair em bens de fácil deterioração, a hasta pública ou o leilão 
poderá realizar-se a partir do próprio dia da apreensão.
§ 2º Apurando-se, na venda, importância superior ao tributo e à multa devidas, será o autuado 
notificado, no prazo de 5 (cinco) dias, para receber o excedente, se já não houver comparecido 
para fazê-lo.

SEÇÃO 3ª
DA NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR

Art. 89 Verificando-se omissão não dolosa de pagamento de tributo ou qualquer infração de lei 
ou regulamento, de que possa resultar evasão de receita, será expedida contra o infrator no-
tificação preliminar para que, noprazo de 8 (oito) dias, regularize a situação.
§ 1º Esgotado o prazo de que trata este artigo, sem que o infrator tenha regularizado a 
situação perante a repartição competente, lavrar-se-á, igualmente, auto de infração quando o 
contribuinte se recusar a tomar conhecimento da notificação preliminar.

Art. 90 A notificação preliminar será feita em fórmula destacada de talonário próprio, no qual 
ficará cópia a carbono, com o “ciente” do notificado, e conterá os elementos seguintes:
I - Nome do notificado;
II - Local, dia e hora da lavratura;
III - Descrição do fato que a motivou e indicação do dispositivo legal de fiscalização, quando 
couber;
IV - Valor do tributo e da multa devidos;
V - Assinatura do notificante.
Parágrafo Único - Aplicam-se a este artigo as disposições constantes dos parágrafos 1º e 4º 
do artigo 83.

Art. 91 Considera-se convencido do débito fiscal o contribuinte que pagar o tributo mediante 
notificação preliminar, da qual não caiba recurso ou defesa.
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Art. 92 Não caberá notificação preliminar, devendo o contribuinte ser imediatamente autuado:
I - Quando for encontrado no exercício de atividade tributativa para eximir-se ou furtar-se 
ao pagamento do tributo;
III - Quando for manifesto o ânimo de sonegar;
IV - Quando incluir e nova falta de que se poderia resultar evasão de receita, antes de de-
corrido um ano, contado da última notificação preliminar.

SEÇÃO 4ª
DA REPRESENTAÇÃO

Art. 93 Quando incompetente para notificar preliminarmente ou para autuar, o agente da Fazenda 
Municipal deve, e qualquer pessoa pode, representar contra toda ação ou omissão contrária a 
disposições deste Código ou de outras Leis e regulamentos fiscais.

Art. 94 A representação far-se-á em petição assinada e mencionará, em letra legível, o nome, a 
profissão e o endereço de seu autor; será acompanhada de provas ou indicará os elementos desta 
e mencionará os meios ou as circunstâncias em razão dos quais se tornou conhecida a infração.
Parágrafo Único - Não se admitirá representação feita por quem haja sido sócio, diretor, pre-
posto ou empregado do contribuinte, quando relativa a fatos anteriores à data em que tenham 
perdido essa qualidade.

Art. 95 Recebida a representação, a autoridade competente providenciará imediatamente as di-
ligências pra verificara respectiva veracidade e, conforme couber, notificará preliminarmente 
o infrator, autua-lo-á ou arquivará a representação.

Capítulo  II
DOS ATOS INICIAIS

SEÇÃO 1ª
DO AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 96 O auto de infração lavrado com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas ou rasu-
ras, deverá:
I - Mencionar o local, o dia e a hora da lavratura;
II - Referir ao nome do infrator e das testemunhas, se houver;
III - Descrever o fato que constitui a infração e as circunstâncias pertinentes, indicar o 
dispositivo legal ou regulamentar violado e fazer referência ao termo de fiscalização, em que 
se consignou a infração, quando for o caso;
IV - Conter a intimação ao infrator pra pagar os tributos e multas devidos ou apresentar de-
fesa e provas nos prazos previstos.
§ 1º As omissões ou incorreções do auto não acarretarão nulidade quando do processo constarem 
elementos suficientes para a determinação da infração e do infrator.
§ 2º A assinatura não constitui formalidade essencial à validade do auto, não implica em 
confissão,nem a recusa agravará a pena.
§ 3º Se o infrator, ou quem o representar, não puder ou não quiser assinar o auto, far-se-á 
menção dessa circunstância.

Art. 97 O auto de infração poderá ser lavrado cumulativamente o de apreensão e então conterá, 
também, os elementos deste (artigo 85 e parágrafo único).

Art. 98 Da lavratura do auto será intimado o infrator:
I - Pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia doauto ao autuado, se repre-
sentante ou preposto, contra recibo datado no original;
II - Por carta, acompanhada de cópia do auto, com aviso de recebimento (AR) datado e firmado 
pelo destinatário ou alguém de seu domicílio;
III - Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, se desconhecido o domicílio fiscal do infra-
tor.

Art. 99 A intimação presume-se feita:
I - Quando pessoal, na data do recibo;
II - Quando por carta, na data do recibo de volta e se for esta emitida, 15 (quinze) dias após 
a entrega da carta no Correio;
III - Quando for edital, no termo do prazo, contado este da data da afixação ou da publicação.

Art. 100 As intimações subseqüentes à inicial far-se-ão pessoalmente, caso em que serão cer-
tificados no processo, e por carta ou edital, conforme as circunstâncias, observado o disposto 
nos artigos 98 e 99 deste Código.

SEÇÃO 2ª
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DAS RECLAMAÇÕES CONTRA LANÇAMENTO

Art. 101 O contribuinte que não concordar com o lançamento poderá reclamar no prazo de 20 
(vinte) dias, contados da publicação no órgão oficial, da afixação do edital, ou do recebimento 
do aviso.

Art. 102 A reclamação contra lançamento far-se-á por petição, facultada a juntada de docu-
mentos.

Art. 103 É cabível a reclamação por parte de qualquer pessoal contra a omissão ou exclusão 
do lançamento.

Art. 104 A reclamação contra lançamento terá efeito suspensivo da cobrança dos tributos lan-
çados.

Capítulo  III
DA DEFESA

Art. 105 O autuado apresentará defesa no prazo de 20 (vinte) dias, contados da inscrição.

Art. 106 A defesa do autuado será apresentada por petição à repartição por onde correr o 
processo, contra recibo. Apresentada a defesa, terá o autuante o prazo de 10 (dez) dias para 
impugná-la, o que fará na forma do artigo seguinte.

Art. 107 Na defesa, o autuado alegará toda a matéria que entender útil, indicará e requerirá 
as provas que pretenda produzir, juntará logo as que constarem de documentos e, sendo o caso, 
arrolará testemunhas, até o máximo de 3 (três).

Art. 108 Nos processos iniciados mediante reclamação contra lançamento, será dada vista a fun-
cionário de repartição competente para aquela operação, a fim de apresentar a defesa no prazo 
de 10 (dez) dias, contados da data em que receber o processo.

Capítulo  IV
DAS PROVAS

Art. 109 Findos os prazos a que se referem os artigos 105 e 106 deste Código, o dirigente da 
repartição responsável pelo lançamento deferirá, no prazo de 10 (dez) dias, a produção das 
provas que não sejam manifestamente inúteis ou proteladas, ordenará a produção de outras que 
entender necessárias e fixará o prazo, não superior a 30 (trinta) dias, em que uma e outras 
devam ser produzidas.

Art. 110 As perícias deferidas competirão ao perito designado pela autoridade competente, na 
forma do artigo anterior; quando requeridas pelo autuante, ou nas reclamações contra lan-
çamento pelo funcionário da Fazenda, ou quando ordenada de ofício, poderão ser atribuídos a 
agente de fiscalização.

Art. 111 Ao autuado e ao autuante será permitido, sucessivamente, reinquirir as testemunhas; 
do mesmo modo, ao reclamante e ao impugnante, nas reclamações contra lançamento.

Art. 112 O autuado e o reclamante poderão participar das diligências, e as alegações que ti-
verem serão juntadas ao processo ou constarão do termo da diligência,para serem apreciadas 
no julgamento.

Art. 113 Não se admitirá prova fundada em exame de livros ou arquivos das repartições da Fa-
zenda Pública, ou em depoimento pessoal de seus representantes ou funcionários.

Capítulo  V
DA DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA

Art. 114 Findo o prazo para a produção de provas, ou perempto o direito de apresentar a de-
fesa, o processo será presente à autoridade julgadora, que proferirá decisão, no prazo de 10 
(dez) dias.
§ 1º Se entender necessário, a autoridade poderá, no prazo deste artigo, a requerimento da 
parte ou de ofício, dar vista, sucessivamente, ao autuado e ao autuante, ou reclamante e ao 
impugnante, por 5 (cinco) dias a cada um, para alegações finais.
§ 2º Verificada a hipótese do parágrafo anterior, a autoridade terá novo prazo de 10 (dez) 
dias para proferir decisão.
§ 3º A autoridade não fica adstrita às alegações das partes, devendo julgar de acordo com sua 
convicção, em face das provas produzidas no processo.
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§ 4º Se não se considerar habilitada a decidir, a autoridade poderá converter o julgamento 
em diligência e determinar a produção de novas provas, observado o disposto no Capítulo IV e 
prosseguindo-se na forma deste Capítulo, na parte aplicável.

Art. 115 A decisão, redigida com simplicidade e clareza, concluirá pela procedência ou impro-
cedência do auto de infração ou da reclamação contra lançamento, definindo expressamente os 
seus efeitos, num e noutro caso.

Art. 116 Não sendo proferida decisão, no prazo legal, nem convertido o julgamento em diligên-
cia, poderá a parte interpor recurso voluntário, como se fora julgado procedente o auto de 
infração ou improcedente a reclamação contra o lançamento, cessando, com a interposição do 
recurso, a jurisdição da autoridade de primeira instância.

Capítulo  VI
DOS RECURSOS

SEÇÃO 1ª
DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Art. 117 Da decisão de primeira instância caberá recurso voluntário para o Prefeito, inter-
posto no prazo de 20 (vinte) dias, constadas da data de ciência da decisão, pelo autuado ou 
reclamante, pelo autuante ou pelo funcionário que houver produzido a defesa, nas declarações 
contra lançamento.

SEÇÃO 2ª
DA GARANTIA DE INSTÂNCIA

Art. 119 Nenhum recurso voluntário interposto pelo autuado ou reclamente será encaminhado ao 
Prefeito, sem o prévio depósito de metade das quantias exigidas, extinguindo-se o direito do 
recorrente que não efetuar o depósito no prazo legal.
Parágrafo Único - São dispensados de depósito os servidores públicos que recorrerem de multas 
impostas com fundamento no art. 84 deste Código.

Art. 120 Quando a importância total do litígio exceder de 1 (uma) vez o salário mínimo regio-
nal, se permitirá a prestação de fiança para interposição do recurso voluntário, requerida no 
prazo a que se refere o art. 117 deste Código.
§ 1º A fiança prestar-se-á mediante indicação de fiador idôneo, a juízo da administração, ou 
pela caução de títulos da dívida pública.
§ 2º Ficará anexado ao processo o requerimento que indicar fiador, com a expressa aquiescência 
deste e, se for casado, também de sua mulher, sob pena de indeferimento.
§ 3º A fiança mediante caução far-se-á no valor dos tributos e multas exigidas e pela cotação 
dos títulos no mercado, devendo o recorrente declarar no requerimento que se obriga a efetuar 
o pagamento do remanescente d dívida no prazo de 8 (oito) dias, contados da notificação se o 
produto da venda dos títulos não for suficiente para a liquidação do débito.

Art. 121 Julgado inidôneo o fiador, poderá o recorrente, depois de intimado e dentro do prazo 
igual ao que restava quando protocolado o requerimento de prestação de fiança, oferecer outro 
fiador, indicando os elementos comprovantes da idoneidade do mesmo.
Parágrafo Único - Não se admitirá como fiador o sócio solidário, quotista ou comandatário da 
firma recorrente, nem o devedor da Fazenda Municipal.

Art. 122 Recusados dois fiadores, será o recorrente intimado a efetuar o depósito, dentro de 5 
(cinco) dias, ou de prazo igual ao que lhe restava quando protocolado o segundo requerimento 
de prestação de fiança, se este prazo for maior.

SEÇÃO 3ª
DO RECURSO DE OFÍCIO

Art. 123 Das decisões de primeira instância, contrárias, no todo ou em parte, à Fazenda Mu-
nicipal, inclusive por desclassificação da infração, será obrigatoriamente interposto recurso 
de ofício ao Prefeito, com efeito suspensivo, sempre que a importância em litígio exceder de 
1 (uma) vez o salário mínimo regional.
Parágrafo Único - Se a autoridade julgadora deixar de recorrer de ofício,quando couber a me-
dida, cumpre ao funcionário que subscreveu a inicial do processo, ou que do fato tomar conhe-
cimento, interpor recurso por intermédio daquela autoridade.

Capítulo  VII
DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES FINAIS
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Art. 124 As decisões definitivas serão cumpridas:
I - Pela notificação do contribuinte e, quando for o caso, também do seu fiador, para, no prazo 
de 10 (dez) dias, satisfazerem ao pagamento do valor da condenação e, em conseqüência, rece-
berem os títulos depositados em garantia da instância;
II - Pela notificação do contribuinte para vir receber importância recolhida indevidamente 
como tributo ou multa;
III - Pela notificação do contribuinte para vir receber ou quando for o caso, pagar, no prazo 
de 10 (dez) dias, a diferença entre o valor da condenação e a importância depositada em ga-
rantia da instância;
IV - Pela notificação do contribuinte para vir receber ou, quando for o caso, pagar, no prazo 
de 10 (dez) dias, a diferença entre o valor da condenação e o produto da venda dos títulos 
caucionados, quando não satisfeito o pagamento no prazo legal;
V - Pela liberação das mercadorias apresentadas e depositadas ou pela restituição do produ-
to de sua venda, se houver ocorrido alienação, com fundamento no art. 88 e seus parágrafos, 
deste Código.
VI - Pela imediata inscrição, como dívida ativa, e remessa da certidão à cobrança executiva, 
dos débitos a que se referem os números I, III e IV, se não satisfeitos no prazo estabelecido.

Art. 125 A venda de títulos da dívida pública aceitos em caução não se realizará abaixo da 
cotação; e deduzidas as despesas legais da venda, inclusive taxa oficial de corretagem, pro-
ceder-se-á, em tudo o que couber, de acordo com o art. 124, número IV e com o § 3º do art. 
120, deste Código.

TÍTULO III
DO CADASTRO FISCAL

Capítulo  I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 126 O Cadastro Fiscal da Prefeitura compreende:
I - O Cadastro Imobiliário;
II - O Cadastro dos Produtores, Indústrias e Comerciantes;
III - O Cadastro dos Prestadores de serviços de Qualquer Natureza;
IV - O Cadastro dos Veículos e Aparelhos Automotores.
§ 1º O Cadastro Imobiliário compreende:
a) Os terrenos vagos existentes ou que venham a existir nas áreas urbanas ou destinadas à 
urbanização;b) As edificações existentes, ou que vierem a ser construídas, nas áreas urbanas 
e urbanizáveis.
§ 2º O Cadastro dos Produtores, Indústrias e Comerciantes, compreende os estabelecimentos 
de produção, inclusive agropecuários, de indústria e de comércio, habituais e lucrativas, 
exercidas no âmbito do Município, em conformidade com as disposições do Código Tributário 
Nacional e da Lei estadual, relativa ao imposto incidente sobre a circulação de mercadorias.
§ 3º O Cadastro dos Prestadores de Serviços de qualquer natureza compreende as empresas ou 
profissionais autônomos, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço sujeito à tributação 
municipal.
§ 4º O Cadastro dos veículos e Aparelhos Automotores compreende o registro geral, para fins 
de identificação da propriedade ou da posse, de todos os bens de tração ou propulsão motora, 
animal ou humana, inclusive embarcações e elevadores sujeitos ao licenciamento e à tributação 
pelas autoridades municipais, para uso ou tráfego.
§ 5º Ficam, igualmente, sujeitos à inscrição no Cadastro de Veículos e Aparelhos Automotores, 
os bens destinados a puxar ou arrastar maquinário de qualquer natureza, ou a executar trabalhos 
agrícolas, de construção ou de pavimentação, desde que lhes seja facultado transitar em vias 
terrestres.

Art. 127 Todos os proprietários ou possuidores, a qualquer título, de imóveis mencionados no 
§ 1º do artigo anterior e aqueles, individualmente ou sob razão social de qualquer espécie, 
exercerem atividade lucrativa no Município, estão sujeitos à inscrição obrigatória no Cadas-
tro Imobiliário da Prefeitura.

Art. 128 O Poder Executivo poderá celebrar convênios com a União e os Estados visando a uti-
lizar os dados e os elementos cadastrais disponíveis, bem como o número de inscrição do ca-
dastro Geral de Contribuintes, de âmbito federal, para melhor caracterização de seu registro.

Art. 129 A Prefeitura poderá, quando necessário, instituir outras modalidades acessórias de 
cadastros a fim de atender à organização fazendária dos tributos de sua competência, especial-
mente, os relativos à contribuição de melhoria.

Capítulo  II
DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO
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Art. 130 A inscrição dos imóveis urbanos no Cadastro Imobiliário será promovida:
I - Pelo proprietário ou seu representante legal, ou pelo respectivo possuidor a qualquer 
título;
II - Por qualquer dos condôminos, em se tratando, em se tratando do condomínio;
III - Pelo compromissário comprador, nos casos de compromisso de compra e venda;
IV - Pelo possuidor do imóvel a qualquer título;
V - De ofício, em se tratando de próprio federal, estadual, municipal ou de entidade autár-
quica, ou ainda, quando a inscrição deixar de ser feita no prazo regulamentar;
VI - Pelo inventariante, síndico ou liquidante, quando se tratar de imóvel pertencente a es-
pólio, massa falida ou sociedade em liquidação.

Art. 131 Para efetivar a inscrição no Cadastro Imobiliário, dos imóveis urbanos, são os res-
ponsáveis obrigados a preencher e entregar na repartição competente uma ficha de inscrição para 
cada imóvel, conforme modelo fornecido pela Prefeitura.
§ 1º A inscrição será efetuada no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da escritura 
definitiva ou de promessa de compra e venda do imóvel;
§ 2º Para ocasião de entrega da ficha de inscrição, devidamente preenchida, deverá ser exibido 
o título de propriedade, ou de compromisso de compra e venda;
§ 3º Não sendo feita a inscrição no prazo estabelecido no § 1º deste artigo, o órgão competente, 
valendo-se dos elementos de que dispuser, preencherá a ficha de inscrição e expedirá edital 
convocando o proprietário para, no prazo de 30 (trinta) dias cumprir as exigências deste 
artigo, sob pena de multa prevista neste Código para os faltosos.

Art. 132 Em caso de litígio sobre o domínio do imóvel, a ficha de inscrição mencionará tal 
circunstância, bem como os nomes dos litigantes e dos possuidores di imóvel, a natureza do 
feito, o juízo e o cartório por onde correr a ação.
Parágrafo Único - Incluem-se, também, na situação prevista neste artigo o espólio, a massa 
falida e as sociedades em liquidação.

Art. 133 Em se tratando de área loteada, cujo loteamento houver sido licenciado pela Prefei-
tura, deverá o impresso de inscrição ser acompanhado de uma planta completa, em escala que 
permita a anotação dos desdobramentos e designar o valor da aquisição dos logradouros, as 
quadras e os lotes, a área total, as áreas cedidas ao patrimônio municipal, as áreas compro-
missadas e as áreas alienadas.

Art. 134 Os responsáveis por loteamentos e designar o valor da aquisição dos logradouros, 
as quadras e os lotes, a área total, digo, os responsáveis por loteamentos ficam obrigados a 
fornecer, no mês de janeiro de cada ano, ao órgão fazendário competente, relação dos lotes 
que no ano anterior tenham sido alienados definitivamente ou mediante compromissos de compra 
e venda, mencionando o nome do comprador e o endereço, os números do quarteirão e do lote e 
o valor do contrato de venda,a fim de ser feita a anotação no Cadastro Imobiliário.

Art. 135 Deverão ser obrigatoriamente comunicados à Prefeitura, dentro do prazo de 60 (sessen-
ta) dias, todas as ocorrências verificadas com relação ao imóvel, que possam afetar as bases 
de cálculo do lançamento dos tributos municipais.
Parágrafo Único - A comunicação a que se refere este artigo, devidamente processada e infor-
mada, servirá de base à alteração respectiva na ficha de inscrição.

Art. 136 A concessão de “Habite-se” à edificação nova ou a aceitação de obras em edificação 
reconstruída ou reformada, só se completará com a remessa do processo respectivo à reparti-
ção fazendária competente e a certidão desta de que foi atualizada a respectiva inscrição no 
Cadastro Imobiliário.

Capítulo  III
DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES, INDUSTRIAIS E COMERCIANTES

Art. 137 A inscrição no Cadastro de Produtores, Industriais e Comerciantes será feita pelo 
responsável ou seu representante legal, que preencherá e entregará, na repartição competente, 
ficha própria para cada estabelecimentos, fornecida pela Prefeitura.
Parágrafo Único - Entende-se por Produtor, Industrial ou Comerciante, para os efeitos de 
tributação municipal do imposto incidente sobre a circulação de mercadorias, aquelas pessoas 
físicas ou jurídicas, estabelecidas ou não, assim definidas e qualificadas como responsáveis 
pelo tributo, pela legislação estadual e regulamentos.

Art. 138 A ficha de inscrição do Cadastro de Produtores, Industriais e Comerciantes deverá 
conter:
I - O nome, a razão social ou a denominação sob cuja responsabilidade deva funcionar o esta-
belecimento ou ser exercidos os atos de comércio, produção e indústria;
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II - A localização do estabelecimento, seja na zona urbana ou rural, compreendendo a numera-
ção do prédio, do pavimento e da sala ou tipo de dependência ou sede, conforme o caso, ou de 
propriedade rural a ele sujeita;
III - As espécies principal e acessórias da atividade;
IV - A área total do imóvel ou de parte dele, ocupada pelo estabelecimento e suas dependên-
cias;
V - Outros dados previstos em regulamento.
Parágrafo Único - A entrega da ficha de inscrição deverá ser feita:
a) Quanto aos estabelecimentos novos,antes da respectiva abertura ou início dos negócios;b) 
Quanto aos já existentes dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da vigência deste 
Código.

Art. 139 A inscrição deverá se permanentemente atualizada, ficando o responsável obrigado a 
comunicar à repartição competente, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data em que ocor-
rerem as alterações que se verificarem em qualquer das características mencionadas no artigo 
anterior.
Parágrafo Único - No caso de venda ou transferência do estabelecimento, sem a observância do 
disposto neste artigo, o adquirente ou sucessor será responsável pelos débitos e multas do 
contribuinte inscrito.

Art. 140 A cessão do estabelecimento será comunicada à Prefeitura dentro do prazo de 30 (trin-
ta) dias, a fim de ser anotada no Cadastro.
Parágrafo Único - A anotação no Cadastro será feita após a verificação da veracidade da comuni-
cação, sem prejuízo de quaisquer débitos de tributos pelo exercício de atividades ou negócios 
de produção, indústria ou comércio.

Art. 141 Para os efeitos deste capítulo considera-se estabelecimento o local fixo ou não de 
exercício de qualquer atividade produtiva, industrial, comercial ou similar, em caráter per-
manente ou eventual, ainda que no interior de residência, desde que a atividade não seja ca-
racterizada como de prestação de serviço.

Art. 142 Constituem estabelecimentos distintos para efeito de inscrição no Cadastro:
I - Os que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de atividade, pertençam a di-
ferentes pessoas físicas ou jurídicas;
II - Os que, embora sob a mesma responsabilidade e com o mesmo ramo de negócio, estejam lo-
calizados em prédios distintos ou locais diversos.
Parágrafo Único - Não são considerados como locais diversos dois ou mais imóveis contíguos e 
com comunicação interna, nem com vários pavimentos de um mesmo imóvel.

Capítulo  IV
DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Art. 143 A inscrição no Cadastro de Prestadores de Serviços de Qualquer Natureza será feita 
pelo responsável, empresa ou profissional autônomo, ou seu representante legal, que preencherá 
e entregará na repartição competente, ficha própria para cada estabelecimento fixo, ou para o 
local, em que normalmente desenvolva atividade de prestação de serviços.

Capítulo  V
DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE VEÍCULOS E APARELHOS AUTOMOTORES

Art. 144 A inscrição de veículos e aparelhos automotores no Cadastro Fiscal da Prefeitura 
será promovida pelos proprietários ou possuidores, a qualquer título, mediante preenchimento 
e entrega na repartição competente de ficha própria que os caracterize.
Parágrafo Único - A inscrição de que trata este artigo deverá ser permanentemente atualiza-
da, ficando os proprietários ou possuidores dos veículos e aparelhos automotores obrigados a 
comunicar à repartição competente para este fim, todas as modificações que ocorrerem nas suas 
características, assim como transferências de posse ou domínio.

PARTE ESPECIAL
TÍTULO IV
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA

Capítulo  I
DA INCIDÊNCIA, DAS ISENÇÕES E DAS REDUÇÕES

Art. 145 O imposto territorial urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou 
a posse de terrenos, construídos ou não, localizados nas zonas urbanas do município.
§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zonas urbanas definidas em ato do Poder 
Executivo, observado o requisito mínimo da existência de pelo menos dois dos seguintes 
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melhoramentos:
a) Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais ;b) Abastecimento de água;c) 
Sistema de esgotos sanitários;d) Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para dis-
tribuição domiciliar;e) Escola primária ou posto de saúde, a uma distância máxima de 3 (três) 
quilômetros do imóvel considerado.
§ 2º Consideram-se, também, urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, constantes 
de loteamentos aprovados pela Prefeitura, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, 
mesmo que localizadas fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.

Art. 146 São isentos do Imposto Territorial Urbano os terrenos cedidos gratuitamente para uso 
da União, do Estado ou do Município.

Art. 147 Aos proprietários de terrenos com área não inferior a 20.000 (vinte mil) metros 
quadrados, que neles tenham promovido os melhoramentos abaixo especificados, sem ônus para os 
cofres municipais, poderão ser concedidas, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, reduções do 
imposto devido, na forma seguinte:
I - Canalização de água potável...................10%
II - Esgotos......................................10%
III - Pavimentação................................10%
IV - Canalização ou galerias para águas pluviais...5%
V - Guias e sarjetas...............................5%
Parágrafo Único - A redução será proporcional à extensão de testada correspondente ao melho-
ramento efetivamente executado.

Art. 148 O Imposto Territorial Urbano constitui ônus real e acompanha o imóvel em todos os 
casos de transmissão da propriedade ou de direitos reais a ela relativos do compromissário 
comprador se este estiver na posse do imóvel.

Capítulo  II
DA ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO

Art. 149 O Imposto Territorial Urbano será cobrado na base de 0,5 % (zero vírgula cinco por 
cento) sobre o valor venal do terreno.
§ 1º A alíquota do imposto será elevada para:
a) 1% (um por cento) quando a testada da propriedade em toda sua extensão não estiver devi-
damente murada, ou quando nela inexistente o passeio;b) 1,5% (um vírgula cinco por cento), 
quando inexistentes simultaneamente, ambas as benfeitorias.
§ 2º Não se efetivará a elevação quando inexigida a benfeitoria pelo Código de Posturas.

Art. 150 O valor venal dos terrenos será apurado com base nos dados fornecidos pelo Cadastro 
Imobiliário, levando-se em conta, a critério da repartição, os seguintes elementos:
I - O valor declarado pelo contribuinte;
II - O indício médio de valorização corresponente à zona em que esteja situado o imóvel;
III - O preço do terreno nas últimas transações de compra e venda realizadas nas zonas res-
pectivas;
IV - A forma, as dimensões, os acidentes naturais e outras características do terreno;
V - Quaisquer outros dados informativos obtidos pelas repartições competentes.

Art. 151 Na determinação da base de cálculo não se considera o valor dos bens móveis mantidos 
em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, 
aformoseamento ou comodidade.

Art. 152 O critério a ser utilizado para apuração dos valores que servirão de base de cálcu-
lo para o lançamento do Imposto Territorial Urbano será definido em regulamento baixado pelo 
Executivo.

Art. 153 O mínimo do Imposto Territorial Urbano será de 2% (dois por cento) do salário míni-
mo.regional.

Capítulo  III
DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Art. 154 O lançamento do imposto territorial urbano, sempre que possível será feito em conjun-
to com os demais tributos que recaem sobre o imóvel tomando-se por base a situação existente 
ao encerrar-se o exercício anterior.

Art. 155 Far-se-á o lançamento no nome sob o qual estiver inscrito o terreno no Cadastro Imo-
biliário.
§ 1º No caso de condomínio, figurará o lançamento em nome de todos os condôminos, respondendo 
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cada um, na proporção de sua parte, pelo ônus do tributo.
§ 2º Não sendo conhecido o proprietário, o lançamento será feito em nome de quem esteja na 
posse do terreno.
§ 3º Quando o imóvel estiver sujeito a inventário, far-se-á o lançamento em nome do espólio e 
feita a partilha, será transferido para o nome dos sucessores; para esse fim os herdeiros são 
obrigados a promover a transferência perante o órgão fazendário competente, dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data de julgamento da partilha ou da adjudiciação.
§ 4º Os terrenos pertencentes a espólio, cujo inventário esteja sobreestado, serão lançados 
em nome do mesmo, que pelo tributo até que, julgado o inventário, se façam as necessárias 
modificações.
§ 5º O lançamento de terreno pertencente a massas falidas ou sociedades em liquidação será 
feito em nome das mesmas, mas os avisos ou notificações serão enviados aos seus representantes 
legais, anotando-se os nomes e endereços nos registros.
§ 6º No caso de terreno objeto de compromisso de compra e venda, o lançamento será feito em 
nome de promitente vendedor e do compromissário comprador, se este estiverna posse do imóvel.

Art. 156 O lançamento e o recolhimento do imposto serão efetuados na época e pela forma es-
tabelecida no regulamento.
Parágrafo Único - O lançamento será anual e o recolhimento se fará no número de quotas que o 
regulamento fixar.

TÍTULO V
DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA

Capítulo  I
DA INCIDÊNCIA E DAS ISENÇÕES

Art. 157 O imposto predial tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse, 
conjuntamente ou não, com os respectivos terrenos, de prédios situados nas zonas urbanas do 
Município.
§ 1º Considerando-se prédios, para os efeitos deste artigo, todas as edificações ou construções 
que possam servir à habitação, ao uso ou recreio, seja qual for sua denominação, forma ou 
destino.
§ 2º Para efeito deste imposto, entende-se como zona urbana e definida nos termos dos § 1º e 
§ 2º do artigo 145º deste Código.

Art. 158 São isentos do imposto os prédios cedidos gratuitamente, em sua totalidade, para uso 
da União, do Estado ou do Município.

Capítulo  II
DA ALÍQUOTA E DE BASE DE CÁLCULO

Art. 159 O imposto será cobrado na base de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor 
venal da eificação ou construção, com exclusão do terreno.
§ 1º A alíquota será elevada para:
a) 1% (um por cento) quando, embora exigido pelo Código de Posturas, inexistente o passeio ou 
muro em toda a extensão da testada da propriedade territorial;b) 1,5% (um e meio por cento) 
quando, exigido pelo Código de Posturas, inexistente o passeio e muro em toda a extensão da 
propriedade territorial;c) 1,5% (um e meio por cento) quando a propriedade tiver sido cons-
truída a título precário ou sem licença e, ainda quando ocupada sem autorização passada pela 
autoridade competente.
§ 2º Considerar-se-á inexistente o passeio quando:
a) Construído em desacordo com a exigência da Legislação específica;b) Em mau estado de con-
servação.
§ 3º A redução da alíquota será requerida pelo sujeito passivo da obrigação a Fazenda 
Municipal, que a determinará após verificada a remissão dos motivos que gerarem a elevação.

Art. 160 O valor venal da edificação ou construção será calculado levando-se em conta os se-
guintes fatores:
I - A área construída;
II - O valor unitário da construção;
III - O estado de conservação da edificação.

Art. 161 O critério a ser utilizado para a apuração dos valores que servirão de base de cálcu-
lo para o lançamento do imposto predial, será definido em regulamento baixado pelo Executivo.
Parágrafo Único - O mínimo do imposto predial será de 2% (dois por cento) do salário mínimo 
regional.

Capítulo  III
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DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO

Art. 162 O lançamento e a arrecadação do imposto predial será feio, sempre que possível, em 
conjunto com o imposto territorial urbano incidente sobre o terreno em que esteja situado o 
prédio, tomando-se por base a situação existente ao encerrar-se o exercício anterior e obser-
vando-se, no que couber, o disposto no Capítulo III do Título IV deste Código.
Parágrafo Único - Os apartamentos, unidades ou dependências com economias autônomas serão 
lançados um a um, em nome de seus proprietários cond}ominos.

Art. 163 O lançamento e o recolhimento do imposto serão efetuados na época e pela forma es-
tabelecida no regulamento.

TÍTULO VI
DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS

Capítulo  I
DA INCIDÊNCIA E DAS ISENÇÕES

Art. 164 O imposto municipal sobre a circulação de mercadorias tem como fato gerador a saída 
destas de estabelecimentos produtor, industrial ou comercial, situado no território do Muni-
cípio, e será cobrado com base na legislação estadual pertinente.

Art. 165 O imposto incidirá, igualmente, nas operações que fazem objeto de isenção estadual, 
assim como nos casos em que da Lei Estadual resultar o respectivo diferimento para a operação 
subsequente realizada fora do território do município.
§ 1º Nas hipóteses previstas neste artigo, o Município cobrará o imposto como se a operação 
fosse tributada pelo Estado, nos termos da Legislação deste, aplicando-se a alíquota do 
imposto municipal.
§ 2º Poderá deixar de ser aplicado o disposto neste artigo se, em virtude de convênio celebrado 
com o Estado, ficar assegurado ao município o ressarcimento do montante correspondente.

Art. 166 São isentas do imposto:
I - A alienação fiduciária, em garantia;
II - A saída de produtos típicos de artesanato regional e da residência do artesão, quano aí 
confeccionados sem utilização do trabalho assalariado.
III - A saída de produtos confeccionados em casas residenciais, sem a utilização de trabalho 
assalariado, por emenda direta do consumidor ou usuário;
IV - A saída de obra de arte, promovida pelo próprio autor.

Art. 167 Fica integrada à Legislação tributária municipal, a legislação estadual do imposto 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias, no que couber, e com ressalva das dis-
posições conflitantes com as legitimamente contidas na legislação tributária do Município, e 
com as estabelecidas por lei federal complementar.

Art. 168 O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá decretar válido para o Município, o dis-
pensado imposto que incidirá sobre mercadorias decorrentes de venda a varejo, diretamente a 
consumidor, de gêneros de primeira necessidade, como definidos pelo Poder Executivo Estadual.

Capítulo  II
DA ALÍQUOTA, DA BASE DE CÁLCULO E DO RECOLHIMENTO

Art. 169 A base de cálculo é o montante devido ao Estado, a título de imposto de circulação 
de mercadorias e respectivos adicionais, sendo a alíquota de 20% (vinte por cento).
Parágrafo Único - A alíquota referida no artigo anterior será uniforme para todas as merca-
dorias.

Art. 170 O imposto será recolhido por guia, nos mesmos prazos estabelecidos para o recolhi-
mento do imposto estadual.
Parágrafo Único - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar com o Estado convênio visando 
a coleta de dados e informes sobre os contribuintes do mencionado imposto para uma melhor 
arrecadação do imposto municipal sobre a circulação de mercaorias.

Capítulo  III
DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

Art. 171 As infrações à legislação deste imposto serão punidas pela autoridade municipal com 
multas equivalentes a 30% (trinta por cento) do montante que resultaria da aplicação da le-
gislação estadual a infração idêntica.
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TÍTULO VII
DO IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Capítulo  I
DA INCIDÊNCIA E DAS ISENÇÕES

Art. 172 O imposto sobre os serviços de qualquer natureza tem como fato gerador a prestação, 
por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço que não con-
figure, por si só, fato gerador de imposto de competêcia da União ou dos Estados.
§ 1º Para os efeitos este artigo, consiera-se serviço:
a) O fornecimento de trabalho ou a prestação de serviços, com ou sem utilização de máquinas, 
ferramentas ou veículos, a usuários ou consumidores finais;b) A locação de bens móveis;c) A 
locação de espaço em bens imóveis, a título e hospedagem ou para guarda de bens de qualquer 
natureza;d) Execução de obras de qualquer gênero, bem como os serviços auxiliares das mes-
mas, por administração ou empreitadas;e) Lavação, conservação, reparação, conserto, pintura 
e reforma de quaisquer objetos, escritórios, residências e congêneres; manufatura e semi-ma-
nufatura, por conta de terceiros, incluindo a fiação, tecelagem e estamparia, e bem assim, a 
tinturaria e engomagem de fios e tecidos; processos de galvanoplastia, tais como niquelação, 
douração, prateação e demais operações similares; transformação, por qualquer processo in-
dustrial, de matéria-prima por conta de terceiros, vulcanização e recauchutagem de pneumáti-
cos; estadia e lubrificação de veículos;f) Agenciamento de turismo, organização de viagens e 
venda de passagens;g) Atuação por meio e comissões, como agente, comissário, intermediário, 
representante ou atividade similar;h) Exploração de diversões de qualquer tipo;i) Exercício 
da atividade de barbeiros, cabeleireiros, manicures, e a exploração de institutos de beleza, 
estabelecimentos de banhos e outros congêneres;j) Planejamento e distribuição de propaganda 
e publicidade, por quaisquer meios;k) Hospitalização e tratamento de qualquer tipo;l) Trans-
porte urbano de passageiros, bens ou objetos;m) Administração e bens;n) Armazenagem de bens 
ou objetos;o) Hospedagem;p) Exploração e renda de jogos, apostas e loterias;q) Guarda de 
dinheiro ou valores e cobrança de títulos ou contas;r) Fornecimento de bebidas e refeições, 
em bares, restaurantes, hotéis e similares;s) Exercício de qualquer atividade comercial, in-
dustrial, profissional ou qualquer outra não discriminada nos incisos anteriores e que não 
esteja sujeita ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ou a ele só 
parcialmente sujeita.
§ 2º As atividades a que se refere o parágrafo anterior, quando acompanhadas de fornecimento 
de mercadorias, serão consideradas:
a) De caráter misto, se o fornecimento for superior a 25% (vinte e cinco por cento) da recei-
ta bruta média mensal do estabelecimento;b) Como representaqndo, exclusivamente prestação de 
serviços, nos demais casos.
Parágrafo Único - Excluem-se do disposto neste artigo os serviços de transporte e comunica-
ções, salvo os de caráter estritamente municipal.

Art. 173 São isentos do imposto:
I - Os assalariados, como tais definidos pelas leis trabalhistas e pelos contratos de relação 
de emprego, singulares e coletivos, tácitos ou expressos, de prestação de trabalho e tercei-
ros;
II - Os diretores de sociedades anônimas, por ações e de economia mista, bem como outros ti-
pos de sociedades civis e comerciais, mesmo quando não sejam sócios, quotistas, acionistas 
ou participantes;
III - Os servidores públicos federais, estaduais, municipais e autárquicos, inclusive os 
inativos, amparados pelas respectivas legislações que os definam nessa situação ou condição.

Capítulo  II
DA ALÍQUOTA E DA BASE DE CÁLCULO

Art. 174 O imposto será calculado sobre o preço do serviço ou sobre a receita bruta mensal do 
contribuinte, conforme dispuser o regulamento.
Parágrafo Único - No caso da letra a do § 2º do artigo 172, o imposto será calculado sobre 
50% (cinquenta por cento) da receita bruta.

Art. 175 O imposto será cobrado por meio de alíquotas percentuais, de acordo com a tabela 
abaixo:
TABELAS PARA O LANÇAMENTO E COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE OS SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 
 ________________________________________________________________________________________
|                      DISCRIMINAÇÃO                       |           ALÍQUOTA          |
|==========================================================|=============================|
|I - Profissionais Liberais                                |35% sobre o salário mínimo   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|II - Fornecimento de trabalho, por empresa ou profissional|3% sobre a receita bruta     |
|autônomo, com ou sem utilização de máquinas, feramentas ou|                             |
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|veículos.                                                 |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|III - Atividades de construção ou reparação  de bens  imó-|1% sobre a receita  bruta    |
|veis de qualquer natureza efetuadas por pessoas físicas ou|                             |
|jurídicas  quer  por  meio  de  contrato   de  manutenção,|                             |
|empreitada  ou administração.                             |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|IV - As atividades do  item anterior, quando  acompanhadas|2% sobre 50% da receita bruta|
|do Fornecimento de materiais.                             |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|V - Locação de bens móveis de qualquer natureza.          |5% sobre a receita bruta     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|VI - Locação de espaço em bens imóveis, a título de Hospe-|5% sobre a Receita bruta     |
|dagem ou guarda de bens de qualquer natureza.             |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|VII - Exercício de  funções e  práticas  de  diversões  ou|5% sobre a receita bruta ou o|
|Desportos públicos por pessoas físicas ou jurídicas, Loca-|preço de Ingresso.           |
|lizadas  ou  não,  como   expectadoras,  participantes  ou|                             |
|Prestaoras de serviços desta natureza.                    |                             |
|__________________________________________________________|_____________________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 176 Quando não puder ser reconhecido o valor efetivo da receita bruta resultante da 
prestação de serviço, ou quando os registros relativos ao imposto não merecem fé pelo Fisco, 
tomar-se-á para base de cálculo a receita bruta arbitrada, a qual não poderá, em hipótese 
alguma, ser inferior ao total das seguintes parcelas:
I - Valor das matérias-primas, combustíveis e outros materiais consumidos ou aplicados du-
rante o ano;
II - Folha de salários pagos durante o ano, adicionada de honorários de diretores e retiradas 
de proprietários, sócios ou gerentes;
III - 10% (dez por cento) do valor venal o imóvel ou parte dele e dos equipamentos utilizados 
pela empresa ou pelo profissional autônomo;
IV - Despesas com fornecimento de água, luz, força, telefone e demais encargos mensais obri-
gatórios do contribuinte.

Art. 177 O disposto no artigo 174 e 176 não se aplica nos casos em que a receita bruta cor-
responder, exclusivamente, à remuneração de trabalho pessoal do contribuinte.
Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, o imposto será cobrado por meio de alíquotas fixas, 
de acordo com o disposto na Tabela constante do artigo 175, deste código.

Capítulo  III
DO LANÇAMENTO E DO RECOLHIMENTO

Art. 178 O imposto será recolhido por meio de guia preenchida pelo próprio contribuinte, de 
acordo com o modelo, forma e prazos estabelecidos no regulamento.

Art. 179 Os contribuintes sujeitos ao imposto com base na receita bruta mensal, manterão, 
obrigatoriamente, sistemas de registro do valor dos serviços prestados na forma do regula-
mento.

Art. 180 O montante do imposto a recolher será arbitrado pela autoridade competente:
I - Quando o contribuinte deixar de apresentar a guia de recolhimento no prazo regulamentar;
II - Quando o contribuinte apresentar guia com omissão dolosa ou fraude;
III - Quando inexistem os registros a que se refere o art. 179 ou for dificultado o exame dos 
mesmos.

Art. 181 O procedimento de ofício de que trata o artigo anterior prevalecerá até prova em 
contrário, feita antes do lançamento do imposto.

Art. 182 O lançamento do imposto de serviço será feito pela forma e nos prazos estabelecidos 
em regulamento, de todos os contribuintes inscritos no Cadasto dos Prestadores de Serviço de 
Qualquer Natureza, de que trata o Capítulo IV, Título III deste Código.

Art. 183 Considerando-se empresas distintas, para efeito de lançamento e cobrança do imposto:
I - As que, embora no mesmo local, ainda que com idêntico ramo de atividade pertençam a di-
ferentes pessoas físicas ou jurídicas;
II - As que, embora pertencentes à mesma pessoa física ou jurídica, tenham funcionamento em 
locais diversos.
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Parágrafo Único - Não são considerados como locais diversos dois ou mais imóveis contíguos e 
com comunicação interna, nem os vários pavimentos de um mesmo imóvel.

Art. 184 As pessoas físicas ou jurídicas que, na condição de prestadores de serviço de qual-
quer natureza, no decorrer do exercício financeiro se tornarem sujeitas à incidência do imposto 
a partir do trimestre em que iniciarem as atividades.

Art. 185 As empresas ou profissionais de prestação de serviço de qualquer natureza, que desem-
penharem atividades classificadas em mais de um dos grupos de atividade constantes das tabelas 
anexas a este Código, estarão sujeitos ao imposto com base na alíquota imediatamente inferior 
a mais elevada e correspondente a uma dessas atividades.

Art. 186 No caso de diversões públicas e outros serviços cujo preço seja cobrado mediante 
bilhetes, o imposto poderá ser recolhido por meio de estampilhas, conforme dispuser o regu-
lamento.

TÍTULO VIII
DAS TAXAS

Capítulo  I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 187 Taxa é o tributo que tem como fato gerador o exercício regular, pelo Município, de 
seu poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de qualquer serviço público mu-
nicipal específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Parágrafo Único - Nenhuma taxa terá base tributária ou fato gerador idêntico aos que corres-
pondam a qualquer imposto integrante do sistema tributário nacional.

Capítulo  II
DA INCIDÊNCIA E DAS ISENÇÕES

Art. 188 Pelo exercício regular do poder de polícia ou em razão da utilização efetiva ou po-
tencial de qualquer serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto 
à sua disposição pela Prefeitura, serão cobradas, pelo Município, as seguintes taxas:
I - De licenças;
II - De expediente; e serviços diversos;
III - De serviços urbanos;
IV - De coleta de lixo e resíduos domiciliares.

Art. 189 São isentos das taxas de serviços urbanos:
I - Os próprios federais e estauais, quando exclusivamente utilizados por serviços da União 
ou do Estado;
II - Os templos de qualquer culto.

Art. 190 São isentos da taxa de licença para tráfego os veículos de propriedade da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e do Município.

Capítulo  III
DAS TAXAS DE LICENÇA

SEÇÃO 1ª
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 191 As taxas de licença tem como fato gerador o poder de polícia do Município na outorga 
de permissão para o exercício de atividades ou para a prática de atos dependentes, por sua 
natureza, de prévia autorização pelas autoridades municipais.

Art. 192 As taxas de licença são exigidas para:
I - Localização de estabelecimentos de produção, comércio, indústria ou prestação de serviços, 
na jurisdição do Município;
II - Renovação da licença para localização de estabelecimento de produção, comércio, indústria 
ou prestação de serviços;
III - Funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços 
em horários especiais;
IV - Exercício, na jurisdição do Município, de comércio eventual ou ambulante;
V - Execução de obras particulares;
VI - Execução de arruamentos e loteamentos em terrenos particulares.
VII - Tráfego de veículos e outros aparelhos automotores;
VIII - Publicidade;
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IX - Ocupação de áreas em vias e logradouros públicos;
X - Abate de gado fora do Matadouro Municipal.

Art. 193 Para efeito de cobrança de taxa de licença são considerados estabelecimentos de pro-
dução, comércio, indústria ou prestação de serviços os definidos nos artigos 137 e 143 deste 
Código.

SEÇÃO 2ª
DA TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Art. 194 Nenhum estabelecimento de produção, comércio, indústria ou prestação de serviço de 
qualquer natureza poderá instalar-se ou iniciar suas atividades no Município sem prévia li-
cença de localização outorgada pela Prefeitura e sem que hajam seus responsáveis efetuado o 
pagamento da taxa devida.
Parágrafo Único - As atividades cujo exercício de autorização de competência exclusiva da 
União, ou do Estado, não estão isentas da taxa de que trata este artigo.

Art. 195 O pagamento da licença a que se refere o artigo anterior será exigido por ocasião 
da abertura ou instalação do estabelecimento ou cada vez que se verificar mudança do ramo de 
atividade.
§ 1º A taxa de licença será cobrada sobre o capital registrado do estabelecimento ou na sua 
falta, do capital social total arbitrado pela autoridade municipal.
§ 2º Entende-se por capital social total do empreendimento a soma dddos capitais próprios e 
alheios, demonstrados contabilmente, pelos responsáveis ou seus representantes legais. 
_____________________________________________________________________________________
|                           ESPECIFICAÇÃO                            |ALÍQUOTA SOBRE O|
|                                                                    | SALÁRIO MÍNIMO |
|=====================================================================================|
|Estabelecimentos diversos com capital de:                                            |
|--------------------------------------------------------------------+----------------|
|Até 2 (duas) vezes o valor do salário mínimo                        |             5 %|
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|Mais de 2 (duas) vezes até 5 (cinco) vezes o valor do Salário mínimo|             10%|
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|Mais de 5 (cinco) vezes até 10 (dez) vezes o valor do Salário mínimo|             15%|
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|Mais de 10 (dez) até 20 (vinte) vezes o valor do salário Mínimo     |             20%|
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|Mais de 20 (vinte) até 30 (trinta) vezes o valor do salário Mínimo  |             25%|
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|Mais de 50% (cinquenta) até 100(cem) vezes o valor do Salário mínimo|             30%|
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|Mais  de  100 (cem) até até 200 (duzentas) vezes o valor do  Salário|             40%|
|mínimo                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|Mais de 200 (duzentas) até 400 (quatrocentas) vezes o valor Do salá-|             50%|
|rio mínimo                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|Mais de 400  (quatrocentas)  até 800 (oitocentas) vezes  o valor  Do|             70%|
|salário mínimo                                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|Mais de 800 (oitocentas) até 1400 (mil e quatrocentas) vezes o Valor|             80%|
|do salário mínimo                                                   |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|Mais de 1400 (mil e quatrocentas) vezes o valor do salário Mínimo   |            100%|
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
|Estabelecimentos que explorem “boites”, “cabarets”, casas de Jogos e|            100%|
|apostas, e estabelecimentos congêneres                              |                |
|____________________________________________________________________|________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 196 Os pedidos de licença para abertura ou instalação de estabelecimentos de produção, 
comércio, indústria ou de prestação de serviços serão acompanhadas da competente ficha de ins-
crição no Cadastro Fiscal da Prefeitura, pela forma e dentro dos prazos estabelecidos para 
esse fim no Título III, deste Código.

Art. 197 A licença para localização e instalação inicial é concedida mediante despacho 
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expedindo-se o Alvará respectivo.

Art. 198 A taxa de licença de que trata esta seção independe de lançamento e será arrecadada 
quando da concessão da licença; a licença inicial concedida depois de 30 de junho, será ar-
recadada pela metade.

SEÇÃO 3ª
DA TAXA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO, 
INDÚSTRIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 199 Além da taxa de licença para localização, os estabelecimentos de produção, comér-
cio, indústria ou de prestação de serviços estão sujeitos, anualmente, à taxa de renovação de 
licença para localização.

Art. 200 A taxa de renovação de licença para localização será cobrada na base de 1% (um por 
cento) sobre o valor do capital do estabelecimento, atualizado pelo Cadastro Fiscal da Pre-
feitura.

Art. 201 O Alvará de licença será também renovado anualmente e fornecido independentemente 
de novo requerimento, desde que o contribuinte haja efetuado o pagamento da taxa e esteja 
inscrito no Cadastro Fiscal da Prefeitura.

Art. 202 Nenhum estabelecimento poderá prosseguir nas suas atividades sem estar na posse do 
Alvará de que trata o artigo anterior após decorrido o prazo para pagamento da taxa de reno-
vação.
Parágrafo Único - O Alvará de licença será conservado em lugar bem visível.

Art. 203 O não cumprimento do disposto nod artigo anterior poderá acarretar a interdição do 
estabelecimento mediante ato da autoridade competente.
§ 1º A interdição será precedida de notificação preliminar do responsável pelo estabelecimento, 
dando-se-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que regularize a sua situação.
§ 2º A interdição não exime o faltoso do pagemento da taxa e das multas devidas.

Art. 204 Far-se-á, anualmente, o lançamento da taxa de renovação da licença de localização e 
funcionamento, a ser arrecadada nas épocas determinadas em regulamento.

SEÇÃO 4ª
DA TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL

Art. 205 Poderá ser concedida licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, in-
dustriais e de prestação de serviços fora do horário normal de abertura e fechamento, mediante 
o pagamento de uma taxa de licença especial.

Art. 206 A taxa de licença para funcionamento dos estabelecimentos em horários especiais será 
cobrada por dia, mês ou ano, de acordo com a tabela anexa a este Código, e arrecadada ante-
cipada e independente de lançamento.

Art. 207 É obrigatória a fixação, junto do Alvará de localização, em local visível e acessível 
à fiscalização do comprovante de pagamento da taxa de licença para funcionamento em horário 
especial em que conste claramente esse horário, sob pena das sanções previstas neste Código. 
__________________________________
|Especificações e|  Alíquota sobre |
| Discriminações | o Salário Mínimo|
|==================================|
|1. PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO:        |
|----------------------------------|
|
a) Até as 22 (vinte e duas) horas:|
|----------------+-----------------|
|por dia         |             0,3%|
|----------------|-----------------|
|por mês         |               7%|
|----------------|-----------------|
|por ano         |              70%|
|----------------+-----------------|
|b) Além das 22(vinte e duas)horas:|
|----------------+-----------------|
|por dia         |               1%|
|----------------|-----------------|
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|por mês         |              15%|
|----------------|-----------------|
|por ano         |             100%|
|----------------+-----------------|
|2. ANTECIPAÇÃO DE HORÁRIO:        |
|----------------+-----------------|
|por dia         |             0,3%|
|----------------|-----------------|
|por mês         |               7%|
|----------------|-----------------|
|por ano         |              70%|
|________________|_________________|
 * tabela formatada por sistema

SEÇÃO 5ª
DA TAXA DE LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE

Art. 208 A taxa de licença para o exercício de comércio eventual ou ambulante será exigível 
por ano, mês ou dia.
§ 1º Considera-se comércio eventual o que é exercido em determinadas épocas do ano, especialmente 
por ocasião de festejos ou comemoração em locais autorizados pela Prefeitura.
§ 2º É considerado, também, como comércio eventual, o que é exercido em instalações removíveis 
colocadas nas vias ou logradouros públicos, como balcões, barracas, mesas, tabuleiros e 
semelhantes.
§ 3º Comércio ambulante é o exercido individualmente sem estabelecimento, instalação ou 
localização fixa.

Art. 209 Serão definidas em regulamento as atividades que podem ser exercidas em instalações 
removíveis nas vias ou logradouros públicos.

Art. 210 A taxa de que trata esta seção será cobrada de acordo com a tabela anexa a este Có-
digo e na conformidade do respectivo regulamento, observados os seguintes prazos:
I - Antecipadamente, quando por dia;
II - Até o dia 5 (cinco) do mês em que for devida, quando mensalmente;
III - Durante o primeiro mês do semestre em que for devida, quando por ano.

Art. 211 O pagamento da taxa de licença para o exercício de comércio eventual nas vias e lo-
gradouros públicos, não dispensa a cobrança da taxa de ocupação de solo.

Art. 212 É obrigatória a inscrição, na repartição competente, dos comerciantes eventuais e 
ambulantes, mediante o preenchimento da ficha própria, conforme modelo fornecido pela Prefei-
tura.
§ 1º Não se inclui na exigência deste artigo os comerciantes com estabelecimentos fixos que, 
por ocasião de festejos ou comemorações, explorem o comércio eventual ou ambulante.
§ 2º A inscrição será permanentemente atualizada por iniciativa do comerciante eventual ou 
ambulante, sempre que houver qualquer modificação nas características iniciais da atividade 
por ele exercida.

Art. 213 Ao comerciante eventual ou ambulante que satisfizer às exigências regulamentares, será 
concedido um cartão de habilitação contendo as características essenciais de sua inscrição e 
as condições de incidência da taxa, destinado a basear a cobrança desta.

Art. 214 Respondem pela taxa de licença de comércio eventual ou ambulante, as mercadorias 
encontradas em poder dos vendedores, mesmo que pertençam a contribuintes que hajam pago a 
respectiva taxa.

Art. 215 São isentos de taxa de licença para o exercício do comércio eventual ou ambulante:
I - Os cegos e mutilados que exercerem comércio ou indústria em escala ínfima;
II - Os vendedores ambulantes de livros, jornais e revistas.

Art. 216 A taxa de licença para o comércio ambulante será cobrada antecipadamente à concessão 
da licença, de acordo com a seguinte tabela: 
_____________________________________________________________
|ESPECIFICAÇÃO E DISCRIMINAÇÃO|Alíquota sobre o Salário Mínimo|
|                             |---------------+---------------|
|                             |    Por dia    |    Por mês    |
|=============================|===============|===============|
|Alimentos preparados inclusi-|             3%|            60%|
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|ve refrigerante              |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Aparelhos  elétricos  de  uso|             5%|           100%|
|doméstico                    |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Armarinhos e miudezas        |             5%|           100%|
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Artefatos de couro           |             5%|           100%|
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Artigos carnavalescos        |             2%|            40%|
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Artigos para fumantes        |             6%|           120%|
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Artigos de papelaria         |             4%|            80%|
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Artigos religiosos           |             3%|            60%|
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Artigos de toucador          |             6%|           120%|
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Automóveis                   |            10%|           200%|
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Baralhos e outros artigos  de|            10%|           200%|
|jogos de azar                |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Bebidas alcoólicas           |            15%|           300%|
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Brinquedos  e  artigos  orna-|             5%|           100%|
|mentais                      |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Confecções                   |             8%|           150%|
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Fogos de artifício           |             4%|            80%|
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Frutas  nacionais  e  estran-|             1%|            20%|
|geiras                       |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Gêneros e produtos  alimentí-|             2%|            40%|
|cios em geral                |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Jóias                        |            12%|           250%|
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Louças, ferragens e artefatos|             7%|           150%|
|de  plástico e  De  borracha,|               |               |
|vassouras,   escovas  e   se-|               |               |
|melhantes                    |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Malhas,  meias,   gravatas  e|             5%|           100%|
|lenços                       |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Outros artigos não  especifi-|             8%|           150%|
|cados nesta Tabela           |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Peles,  pelicas,  plumas   ou|            12%|           250%|
|confecções de Luxo           |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
|Tecidos                      |            10%|           120%|
|-----------------------------+---------------+---------------|
|NOTA: A licença será cobrada para cada especificação,  caso o|
|contribuinte negocie em mais de uma.                         |
|_____________________________________________________________|
 * tabela formatada por sistema

Parágrafo Único - As alíquotas constantes da tabela serão majoradas em 20% (vinte por cento), 
quando as vendas se realizarem por atacado.

SEÇÃO 6ª
DA TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES

Art. 217 A taxa de licença para execução de obras particulares é devida em todos os casos de 
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construção, reconstrução, reforma ou demolição de prédios e muros ou qualquer outra obra, 
dentro das áreas urbanas do Município.

Art. 218 Nenhuma construção, reconstrução, reforma, demolição ou obra, de qualquer natureza, 
será fornecida mediante apresentação do requerimento acompanhado de planta ou projeto encami-
nhado aos órgãos competentes e, após deferimento do Executivo Municipal, de conformidade com 
o disposto no Código de Posturas.

Art. 219 São isentos da taxa de licença para execução de obras particulares:
I - A limpeza ou pintura externar ou interna de prédios, muros ou grades;
II - A construção de passeios, quando do tipo aprovado pela Prefeitura;
III - A construção de barracões destinados à guarda de materiais para obras já devidamente 
licenciadas.

Art. 220 A taxa de licença para execução de obras particulares será cobrada de conformidade 
com a tabela abaixo discriminada: 
_________________________________________________________________________
|             Especificação e Discriminação              | Alíquota sobre |
|                                                        |o Salário Mínimo|
|========================================================|================|
|I - Alinhamento para construção de muros e calçadas     |              2%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|II - Aprovação de plantas, inclusive alinhamento e nivelamento:          |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|
a) Prédios residenciais e comerciais:                                    |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1. De material, por metro quadrado                      |            0,1%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|2. De madeira, por metro quadrado                       |           0,05%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|b) Prédios destinados à indústrias:                                      |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1. De material, por metro quadrado                      |            0,1%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|2. De madeira, por metro quadrado                       |           0,05%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|III - Arruamentos e loteamentos (aprovação e diretrizes):                |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|
a) Até 30.000 (trinta mil) metros quadrados             |          0,005%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|b) Sobre o  que exceder  de 30.000  (trinta mil)  metros|          0,002%|
|quadrados, por metro quadrado                           |                |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|IV - Construções:                                                        |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|
a) De marquises,toldos ou semelhantes,por metro Quadrado|            0,1%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|b) De galpões, barracões, garagens e outras dependências Assemelhadas:   |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1. De material, por metro quadrado                      |           0,04%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|2. De madeira, por metro quadrado                       |           0,02%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|V - Consertos e reparos que não impliquem em reconstrução:               |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|
a) De fachadas, por pavimento                           |              2%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|b) De telhados, por metro quadrado                      |           0,01%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|c) Outros reparos                                       |            1,5%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|VI - Demolição:                                                          |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|
a) Prédios de material, por metro quadrado              |           0,05%|
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|--------------------------------------------------------|----------------|
|b) Prédios de madeira, por metro quadrado               |           0,03%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|VII - Desmembramento de terreno                         |              5%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|VIII - Licença para habitar (HABITE-SE):                                 |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|
a) Prédios de materiais por metro quarado               |           0,04%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|b) Prédios de madeira por metro quadrado                |           0,02%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|IX - Nivelamento para construção de muros e calçadas    |              1%|
|________________________________________________________|________________|
 * tabela formatada por sistema

Parágrafo Único - Quando a obra disser respeito a postos de gasolina, de lavação e lubrificação 
de veículos ou de garagens coletivas, nas alíquotas mencionadas neste artigo serão elevadas 
ao dobro.

Art. 221 Nenhum plano ou projeto de arruamento ou loteamento poderá ser executado sem o prévio 
loteamento da taxa de que trata o artigo anterior, no número III da tabela.

Art. 222 A licença concedida conotará de Alvará, no qual se mencionarão as obrigações do lo-
teador ou arruador, com referência a obras de terraplanagem e urbanização.

Art. 223 A taxa de licença para execução de arruamentos de terrenos particulares é exigível 
pela permissão outorgada pela Prefeitura, na forma da Lei e, mediante prévia aprovação dos 
respectivos planos ou projetos, para arruamento ou parcelamento de terrenos particulares, 
segundo o zoneamento em vigor no Município.

SEÇÃO 7ª
DA TAXA DE LICENÇA PARA TRÁFEGO DE VEÍCULOS

Art. 224 A taxa de licença para o tráfego de veículos é devida por todos os proprietários ou 
possuidores de veículos em circulação do Município e será cobrada anualmente, de conformidade 
com a tabela anexa a este Código.

Art. 225 O pagamento de taxa será feito de uma só vez, anualmente, antes de ser feita a re-
novação do respectivo emplacamento pelas repartições competentes.
Parágrafo Único - Cobrar-se-á pela metade a taxa referente a veículo licenciado pela primeira 
vez, no segundo semestre do exercício.

Art. 226 A baixa do veículo, no registro, quando requerida depois o mês de janeiro, sujeita 
o proprietário ao pagamento da taxa corresponente a todo o exercício.

Art. 227 São isentos a taxa de licença para o tráfego de veículos:
I - Os veículos de tração animal pertencente aos pequenos lavradores, quando se destinam ex-
clusivamente aos serviços de suas lavouras e ao transporte de seus produtos;
II - Os veículos destinaos aos serviços agrícolas usados únicamente dentro das propriedades 
rurais de seus possuidores;
III - Quaisquer outras máquinas que se destinam exclusivamente as atividades agropecuárias, 
incluindo-se todo e qualquer tipo de implemento;
IV - Os tratores e caminhões destinados exclusivamente a extração e transporte do carvão de 
propriedade das empresas mineradoras;
V - Pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, os veículos de passageiros em trânsito, excursão 
ou turismo, devidamente licenciados em outros municípios. 
_________________________________________________________________________
|             Especificação e Discriminação              | Alíquota sobre |
|                                                        |o Salário Mínimo|
|========================================================|================|
|I - Veículos de tração a motor:                         |                |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|
a) Automóveis, ambulâncias, jeeps, etc; Com motor de até 100 (cem) HP:   |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1. Modelo de fabricação do ano até 1940                 |              3%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|2. Modelo de fabricação do ano de 1949 à 1948           |              5%|
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|--------------------------------------------------------|----------------|
|3. Modelo de fabricação do ano de 1949 à 1952           |              7%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|4. Modelo de fabricação do ano de 1953 em diante        |             10%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|b) Automóveis, ambulâncias, jeeps, etc, com motor De mais de 100(cem) HP:|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1. Modelo de fabricação do ano até 1948                 |              5%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|2. Modelo de fabricação o ano de 1949 à 1955            |              7%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|3. Modelo de fabricação do ano de 1956 em diante 10%                     |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|c) Auto-lotação:                                                         |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1. Até 12 (doze) passageiros                            |             10%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|2. De mais de 12 (doze) passageiros                     |             12%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|d) Auto-ônibus:                                                          |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1. Até 20 (vinte) passageiros                           |             12%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|2. De mais de 20 (vinte) passageiros                    |             15%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|e) Automotores em geral: elevadores,  guindastes,  Empi-|             10%|
|lhadeiras,   rebocadores,   ascensores,   estaqueadores,|                |
|Britadores e similares                                  |                |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|f) Caminhões ou camionetas de carga:                                     |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1. Com capacidade até 1 tonelada                        |              3%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|2. Com capacidade de mais de 1 até 2 toneladas          |              4%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|3. Idem, idem, de mais de 2 até 3 toneladas             |              5%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|4. Idem, idem, de mais de 3 até 6 toneladas             |              6%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|5. Idem, idem de mais de 6 até 9 toneladas              |              8%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|6. Idem, idem de mais de 9 até 12 toneladas             |             10%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|7. Idem, idem de mais de 12 toneladas                   |             15%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|NOTA: Para os veículos, caminhões ou camionetas,  com ano  de  fabricação|
|anterior a 1948, haverá um abatimento, no montante  do imposto devido, de|
|5% (cinco por cento) para cada 5 (cinco) anos de fabricação.             |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|g) Motocicletas                                         |              5%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|h) Reboques e tratores:                                                  |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1. Reboque ou trailer                                   |              5%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|2. Trator de rodas de borracha                          |             10%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|3. Trator de rodas ou esteiras de ferro                 |             15%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|i) Veículos de tração animal:                                            |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1. De carga                                             |              3%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|2. De passageiros                                       |              2%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|j) Outros veículos                                                       |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1.Bicicletas motorizadas, lambretas, vespas e similares,|              5%|
|Carrocinhas, tricicles a pedal  ou carrinhos  de mão  de|                |
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|frete Ou para a venda, ou entrega de mercadorias        |                |
|________________________________________________________|________________|
 * tabela formatada por sistema

SEÇÃO 8ª
DA TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE

Art. 228 A exploração ou utilização de meios de publicidade nas vias e logradouros públicos 
do Município, bem como nos lugares de acesso ao público, fica sujeita a prévia licença da Pre-
feitura e, quando for o caso, ao pagamento da taxa devida.

Art. 229 Incluem-se na obrigatoriedade do artigo anterior:
I - Os cartazes, letreiros, programas, quadros, painéis, placas, anúncios e mostruários, fixos 
ou volantes, luminosos ou não afixados, distibuídos ou pintados em paredes, muros, postes, 
veículos ou calçadas;
II - A propaganda falada em lugares públicos, por meio de amplificadores de voz, alto falantes 
e propagandistas.
Parágrafo Único - Compreende-se neste artigo os anúncios colocados em lugares de acesso ao 
público, ainda que mediante cobrança de ingresso, assim como os que forem, de qualquer forma, 
visíveis da via pública.

Art. 230 Respondem pela observância das disposições desta seção todas as pessoas físicas e 
jurídicas, às quais direta ou indiretamente, a publicidade venha a beneficiar, uma vez que a 
tenham autorizado.

Art. 231 Sempre que a licença depender de requerimento este deverá ser instruído com a descri-
ção da posição, da situação, das cores, dos dizeres, das alegorias e de outras características 
do meio de publicidade, de acordo com as instruções e regulamentos respectivos.
Parágrafo Único - Quando o local em que se pretender colocar o anúncio não for de propriedade 
do requerimento a autorização do proprietário.

Art. 232 Ficam os anunciantes obrigados a colocar nos painéis e anúncios, sujeitos à taxa, um 
número de identificação fornecido pela repartição competente.

Art. 233 Os anúncios devem ser escritos em boa e pura linguagem, ficando, por isso, sujeitos 
à revisão da repartição competente.

Art. 234 A taxa de licença para publicidade é cobrada segundo o período fixado para a publi-
cidade e de conformidade com a tabela que consta deste Código.
§ 1º Ficam sujeitos ao acréscimo de 10% (dez por cento) da taxa os anúncios de qualquer 
natureza referentes a bebidas alcoólicas, bem como os redigidos em língua estrangeira.
§ 2º A taxa será paga adiantadamente por ocasião da outorga da licença.
§ 3º Nas licenças sujeitas à renovação anual, a taxa será paga no prazo estabelecido em 
regulamento. 
________________________________________________________________________________________
|                        Especificação                          |Alíquota sobre o| Dados |
|                                                               | salário mínimo |       |
|===============================================================|================|=======|
|I - Publicidade interna:                                       |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|1. Anúncio em pano de boca, em casa de diversões, por pano     |             12%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|2. Publicidade, quando estranha ao Próprio negócio, em casa  de|              8%|  anual|
|diversões, parque de diversões,estações ou abrigos, até 10(dez)|                |       |
|anúncios                                                       |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|3. Idem, idem até 20 (vinte) anúncios                          |             12%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|4. Idem, idem até 30 (trinta) anúncios                         |             15%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|5. Idem, idem pelo que exceder de até 30 (trinta) anúncios     |             10%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|6. Idem, idem  em campos de  esportes, por anúncio e por  metro|              3%|  anual|
|quadrado                                                       |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|7. Idem, idem em estabelecimentos comerciais, por anúncio e por|              3%|  anual|
|estabelecimento                                                |                |       |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
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|II - Publicidade externa:                                                               |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|
a) Sem saliêncfias:                                                                     |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|1. Anúncios em painéis  referentes  à diversões  exploradas  no|              7%|  anual|
|local colocadas  na  parte externa de  teatros e similares,  de|                |       |
|qualquer dimensão e número                                     |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|2. Idem  de  películas  cinematográficas,  colocadas  na  parte|              7%|  anual|
|externa do cinema, de qualquer dimensão ou número              |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|3. Anúncios em painéis referentes a diversões colocado em local|              3%|  anual|
|diverso de estabelecimento do anunciante, até 5 (cinco) painéis|                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|4. Placas ou tabuletas com  letreiros colocados na  platibanda,|              1%|  anual|
|telhado, parede, andaime ou tapume e no  interior  de terrenos,|                |       |
|por qualquer sistema, desde que sejam visíveis da via  pública,|                |       |
|por m2 ou fração                                               |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|5. Anúncios pintados nas paredes  ou muros, quando  permitidos,|              3%|  anual|
|em locais diversos do estabelecimento, por m2 ou fração        |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|6. Publicidade em paredes  ou portas  dos próprios  estabeleci-|              1%|  anual|
|mentos, pintados ou em relêvo, por anúncio                     |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|7. Publicidade  feita  em toldos bambinelas  ou  cortinas,  por|              1%|  anual|
|anúncio                                                        |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|8. Idem, idem quando estranhos ao estabelecimento, por anúncio |              3%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|9. Idem, idem em mesas, cadeiras ou bancos, nas vias  públicas,|              1%|  anual|
|quando permitidos, por anúncio                                 |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|10. Publicidade de liquidação,  abatimento  de preços,  ofertas|              5%| mensal|
|especiais e dizeres semelhantes,  festas populares como  as  de|                |       |
|fim de ano, carnaval, etc., na parte  exterior  do  estabeleci-|                |       |
|mento e sem saliências por superfície                          |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|11. Idem, idem  em  lugar  diverso  do  estabelecimento  e  sem|              8%| mensal|
|saliência, por superfície,  digo em lugar diverso do  estabele-|                |       |
|cimento, por anúncio                                           |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|12.Publicidade ornamental de fachadas, Configuras ou alegorias,|              3%| mensal|
|painéis e dizeres ou outros meios  de publicidade, quando  per-|                |       |
|mitidas, em época de festas  ou de vendas extraordinárias,  sem|                |       |
|saliência, por mês                                             |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|13.Idem, nas fachadas, em barracas  ou proximidades de  circos,|              1%| mensal|
|quermeses  ou  parques  de  diversões,  em épocas   de   festas|                |       |
|populares, com a simples inscrição de um nome marca de comércio|                |       |
|ou indústria, por mês                                          |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|14.Placas ou tabuletas com letreiro, sem saliência colocada  no|              3%|  anual|
|prédio ocupado pelo anunciante, até meio m2 de tamanho, cada   |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|15. Idem de maior tamanho, cada                                |              5%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|16. Quadros negros ou semelhantes  com anúncios  ou  listas  de|              2%|  anual|
|preços colocados ou suspensos  das  paredes externas  dos esta-|                |       |
|belecimentos, cada                                             |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|17. Quadros para reclame, com funcionamento mecânico ou manual,|              3%|  anual|
|colocados sobre prédios,  marquises,  etc.  Quando  permitidos,|                |       |
|cada um                                                        |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|18. Letreiros ou figuras nos  passeios,  quando permitido,  por|              5%|  anual|
|anunciante                                                     |                |       |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
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|b) Com saliências:                                                                      |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|1.  Placas  ou  tabuletas  existentes  em  letreiros,  figuras,|              2%|  anual|
|emblemas ou escudos, até 50 cm de saliência, por dois metros de|                |       |
|altura, cada                                                   |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|2. Idem, até um metro de saliência, cada                       |              3%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|3. Idem, até 2 m de saliência, cada                            |              5%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|4. Idem, de mais de 2 m de Saliência, cada                     |              4%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|5. Publicidade em panos, atravessando a rua  ou parte  da  rua,|              3%|  anual|
|quando permitido, cada                                         |                |       |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|III - Luminosos:                                                                        |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|1. Anúncio por meio de inscrições  luminosas, jornais luminosos|             10%|  anual|
|ou  quadrados  lumino- sos,  qualquer  que  seja  o  número  de|                |       |
|anúncios em lugar diverso do estabelecimento                   |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|2. Idem, idem em  casas  comerciais, com  anúncios  do  próprio|              5%|  anual|
|estabelecimento                                                |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|3. Placas, tabuletas ou  letreiros colocados  nas  platibandas,|              2%|  anual|
|telhados,  paredes,   marquises,  andaimes   ou  tapumes  e  no|                |       |
|interior de terrenos, sem  saliência,  por  metro  quadrado  ou|                |       |
|fração                                                         |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|4. Placas, tabuletas ou letreiros, até 50 cm de Saliência      |              5%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|5. Idem, idem, até um metro de saliência                       |              6%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|6. Idem, idem, de mais de um metro de saliência                |              8%|  anual|
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|IV - Mostruários:                                                                       |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|1. Mostruário com frente para a via pública, por metro quadrado|              1%|  anual|
|ou fração                                                      |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|2. Idem,  idem,  com  saliência  quando  permitido,  por  metro|              2%|  anual|
|quadrado ou fração                                             |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|3. Idem, idem, com frente para galerias, corredores, passagens,|              1%|  anual|
|interior de prédios de  diversões públicas, por metro  quadrado|                |       |
|ou fração                                                      |                |       |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|V - Publicidade eventual:                                                               |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|
a) Fora das vias públicas:                                                              |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|1.Anúncios apresentados em cena, quando Permitidos, por anúncio|              1%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|2. Anúncios projetados em telas de casas de diversões  de qual-|              2%|  anual|
|quer natueza, por anúncio                                      |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|3. Em folhetos de programas distribuídos nas casas de diversões|              2%| mensal|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|4. Propaganda por meio de fitas cinematográficas,  por  estabe-|              2%| diário|
|lecimento                                                      |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|5. Propaganda por meio de fitas  cinemato  Gráficas,  processos|              2%| diário|
|semelhantes, em estabelecimentos comerciais                    |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|6. Exposição de mercadorias,  sem venda  de  artigos por  metro|            0,5%| mensal|
|quadrado do recinto.                                           |                |       |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|b) Nas vias públicas:                                                                   |
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|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|1. Folhetos, anúncios ou impressos por qualquer forma  lançados|              5%| diário|
|na via pública                                                 |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|2. Idem, idem, distribuídas em mão, na via pública             |              5%| diário|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|3. Anúncios  em placas  ou  tabuletas  circundando  árvores  ou|             10%|  anual|
|abrigos,  sinalização  de  trânsito,  situados  na via pública,|                |       |
|quando permitidos, por anúncio                                 |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|4. Anúncios  conduzidos,  a  juízo  da autoridade municipal por|              5%| mensal|
|anúncio                                                        |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|5. Propaganda  alegórica  ou  caricata,  por  ambulante, quando|              1%| diário|
|permitida                                                      |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|6. Anúncio ou propaganda irradiada, projetada, gravada ou tele-|              5%| diário|
|visionada, com visão para a via pública, por empresa ou estabe-|                |       |
|lecimento, qualquer que seja o número de anúncios              |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|7. Placas, letreiros e anúncios de terceiros, colocados ou pin-|              2%|  anual|
|tados  no  interior  de  quaisquer  veículos, por anúncio e por|                |       |
|veículo                                                        |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|8. Placas, letreiros, tabuletas e anúncios de terceiros,  colo-|              5%|  anual|
|cados  ou  pintados  no  exterior  de  quaisquer  veículos, por|                |       |
|veículo e por anúncio                                          |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|9. Propaganda, cartazes, placas, tabuletas,  letreiros em  veí-|              5%| diário|
|culos, especialmente empregados para este  fim,  em  épocas  de|                |       |
|festas populares ou por iniciativa de empresas  ou  estabeleci-|                |       |
|mentos comerciais ou industriais, por veículo                  |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|10. Propaganda feita por  meio  de  aviões,  balões  ou  outros|              1%| diário|
|sistemas aéreos, quando permitida, por anúncio                 |                |       |
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|11. Cartazes em papel, colocados em andaimes, muros, meios-fios|            0,5%| mensal|
|quadros apropriados, etc., quando permitidos, por cartaz       |                |       |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|VI - Publicidade acústica:                                                              |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|
a) Apregoador, de viva-voz, por ano                            |              5%|  anual|
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|b) Ampliador radiofônico:                                                               |
|---------------------------------------------------------------+----------------+-------|
|1. Fazendo propaganda própria, com um alto falante             |              8%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|2. Idem, idem, com mais de um alto falante                     |             12%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|3. Fazendo propaganda de terceiros com um alto falante         |             15%|  anual|
|---------------------------------------------------------------|----------------|-------|
|4. Idem, idem, com mais de um alto falante                     |             20%|  anual|
|_______________________________________________________________|________________|_______|
 * tabela formatada por sistema

§ 4º As licenças para publicidade, concedidas no segundo semestre do exercício, acarretarão 
redução de 50% (cinquenta por cento) do valor do tributo.

Art. 235 São isentos de taxa de licença para publicidade:
I - Os cartazes ou letreiros destinados a fins patrióticos, religiosos, eleitorais, educativos 
ou referentes ao ensino primário, secundário ou universitário;
II - As tabuletas indicativas de sítios, granjas ou fazendas, bem como as de rumo ou direção 
de estradas;
III - Os dísticos ou denominações de estabelecimentos comerciais e industriais apostos nas 
paredes e vitrines internas;
IV - Os anúncios publicados em jornais, revistas ou catálogos e os irradiados em estações de 
rádio-difusão.
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SEÇÃO 9ª
DA TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS

Art. 236 Entende-se por ocupação do solo aquela feita mediante instalação provisória de bal-
cão, barracas, mesa, tabuleiro, quiósque, aparelho e qualquer outro móvel ou utensílio, depó-
sitos de materiais para fins comerciais ou de prestação de serviços e estacionamento privativo, 
em locais permitidos.

Art. 237 Sem prejuízo do tributo e multas devidas, a Prefeitura apreenderá e removerá para os 
seus depósitos qualquer objeto ou mercadoria deixados em locais não permitidos ou colocados 
em vias e logradouros públicos, sem o pagamento da taxa de que trata esta Seção.
Parágrafo Único - A taxa de licença para utilização ou ocupação de logradouros públcos será 
arrecadada com base na seguinte tabela: 
____________________________________________________________
|I - Espaço ocupado  por balcões, barracas, mesas, tabuleiros|
|e semelhantes,  nas feiras, vias e  logradouros  públicos ou|
|como depósito  de materiais ou estacionamento  privativo  de|
|veículos,   inclusive  para  fins  comerciais,   em   locais|
|designados pela Prefeitura, por prazo e a critério desta:   |
|--------------------------------+---------------------------|
|1. Por dia                      | 5% sobre o salário mínimo |
|--------------------------------|---------------------------|
|2. Por mês                      |30% sobre o salário mínimo |
|--------------------------------|---------------------------|
|3. Por ano                      |200% sobre o salário mínimo|
|--------------------------------+---------------------------|
|II - Espaço ocupado por circos e parques de diversões:      |
|--------------------------------+---------------------------|
|1. Por função                   |10% sobre o salário mínimo |
|________________________________|___________________________|
 * tabela formatada por sistema

SEÇÃO 10ª
TAXA DE LICENÇA PARA ABATE DE GADO FORA DO MATADOURO MUNICIPAL

Art. 238 A Prefeitura Municipal poderá autorizar o abate de gado fora do Matadouro Municipal, 
desde que se revista o ato de todas as condiões exigidas pelas posturas do Município, e me-
diante o pagamento da taxa de que trata esta Seção.
Parágrafo Único - Independe de pagamento da taxa o abate de gado em figoríficos ou charqueadas 
fiscalizadasddd pela autoridade sanitária competente, desde que a mercadoria, em estado natu-
ral, não se destine ao consumo local.

Art. 239 A concessão da licença será manifestada pelo Chefe do Poder Executivo, em petição 
formulada pelo interessado e o lançamento do devido à fazenda será feito mensalmente, pelo 
órgão encarregado do controle do abastecimento.

Art. 240 A taxa de licença para abate de gado fora do Matadouro Municipal será cobrada à razão 
de 3% (três por cento) do salário mínimo, por cabeça de gado bovino ou vacum, e, de 1,5 % (um 
e meio por cento), por cabeça de gado ou animal de qualquer outra espécie.
Parágrafo Único - A falta de pagamento da taxa importará na imediata caducidade da licença a 
que se refere o artigo anterior.

Capítulo  IV
DAS TAXAS DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS DIVERSOS

SEÇÃO 1ª
DA TAXA DE EXPEDIENTE

Art. 241 A taxa de expediente é devida pela apresentação de petição e documentos às reparti-
ções da Prefeitura, para apreciação e despacho pelas autoridades municipais, ou pela lavratura 
de termos e contratos com o Município.

Art. 242 A taxa de que trata este capítulo é devida pelo petionário ou por quem tiver inte-
resse direto no ato de governo municipal, e será cobrada de acordo com a tabela conotante 
desta Seção.

Art. 243 A cobrança da taxa será feita por meio de guia, conhecimento ou processo mecânico na 
ocasião em que o ato for praticado, assinado ou visado, ou em que o instrumento formal for 
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protocolado, expedido ou anexado, desentranhado ou devolvido.

Art. 244 São isentos da taxa de expediente:
I - Os requerimentos, certidões, dos funcionários municipais ativos ou inativos, sobre assun-
tos de estrita natureza funcional;
II - Os requerimentos relativos a fins militares ou eleitorais ;
III - Os memoriais ou abaixo-assinados que tratarem de assuntos de interesse público da ad-
ministração municipal ou subscrito por entidades sindicais.

Art. 245 Suspende o efeito dos atos emanados da administração, e veda o encaminhamento de 
papéis e documentos apresentados às repartições, a falta de pagamento da taxa de expediente.

Art. 246 A taxa de expediente será sobrada sobre:
I - Atos sujeitos à taxação proporcional:
a) Contratos com o Município;b) Transferências de contrato com o Município;c) Prorrogação de 
contrato com o Município;d) Repetição de indébito tributário;e) Concessão de favor, previ-
légio ou permissão para exploração de atividades ou serviço;f) Processos de litígio fiscal, 
pago o montante na interposição da defesa ou reclamação;g) Alvarás;h) Atestados;i) Aprova-
ção de arruamento ou loteamento;j) De baixas, transferências, ou quaisquer outras alterações 
nos Cadastros Imobiliários, de Produtores Industiais, de Comerciantes e dos Prestadores de 
Serviços de Qualquer Natureza;k) Cartão de inscrição;l) Certidões;m) Cópias de plantas;n) 
Emolumentos;o) Requerimentos;p) Títulos;q) Outros serviços de expediente não especificados. 
_________________________________________________________________________
|             Especificação e Discriminação              | Alíquota sobre |
|                                                        |o Salário Mínimo|
|=========================================================================|
|Alvarás:                                                                 |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|
a) De licença concedida ou transferida                  |              2%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|b) De qualquer outra natureza                           |              2%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Atestados:                                                               |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|De qualquer natureza                                    |              2%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Aprovação de Arruamento ou Loteamento:                                   |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Cada  decreto  contendo  aprovação  parcial ou geral  de|             10%|
|arruamento de terreno                                   |                |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Baixa:                                                                   |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|De qualquer natureza, em lanamentos ou registros        |              2%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Certidões:                                                               |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|
a) De qualquer natureza                                 |              2%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|b) Busca, por ano                                       |            0,5%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Concessões: - ato do Prefeito concedendo:                                |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|
a) Favores, em virtude de Lei Municipal, sobre  o  valor|              2%|
|da concessão                                            |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|b) Privilégio  individual  ou  a  empresa concedida pelo|              2%|
|Município, sobre o valor efetivo ou arbitrado           |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|c) Permissão para exploração, a título precário, de ser-|              2%|
|viço ou atividade                                       |                |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Contratos:                                                               |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Com o Município, sobre o valor do contrato              |              2%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
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|Guias:  Apresentadas  às  repartições  municipais,  para|            0,5%|
|qualquer  fim,  excluídas  as  emitidas pelos servidores|                |
|municipais e relativas aos serviços de administração    |                |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Cartão de Inscrição:                                                     |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|De qualquer natureza                                    |              2%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|PETIÇÕES, REQUERIMENTOS, RECURSOS OU MEMORIAIS:                          |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Dirigidos aos órgãos ou autoridades municipais          |              2%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Prorrogação:                                                             |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|De prazo de contrato com o Município, sobre o  Valor  de|              2%|
|prorrogação                                             |                |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Termos e Registros:                                                      |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|De qualquer natureza, lavrados em livros municipais, Por|              2%|
|página do livro ou fração                               |                |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Títulos:                                                                 |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|De perpetuidade de sepultura, jazigo, carreiro, mausoléu|              2%|
|ou ossuário                                             |                |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Transferências:                                                          |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|
a) De contrato  de  qualquer  natureza,  além  do  termo|              2%|
|respectivo                                              |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
|b) De local, de firma ou ramo de negócio                |              2%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|c) De veículo, por unidade                              |              2%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|d) De  privilégio  de  qualquer  natureza, sobre o valor|              2%|
|Efetivo ou arbitrado                                    |                |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|OUTROS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE NÃO ESPECIFICADOS:                         |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Todo  e  qualquer  serviço  prestado pelas autoridades e|              2%|
|repartições  municipais,  enquadradas como  expediente e|                |
|não constante desta tabela                              |                |
|________________________________________________________|________________|
 * tabela formatada por sistema

SEÇÃO 2ª
DAS TAXAS DE SERVIÇOS DIVERSOS

Art. 247 Pela prestação dos serviços de numeração de prédios, apreensão e depósito de bens mó-
veis, semoventes e mercadorias, de alinhamento e nivelamento e de cemitério, inclusive quanto 
às concessões, serão cobradas as Seguintes taxas:
I - de numeração de prédios;
II - de apreensão de bens móveis ou semoventes e de mercadorias;
III - de alinhamento e nivelamento.

Art. 248 A arrecadação das taxas de que trata esta Seção será feita no ato da prestação de 
serviços, antecipadamente ou posteriormente, segundo as condições previstas em regulamento ou 
instruções e de acordo com as tabelas abaixo: 
_________________________________________________________________________
|             Especificação e Discriminação              | Alíquota sobre |
|                                                        |o Salário Mínimo|
|=========================================================================|
|I - Taxa de Numeração de Prédios:                                        |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Por emplacamento                                        |              2%|
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|--------------------------------------------------------+----------------|
|Nota: Além da taxa será cobrado o preço de custo da placa fornecida      |
|(como receita patrimonial).                                              |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|II - Taxa e Apreensão e Depósito de Bens e Mercadorias:                  |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1. Apreensão ou arrecadação de bens abandonados  na  via|              2%|
|pública - por unidade                                   |                |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|2. Armazenagem por dia ou fração, no depósito municipal:                 |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|
a) De veículo, por unidade:                                              |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1. Pelo primeiro dia                                    |              5%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|2. Por dia subsequente                                  |              3%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|b) De animal cavalar, muar ou bovino, por cabeça:                        |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1. Pelo primeiro dia                                    |              5%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|2. Por dia subsequente                                  |              3%|
|--------------------------------------------------------+----------------|
|c) De caprino, vino, suíno ou canino, por cabeça:                        |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|1. Pelo primeiro dia                                    |              5%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|2. Por dia subsequente                                  |              3%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|d) De mercadorias ou objetos  de qualquer  espécie,  por|              2%|
|quilo                                                   |                |
|________________________________________________________|________________|
 * tabela formatada por sistema

§ 1º Na arrecadação de bens móveis não citados na tabela acima, a alíquota da taxa será de 2% 
(dois por cento) sobre o valor dos bens apreendidos.
§ 2º Além da taxa, responderá o contribuinte pelas despesas decorrentes da arrecadação e 
apreensão dos bens apreendidos, bem como com as despesas de alimentação e o tratamento dos 
animais. 

_________________________________________________________________________
|III - Taxa de Alinhamento e Nivelamento:                                 |
|--------------------------------------------------------+----------------|
|Alinhamento por metro linear                            |            0,5%|
|--------------------------------------------------------|----------------|
|Nivelamento por metro linear                            |            0,5%|
|________________________________________________________|________________|
 * tabela formatada por sistema

Capítulo  V
DA TAXA DE SERVIÇOS URBANOS

Art. 249 A taxa de serviços urbanos tem como fato gerador a prestação, pela Prefeitura, de 
serviços de limpeza pública, iluminação pública, conseração de calçamento, coleta de lixo e 
resíduos domiciliares e vigilência e será devido pelos poprietários ou possuidores, a qualquer 
título, de imóveis edificados ou não, loclizados em logradouros beneficiados por esses serviços.

Art. 250 A taxa definida no artigo anterior incidirá sobre cada uma das economias autônomas 
beneficiadas pelos requeridos serviços.

Art. 251 A base de cálculo da taxa de serviços é o metro de testada do terreno multiplicado 
pelo número de serviços efetivamente prestados ou postos à disposição do contribuinte.

Art. 252 A alíquota da taxa de serviços urbanos será de 1% (um por cento) do salário mínimo 
regional.
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NOTA: Para se achar a taxa que incide sobre cada uma das economias (casa isolada, loja, apar-
tamento) multiplica-se o número de metros de testada do tereno pelo número de serviços encon-
trando-se, consequentemente, a base de cálculo. O número assim encontrado,multiplicado pela 
alíquota, dará o montante da taxa a ser atribuída a cada economia.

Art. 253 A taxa de serviços urbanos será cobrada juntamente com os impostos imobiliários.

TÍTULO IX
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

Capítulo  I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 254 A contribuição de melhoria será cobrada pelo Município, para fazer face ao custo de 
obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa re-
alizada, e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada móvel 
beneficiado, especialmente nos seguintes casos:
I - Abertura ou alargamento de ruas, parques, campos de esportes, vias e logradouros, inclu-
sive estradas, pontes, túneis e viadutos;
II - Nivelamento, retificação, pavimentação, impermeabilização ou iluminação de vias ou logra-
douros públicos, bem como a instalação de esgotos pluvais ou sanitários;
III - Proteção contra inundações, saneamento em geral, drenagens, retificação e regularização 
de cursos d`água;
IV - Canalização de água potável e instalação de rede elétrica;
V - Aterros e obras de embelezamento em geral, inclusive de desapropriação para desenvolvi-
mento paisagístico.

Art. 255 Para cobrança da contribuição de melhoria a repartição competente deverá:
I - Publicar previamente os seguintes elementos:
a) Memorial descritivo do projeto;b) Orçamento do custo da obra;c) Determinação da parcela do 
custo da obra a ser financiada pela contribuição;d) Delimitação da zona beeficiadae) Determi-
nação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das 
áreas diferenciadas, nela contidas;
II - Fixar o prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação, pelos interessados, de 
qualquer dos elementos referidos no número anterior.
§ 1º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante 
da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integrarem o 
respectivo cálculo.
§ 2º Caberá ao contribuinte o ônus da prova quando impugnar quaisquer dos elementos a que se 
refere o nº I deste artigo.

Art. 256 Responde pelo pagamento de melhoria o proprietário do imóvel ao tempo do respectivo 
lançamento transmitindo-se a responsabilidade aos adquirintes ou sucessores, a qualquer tí-
tulo.

Art. 257 As obras ou melhoramentos que justifiquem a cobrança da contribuição de melhoria en-
quadrar-se-ão em dois programas:
I - Ordinário, quando referented a obras preferenciais e de iniciativa da própria Adminis-
tração;
II - Extraordinário, quando referente a obra de menor interesse geral, solicitada por pelo 
menos dois terços dos proprietários interessados.

Art. 258 No custo das obras serão computadas as despesas de estudo e administração, desapro-
priação e operações de financiamento, inclusive juros não excedentes de 12% (doze por cento) 
ao ano sobre o capital empregado.

Art. 259 A distribuição gradual da contribuição de melhoria entre os contribuintes será feito 
proporcionalmente aos valores venais dos terrenos presumivelmente beneficiados, constantes do 
Cadastro Imobiliário: na falta desse elemento, tomar-se-á por base a área ou a testada dos 
terrenos.

Art. 260 Para o cálculo necessário à verificação da responsabilidade dos contribuintes, pre-
vista neste Código, serão também computados quaisquer áreas marginais, correndo por conta da 
Prefeitura as quotas relativas aos terrenos isentos da contribuição de melhoria.
Parágrafo Único - A dedução de superfícies ocupadas por bens de uso comum e situadas dentro 
da propriedade tributada, somente de autorizará quando o domínio dessas áreas haja sido le-
galmente transferido à União, ao Estado e ao Município.

Art. 261 No cálculo da contribuição de melhoria deverão ser individualmente considerados os 
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imóveis constantes de loteamento aprovado ou fisicamente divididos em caráter definitivo.

Art. 262 Para efeito de cálculo e lançamento da contribuição de melhoria considerar-se-ão 
como uma só propriedade as áreas contíguas, de um mesmo proprietário, ainda que provenientes 
de títulos diversos.

Art. 263 Quando houver condomínio, quer de simples terreno, quer de terreno e edificação, a 
contribuição será lançada em nome de todos os condôminos, que serão responsáveis na proporção 
de suas quotas.

Art. 264 Em se tratando de vila edificada no interior do quarteirão, a contribuição de melho-
ria corresponde à área pavimentada fronteira à entrada da vila e será cobrada de cada pro-
prietário proporcionalmente ao terreno ou fração de terreno de cada um. A área reservada a 
via ou logradouro interno, de serventia comum, será pavimentada integralmente por conta dos 
proprietários.

Art. 265 No caso de parcelamento de imóvel já lançado, poderá o lançamento, mediante reque-
rimento do interessado, ser desdobrado em tantos outros quantos forem os imóveis em que efe-
tivamente se subdividir o primitivo.

Art. 266 Para efetuar os novos lançamentos previstos no artigo anterior será a quota relativa 
à propriedade distribuída de forma que a soma dessas novas quotas correspondam à quota global 
anterior.

Art. 267 As obras a que se refere o número II do artigo 257, quando julgadas de interesse 
público, só poderão ser iniciadas após ter sido feita pelos interessados a caução fixada.
§ 1º A importância da caução não poderá ser superior a 2/3 (dois terços) do orçamento total 
previsto para a obra.
§ 2º O órgão fazendário promoverá a seguir, a organização do respectivo rol de contribuições, 
em que mencionará, também, a caução que couber a cada interessado.

Art. 268 Completadas as diligências de que trata o artigo anterior, expedir-se-á edital con-
vocando os interessados para, no prazo de 30 (trinta) dias, examinarem o projeto, as especi-
ficações, o orçamento, as contribuições e as cauções arbitradas.
§ 1º Os interessados, dentro do prazo previsto neste artigo deverão manifestar-se sobre se 
concordam ou não com o orçamento, as contribuições e a caução, apontando as dúvidas e enganos 
a serem sanados.
§ 2º As cauções não vencerão juros e deverão ser prestadas dentro do prazo não superior a 60 
(sessenta) dias, a contar da data do vencimento do prazo fixado no edital de que trata este 
artigo.
§ 3º Não sendo prestadas, totalmente, as cauções, no prazo de que trata o § 2º, a obra 
solicitada não terá início, devolvendo-se as cauções depositadas.
§ 4º Em sendo prestadas todas as cauções individuais e achando-se solucionadas as reclamações 
feitas, as obras serão executadas procedeno-se daí em diante na conformidade dos dispositivos 
relativos a execução de obras do plano ordinário.
§ 5º Assim que a arrecadação individual das contribuições atingir quantia que, somada à das 
cauções prestadas, perfaça o total do débito de cada contribuinte, transferir-se-ão as cauções 
à receita respectiva, anotando-se no lançamento da contribuição a liquidação total do débito.

Art. 269 Ainda dentro o prazo de 30 (trinta) dias, referido no artigo anterior, poderá o pro-
prietário reclamar contra a importância lançada, de acordo com o processo estabelecido para 
as reclamações contra lançamento de tributos previstos neste Código.
Parágrafo Único - A execução das obras e melhoramentos só terão início após o julgamento das 
reclamações de que trata este artigo.

Art. 270 A contribuição de melhoria será paga de uma só vez, quando inferior à metade do sa-
lário-mínimo regional ou, quando superior a esta quantia, em prestações mensais, semestrais 
ou anuais, a juros de 8% (oito por cento), não podendo o prazo para recolhimento parcelado 
ser inferior a 6 (seis) meses, nem superior a 1 (um) ano.
Parágrafo Único - É facultado ao contribuinte antecipar o pagamento de prestações devidas, 
com desconto dos juros correspondentes.

Art. 271 Quando a obra for entregue gradativamente ao público, a contribuição de melhoria, a 
juízo da Administração, poderá ser cobrada proporcionalmente ao custo das partes concluídas.

Art. 272 É lícito ao contribuinte pagar o débito previsto com títulos da dívida pública muni-
cipal, pelo valor nominal emitidos especialmente para o financiamento de obra ou melhoramento, 
em virtude do qual for lançado.
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Art. 273 Iniciada que seja a execução de qualquer obra ou melhoramento sujeito à contribuição 
de melhoria, o órgão fazendário será cientificado a fim de, em certidão negativa que vier a ser 
fornecida, fazer constar o ônus fiscal correspondente aos imóveis respectivos.

Art. 274 Não sendo fixada em lei, a parte do custo da obra ou melhoramento a ser recuperada 
dos beneficiados, caberá ao Prefeito fazê-lo, mediante decreto e observadas as normas estabe-
lecidas neste título.
Parágrafo Único - O Prefeito fixará, também, os prazos de arrecadação necessários à aplicação 
da contribuição de melhoria.

Art. 275 Não caberá a exigência da contribuição de melhoria quando as obras ou melhoramentos 
forem executados sem prévia observância das disposições contidas neste Título.

Capítulo  II
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS SOBRE AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

Art. 276 Entendem-se por obras ou serviços de pavimentação, propriamente dita, da parte carro-
çável, das vias e logradouros públicos e dos passeios, os trabalhos preparatórios ou comple-
mentares habituais, como estudos topográficos, terraplanagem superficial, obras de escoamento 
local, guias, pequenas obras de escoamento local, guias, pequenas obras de arte e ainda os 
serviços administrativos, quando contratados.

Art. 277 A contribuição de melhoria é devida pela execução de serviços de pavimentação:
I - Em vias no todo ou em parte ainda não pavimentadas;
II - Em vias cujo tipo de pavimentação, por motivo de interesse público, à juízo da Prefei-
tura, deva ser substituído por outro de melhor qualidade.
§ 1º Nos casos de substituição por tipo idêntico ou equivalente não é devida a contribuição, 
desde que as obras primitivas hajam sido executadas sob o regime de contribuição de melhoria, 
taxa de calçamento ou tributo equivalente.
§ 2º Nos casos de substituição por tipo de melhor qualidade a contribuição será calculada 
tomando-se por base a diferença entre o custo da pavimentação nova e o da parte correspondente 
ao artigo, reorçado este último com base nos preços do momento; reputar-se-á nulo, para esse 
efeito, o custo da pavimentação anterior, quando feita em material sílico-argiloso, macadame 
ou com simples apedregulhamento.
§ 3º Nos casos de substituição por motivo de alargamento das ruas ou logradouros, a contribuição 
será calculada tomando-se por base toda a diferença do custo entre dois calçamentos.

Art. 278 O custo das obras de pavimentação que vierem a ser executadas nos termos dos artigos 
anteriores, será dividido entre a Prefeitura e os proprietários dos terrenos marginais às 
vias e logradouros beneficiados, tocando duas partes aos proprietários e uma à Prefeitura e 
fazenddo-se a distribuição da parte que toca aos proprietários, segundo o diposto no artigo 
255 deste Código.
Parágrafo Único - Referente a execução de obras e serviços relativos à parte carroçável das 
mesmas, incluem-se as seguintes:
I - Trabalhos topográficos preparatórios ou complementares;
II - Terraplanagem superficial;
III - Obras de escoamento local;
IV - Pequenas obras de arte;
V - Serviços de administração, quando contratados.

Art. 279 Assentado, periodicamente, o programa ordinário da pavimentação, procederão as re-
partições técnicas competentes à elaboração dos projetos e das especificações e orçamentos 
respectivos.

Art. 280 Aprovado o orçamento de cada trecho típico e apurada a importância total a ser dis-
tribuída entre as áreas marginais, será verificada a quota correspondente a cada uma destas.

Capítulo  III
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS SOBRE AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS

Art. 281 Entende-se por obras de construção de estradas ou trabalhos de levantamento, locação, 
cortes, aterros, desaterros, terraplanagem, pavimentação, escoamento e suas respectivas obras 
de arte como pontes, viadutos, pontilhões, boeiros, mata-burros e outras, e quando se tratr 
de obra contratada, os serviços de administração.
§ 1º São, ainda, consideradas como obras de construção as de pavimentação asfáltica, poliedrica 
ou a paralelepípedo, quando executadas em toda a extensão de estrada, ligando uma aglomeração 
urbana à outra.
§ 2º São consideradas apenas de conservação as obras de construção de desvios, retificação 
parcial, construção de pontes, viadutos, pontilhões, mata-burros e ensaibramento em estradas 
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existentes.

Art. 282 A contribuição de melhoria exigida na forma deste Capítulo destina-se, exclusivamen-
te, à indenização parcial de despesas feitas com a construção de estradas municipais e será 
exigível dos proprietários de terrenos marginais, lindeiros ou adjacentes às obras realizadas 
na área rural do Município, quando da obra resultar benefício para os mesmos.

Art. 283 O custo das obras de construção de cada estrada, observadas as disposições constantes 
do Capítulo I deste Título, será dividido entre a Prefeitura e os proprietários dos terrenos 
nas seguintes formas:
I - Um sexto (16) caberá aos proprietários dos terrenos marginais;
II - Um duodécimo (112) caberá aos proprietários dos terrenos adjacentes ou não à estrada 
construída, mas cujas propriedades passarem mediata ou imediatamente a ser servidas pela es-
trada e por ela beneficiadas;
III - O restante à Prefeitura, à conta das quotas do Fundo Rodoviário ou de outras verbas 
destinadas à construção de estradas.

Art. 284 Quando a construção for solicitada por interessados e a estrada se destinar ao uso 
privativo dos mesmos, cobrar-se-á o custo total das obras mediante depósito prévio e integral 
do valor orçado.

Art. 285 O cálculo da contribuição exigível de cada proprietário será feito nas seguintes 
bases:
I - Levantar-se-á um rol dos imóveis beneficiados diretamente e outro dos beneficiados indire-
tamente pela obra executada, contendo os nomes dos proprietários e os valores venais de cada 
imóvel, excluídos os valores das benfeitorias, devendo cada rol ser somado separadamente;
II - Achar-se-ão, a seguir, separadamente, um sexto (16) e um duodécimo (112) do custo total 
das obras executadas;
III - Dividindo-se o total de cada rol pela quantia correspondente a um sexto (16) ou a um 
duodécimo (112) do custo da obra, conforme for o caso, obter-se-á um quociente que, dividido 
pelo valor venal de cada terreno, dará a contribuição relativa a esse terreno.

Art. 286 Aplicam-se, quanto aos condôminos, ao lançamento e à arrecadação desta taxa, as dis-
posições constantes do Capítulo I deste Título.

Art. 287 O Chefe do Executivo Municipal está autorizado a firmar convênio ou contrato com os 
contriuintes, visando antecipar a arrecadação da contribuição de melhoria, ficando, o entanto, 
os proprietários de terrenos beneficiados pelas obras realizadas, sujeitos ao pagamento de 
indenização a Prefeitura, da diferença do custo total do melhoramento executado.

TÍTULO X
 Capítulo Único
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 288 Salário Mínimo, para efeitos deste Código, é o vigente no Município a 31 de dezembro 
do ano anterior àquele em que se efetuar o lançamento ou se aplicar a multa.
Parágrafo Único - Serão desprezadas as frações de Cr$100,00 (cem cruzeiros), inclusive, e 
arredondadas para mais as parcelas superiores a referida fração, ao ser considerado o salário 
mínimo para os efeitos deste Código.

Art. 289 Os créditos fiscais decorrentes de tributos de competência municipal, vigente até 31 
de dezembro de 1966, ficarão preservados em Lei de Orçamento independentemente de sua inscrição 
na Dívida Ativa do Município.

Art. 290 O Município de Siderópolis poderá celebrar convênio com os demais municípios deste 
Estado, no que se refere a fixação da alíquota do imposto municipal sobre operações relativas 
à circulação de mercadorias, outros tributos e à uniformização das respectivas legislações 
tributárias.

Art. 291 O Poder Executivo decretará a incorporação à legislação tributária municipal, de 
todas as normas gerais de direito tributário que vierem a ser reguladas por lei complementar 
baixada nos termos da Emenda Constitucional nº 18.

Art. 292 Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina, 
delegando-lhe competência para arrecadar o imposto municipal sobre relativas à circulação de 
mercadorias.
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Art. 293 O Chefe do Poder Executivo Municipal fixará e alterará, por Decreto, o Calendário 
Fiscal, determinando as épocas para o pagamento dos tributos municipais, evitando sempre que 
possível, dupla obrigação em um mesmo mês.

Art. 294 O Chefe do Poder Executivo Municipal regulamentará, por Decreto, os tributos e taxas 
deste Código.

Art. 295 Fica revogada toda e qualquer isenção de tributos concedida anteriormente a vigência 
da presente Lei, bem como todo e qualquer dispositivo de Lei, versando sobre tributos muni-
cipais.

Art. 296 Este Código entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1967, revogadas as dispo-
sições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 31 de dezembro de 1966.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 31/12/66.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 244

Publicação Nº 1879068

LEI Nº 244

DÁ DENOMINAÇÃO A ESCOLA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO BAIXO.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É denominada “Escola Municipal Jorge Bif”, a escola municipal criada pela Lei nº 237, de 23 de novembro de 1966, localizada em 
Patrimônio Baixo, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 21 de fevereiro de 1967.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 21/02/67.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 245

Publicação Nº 1879069

LEI Nº 245

ALTERA OS FERIADOS CIVIS E RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É alterado o número de feriados municipais civis e religiosos, de sete (7) feriados anuais para quatro (4), de conformidade com a 
tradição e Legislação Federal em vigor, serão os seguintes os mencionados feriados:
a) FERIADOS RELIGIOSOS:
1. Variável: Sexta-feira Santa
2. Variável: Corpus Christi
3. 2 de Novembro - Finadosb) FERIADOS CIVIS:
1. 19 DE Dezembro - Criação do Município.

Art. 2º A presente Lei anula automaticamente os demais feriados fixados pela Lei nº 1, de 17 de novembro de 1959.
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de fevereiro de 1967.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27/02/67.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 246

Publicação Nº 1879070

LEI Nº 246
CONCEDE O AUMENTO DE VENCIMENTOS AOS PADRÕES E REFERÊNCIAS.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam elevados em 25% (vinte e cinco por cento) todos os padrões e referências correspondentes aos cargos isolados de provimento 
efetivo, cargos em comissão e extranumerários mensalistas, do Quadro Único dos Funcionários do Município.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta do provável excesso de arrecadação do presente exer-
cício financeiro, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir os créditos que se fizerem necessários.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos serão a partir de 1º de março de 1967, revogadas as disposições 
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de fevereiro de 1967.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27/02/67.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 247

Publicação Nº 1879071

LEI Nº 247

EQUIPARA O SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNCIONALISMO PÚBLICO MUNICIPAL AO DO TRABALHADOR REGIDO PELA CONSOLIDAÇÃO DE LEIS 
DO TRABALHO.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica equiparada a importância do salário - família do Funcionalismo Público Municipal a dos servidores regidos pela Consolidação das 
Leis do Trabalho, a partir de 1º de março de 1967.
Parágrafo Único - Será automática a elevação ou alteração do salário - família ao funcionalismo público, sempre que venham a modificar-se 
os novos níveis de salários mínimos dos trabalhadores da CLT da Municipalidade, em razão de Decreto do Governo Federal.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de março de 1967, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de fevereiro de 1967.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27/02/67.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 248

Publicação Nº 1879072

LEI Nº 248
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE NCR$9.370,27.
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Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de maio de 1967.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22/05/67.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 249

Publicação Nº 1879073

LEI Nº 249

ISENTA DE IMPOSTOS CONSTRUÇÕES EM PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica isento do pagamento de imposto, durante o período de construção, todo o prédio localizado no perímetro urbano.
Parágrafo Único - Esse período de construção deverá ser tomado por base o espaço de tempo de 3 anos para os edifícios de um único 
pavimento e de 5 anos para os de dois ou mais pavimentos.

Art. 2º Serão cobrados os impostos a essas construções no ano seguinte ao término da obra.

Art. 3º Toda casa ou prédio em construção que tenham peças concluídas e ocupadas, pagarão os impostos dessas peças, de conformidade 
com a Lei.

Art. 4º Será indispensável a apresentação de planta em qualquer tipo de construção.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de maio de 1967.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22/05/67.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 25

Publicação Nº 1878849

LEI Nº 25

“APROVA O CÓDIGO DE POSTURAS”

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Código de Posturas que baixa com a presente Lei e sendo parte da mesma.

Art. 2º O Código será impresso para distribuição gratuita no Município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de dezembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 250

Publicação Nº 1879074

LEI Nº 250
ABRE CRÉDITO ESPECIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA FLUTUANTE.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, por conta do provável excesso de arrecadação a verificar-se no cor-
rente exercício, um crédito especial no valor de NCr$14.264,26 (Quatorze mil, duzentos e sessenta e quatro cruzeiros novos e vinte e seis 
centavos, para pagamente de parte da dívida flutuante constante do balancete de encerramento de contas do exercício de 1966 e conforme 
relação demonstrativa em anexo.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de julho de 1967.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24/07/67.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 251

Publicação Nº 1879075

LEI Nº 251
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONTRATO COM OS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS ONDE LOCALIZAM-SE AS REPRE-
SAS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS E APROVA TERMO DE CONTRATO.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar contrato de arrendamento e utilização da área de terra em que 
localizam-se as represas do serviço de abastecimento d`água do município de Siderópolis.

Art. 2º O “Termo de Contrato” será o anexado à presente Lei, o qual é parte integrante da mesma, devendo constar do referido contrato, 
além das condições exigidas pela Prefeitura Municipal, direitos e deveres dos contratantes, assim como, as assinaturas dos mesmos e de 
suas testemunhas.

Art. 3º No presente exercício, as despesas decorrentes com a execução desta Lei serão deduzidas da verba 3111/64 (Operários em Serviços 
de Próprios Públicos), constante do Orçamento vigente.
Parágrafo Único - Para os exercícios subseqüentes, o Poder Executivo está autorizado a constar verba própria nos respectivos orçamentos.

Art. 4º O Poder Executivo Municipal terá ampla liberdade para, na celebração do contrato, atentar para as condições que mais convenham 
aos interesses do Município.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 04 de agosto de 1967.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 04/08/67.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 252

Publicação Nº 1879076

LEI Nº 252
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER, EM DOAÇÃO, TERRENO LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE PARA PRAÇA PÚBLICA E 
EFETUAR PERMUTA COM O MESMO.
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JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber, em doação, da Carbonífera Metropolitana Ltda. Um terreno localiza-
do no perímetro urbano da cidade de Siderópolis, medindo 4.117,00 metros quadrados, em forma de triângulo.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado à permutar o terreno recebido em doação da Carbonífera Metropolitana Ltda., 
com área de terra pertencente a Mitra (Igreja Matriz), o qual mede aproximadamente 8.800 (Oito mil e oitocentos) metros quadrados, sendo 
a referida área destinada para Jardim Público .

Art. 3º O Poder Executivo terá ampla liberdade para, tanto na doação quanto na permuta, atentar para as condições que mais convenham 
aos interesses do Município.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão pagas e deduzidas da dotação 4123/69, constante do Orçamento vi-
gente.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 08 de setembro de 1967.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 08/09/67.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 253

Publicação Nº 1879077

LEI Nº 253
CONCEDE BENEFÍCIOS AOS FUNCIONÁRIOS DA EXATORIA ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Será concedida aos funcionários da Coletoria Estadual localizada no Município de Siderópolis, uma percentagem sobre a arrecadação 
do Imposto sobre as Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, Cota Municipal.
§ 1º A razão percentual será fixada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, em função da respectiva receita, de forma a assegurar equi-
dade na distriuição da percentagem.
§ 2º A Cota percentual a ser distribuída aos citados funcionários será de 1¢ (hum por cento) sobre a Receita arrecadada, obedecendo a 
seguinte proporção:
a) 0,6% (zero vírgula seis por cento) para o funcionário titular da repartição;b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) para os demais fun-
cionários, distribuídos na forma de rateio;c) A distribuição mencionada nos itens acima obedecerão a proporcionalidade dos vencimentos.

Art. 2º Não terão direito as cotas fixadas nesta Lei, os funcionários, por qualquer motivo afastados do cargo, não se compreendendo, neste 
impedimento, o período de férias.

Art. 3º As despesas desta Lei correrão por verba própria do Orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1968, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 29 de novembro de 1967.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 29/11/67.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 254

Publicação Nº 1879078

LEI Nº 254
ABRE CRÉDITO ESPECIAL PARA PAGAMENTO DE SALDO DA DÍVIDA FLUTUANTE.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 29 de novembro de 1967.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 29/11/67.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 255

Publicação Nº 1879079

LEI Nº 255

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO DE 1968. (NCR$-277.777,00)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 29 de novembro de 1967.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 29/11/67.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 256

Publicação Nº 1879080

LEI Nº 256
CONCEDE ABONO DE NATAL.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis.
Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento de um Abono de Natal aos funcionários e professores municipais.

Art. 2º O Abono de Natal a que se refere o artigo anterior será somente válido para o exercício de 1967.

Art. 3º O Abono de Natal corresponderá a 50% (Cinquenta por cento) dos vencimentos de cada um, devidos no mês de dezembro do cor-
rente ano.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do excesso de arrecadação.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 29 de novembro de 1967.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 29/11/67.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 257

Publicação Nº 1879081

LEI Nº 257

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 243, DE 31/12/66, TÍTULO IV (DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA), CAPÍTU-
LO II (DA ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO), ART. 149, § 1º.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
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aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 149 da Lei 243, de 31 de dezembro de 1966, passa a ter a seguinte redação:
“O Imposto Territorial Urbano será cobrado na base de 1% (um por cento) sobre o valor venal do terreno.
§ 1º A alíquota do imposto será elevada para:
a) 2% (dois por cento), quando a testada do propriedade, em toda a sua extensão, não estiver devidamente marcada, ou quando nela 
inexiste o passeio;b) 3% (três por cento), quando inexistentes, simultaneamente, ambas as benfeitorias.”

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário..

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de fevereiro de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23/02/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 258

Publicação Nº 1879082

LEI Nº 258
CONCEDE AUMENTO DE VENCIMENTOS AOS PADRÕES E REFERÊNCIAS.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam elevados em 25% (vinte e cinco por cento) todos os padrões e referências correspondentes aos cargos isolados de provimento 
efetivo, cargos em comissão e extranumerários mensalistas, do Quadro Único dos Funcionários do Município.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta do provável excesso de arrecadação no presente 
exercício financeiro.
Parágrafo Único - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir e suplementar os créditos que se fizerem necessários no Orçamento 
vigente nas verbas e dotações de Pessoal.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação; revogam-se as disposições em contrário, e seus efeitos serão a partir de 1º de 
abril de 1968.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de maio de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24/05/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 259

Publicação Nº 1879083

LEI Nº 259
ABRE CRÉDITO ESPECIAL PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA FLUTUANTE.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de maio de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24/05/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal
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LEI Nº 26

Publicação Nº 1878850

LEI Nº 26
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR DE CR$126.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL CRUZEIROS)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 04 de janeiro de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 260

Publicação Nº 1879084

LEI Nº 260
ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÕES NO VALOR DE NCR$-5.834,80.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de maio de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24/05/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 261

Publicação Nº 1879085

LEI Nº 261
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE NCR$-28.622,16 POR ANULAÇÕES.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de maio de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24/05/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 262

Publicação Nº 1879086

LEI Nº 262
AUTORIZA A COMPRA DE ARMAS.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, em qualquer tempo, duas armas, tipo revolveres, calibre, para uso 
exclusivo da Municipalidade.

Art. 2º Os funcionários autorizados a usarem as referidas armas serão somente os ocupantes dos cargos de Tesoureiro e Guarda.

Art. 3º As despesas decorrentes do artigo primeiro pagas através dos recursos oriundos dos fundos de Participação dos Municípios e que 
são destinados às despesas de Capital.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de maio de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24/05/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 263

Publicação Nº 1879087

LEI Nº 263
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EFETUAR A VENDA, POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DE UM VEÍCULO DA MUNI-
CIPALIDADE.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a venda, através de Concorrência Pública, de um veículo de propriedade da 
Municipalidade, cujas características são as seguintes:
CARACTERÍSTICAS:
- Um caminhão, marca Ford, carroceria de madeira, ano 1958, motor nº F64A585 - ano 1958, motor nº F64A585 - BX - 16.034, com 8 ci-
lindros, 167 HP, capacidade para 7.000 quilos, cor cinza, conforme certificado de propriedade nº 145943, chapa nº 50202, categoria oficial.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de maio de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24/05/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 264

Publicação Nº 1879088

LEI Nº 264
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ADQUIRIR MOTONIVELADORA.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir através de Concorrência Pública, uma motoniveladora de modelo pequeno.

Art. 2º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, está o Executivo Municipal autorizado a usar os recursos oriundos do Fundo 
de Participação dos Municípios, destinados exclusivamente à Despesas de Capital, conforme instruções do Tribunal de Contas da União, bem 
como, a abrir os créditos que se fizerem necessários.

Art. 3º O Poder Executivo terá ampla liberdade para, na aquisição, atentar para as condições que mais convenham aos interesses do Mu-
nicípio.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 09 de julho de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 09/07/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 265

Publicação Nº 1879089

LEI Nº 265
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ADQUIRIR PÁ CARREGADEIRA.
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JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir através de Concorrência Pública, uma pá carregadeira.

Art. 2º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, está o Executivo Municipal autorizado a usar os recursos oriundos do Fundo 
de Participação dos Municípios, destinados exclusivamente à Despesas de Capital, conforme instruções do Tribunal de Contas da União, bem 
como, a abrir os créditos que se fizerem necessários.

Art. 3º O Poder Executivo terá ampla liberdade para, na aquisição, atentar para as condições que mais convenham aos interesses do Mu-
nicípio.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 04 de setembro de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 04/09/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 266

Publicação Nº 1879090

LEI Nº 266
DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DE IMPOSTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam isentos dos impostos municipais por cinco anos as Indústrias Pioneiras que venham a se estabelecer neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 04 de setembro de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 04/09/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 267

Publicação Nº 1879091

LEI Nº 267
DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS, RELATIVO AO TRIÊNIO 1969 A 1971, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM 
VIGOR.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de novembro de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 28/11/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 268

Publicação Nº 1879092

LEI Nº 268
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ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 1969. 
(NCR$-459.298,74)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de novembro de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 28/11/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 269

Publicação Nº 1879093

LEI Nº 269

AUTORIZO A VENDA DE MOTONIVELADORA BD-2.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a venda de uma motoniveladora marca Allis Chalmers, modelo BD-2, 
de propriedade desta Prefeitura.

Art. 2º Poderá o Executivo Municipal vender o citado equipamento rodoviário pelo preço e condições que melhor atendam aos interesses do 
município, desde que, no ato da venda, seja ouvida uma comissão formada por um mecânico, um vereador e um funcionário de confiança 
do Poder Executivo.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 28 de novembro de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 28/11/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 27

Publicação Nº 1878851

LEI Nº 27
AUTORIZA O EXECUTIVO A ADQUIRIR IMÓVEL

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a adquirir por compra amigável ou judicial uma casa de madeira de 12,5 metros de frente por 
15 metros de fundo, fazendo frente a Praça da Matriz da sede desta cidade de propriedade do sr. Wenceslau Bilieri.

Art. 2º O imóvel a que se refere o artigo anterior será demolido por achar-se avançado do alinhamento da praça, e seu material terá apro-
veitamento para a construção de uma garagem para o Município, construção de casas populares e construção e reconstrução de prédios a 
escolares.

Art. 3º Para fazer face às despesas decorrentes com a aprovação desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, em época oportuna, 
Crédito Especial de até Cr$53.000,00 pelos recursos disponíveis.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 13 de fevereiro de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 270

Publicação Nº 1879094

LEI Nº 270
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE NCR$-50.050,93.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de dezembro de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20/12/68.

CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 271

Publicação Nº 1879095

LEI Nº 271

DÁ DENOMINAÇÃO À LOCALIDADE DESTE MUNICÍPIO.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada “VILA SÃO JORGE” a vila residencial localizada nas imediações da nova estrada Siderópolis-Criciúma.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de dezembro de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20/12/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 272

Publicação Nº 1879096

LEI Nº 272
CONCEDE ABONO DE NATAL.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento de um Abono de Natal aos funcionários e professores municipais.

Art. 2º O Abono de Natal a que se refere o artigo anterior será somente válido para o exercício de 1968.

Art. 3º O Abono de Natal corresponderá à 50% (cinqüenta por cento) dos vencimentos de cada um, devidos no mês de dezembro do cor-
rente ano.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do excesso de arrecadação.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de dezembro de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20/12/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal
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LEI Nº 273

Publicação Nº 1879097

LEI Nº 273

DÁ NOVA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA À PREFEITURA E REORGANIZA O QUADRO DE FUNCIONÁRIOS.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Sistema Administrativo da Prefeitura Municipal de Siderópolis é constituído dos seguintes órgãos:
I - Diretoria de Administração, Educação, Cultura e Assistência:
1 - Gabinete do Prefeito
2 - Secretário Municipal
3 - Serviços Jurídicos e Segurança Pública
4 - Serviços de Agropecuária
5 - Serviços de Educação e Cultura
II - Diretoria da Fazenda:
1 - Contadoria
2 - Serviço de Tributação
3 - Tesouraria
4 - Encargos e Subvenções Municipais
III - Diretoria de Obras e Serviços Públicos:
1 - Almoxarifado
2 - Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
3 - Serviços de Conservação de Obras Públicas
4 - Serviços de Águas e Esgotos
5 - Serviços de Limpeza Pública
6 - Serviços de Iluminação Pública
7 - Serviços Diversos.

Capítulo I
DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, CULTURA E ASSISTÊNCIA

SEÇÃO 1
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º O Gabinete do Prefeito é o órgão ao qual incumbe o assessoramento do Prefeito nas suas relações polít6ico-administrativas com 
os munícipes e órgãos da administração: o exercício das atividades de relações públicas da Prefeitura: o preparo, registro, a publicação e 
expedição dos atos do Prefeito.

SEÇÃO 2
DA SECRETARIA MUNICIPAL

Art. 3º A Secretaria é o departamento de administração e o órgão encarregado de executar as atividades relativas ao recrutamento, à sele-
ção, ao treinamento, ao regime jurídico e aos controles e às demais atividades de pessoal da Prefeitura; à padronização, aquisição, guarda, 
distribuição e ao controle de todo material utilizado na Prefeitura; ao tombamento, registro, inventário, à proteção e conservação dos bens 
móveis, imóveis e semoventes; ao recebimento, à distribuição e ao controle de andamento e arquivamento definitivo dos papéis da Prefeitu-
ra Municipal e da Administração da sede da Prefeitura, móveis e instalações, bem como compete a Secretaria as atividades relacionadas com 
o assessoramento do Planejamento e Orçamento, no que se refere à elaboração, acompanhamento e coordenação dos planos e programas 
de governo: na elaboração da proposta orçamentária e no acompanhamento da execução do Orçamento qual da Prefeitura.

Art. 4º A Secretaria Municipal compõe-se das seguintes unidades de serviço, imediatamente subordinadas ao respectivo titular:
1 - Divisão do Planejamento e Orçamento
2 - Divisão de Pessoal
3 - Divisão de Material
4 - Protocolo de Arquivo
5 - Divisão de Assistência
6 - Zeladoria

SEÇÃO 3
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS E SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 5º O Serviço Jurídico é o órgão ao qual incumbe o assessoramento jurídico do Prefeito; a elaboração de pareceres sobre questões jurí-
dicas e de minutas de contratos e outros atos jurídicos; a cobrança da dívida da Prefeitura nos feitos em que ela seja autora, ré, oponente 
ou assistente.

SEÇÃO 4
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DOS SERVIÇOS JURÍDICOS E SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 6º Os serviços de Agropecuários serão atendidos de conformidade com o disposto na Lei nº 166, de 02 de setembro de 1964, a qual 
criou o Instituto Municipal de Assistência ao Lavrador.

SEÇÃO 5
DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Art. 7º O serviço de Educação, Cultura e Assistência é o órgão ao qual incumbem as atividades de educação primária e assistência médica, 
dentária e alimentar aos alunos; de difusão da cultura; da manutenção da Biblioteca; de elaboração e execução de programas recreativos; 
da execução das diretrizes estabelecidas pela Comissão de Serviço Social; de atendimento aos necessitados que se dirijam a Prefeitura em 
busca de auxílio.

Art. 8º O Serviço de Educação, Cultura e Assistência compõe-se das seguintes unidades de serviço, imediatamente subordinadas ao res-
pectivo titular.

Capítulo II
DIRETORIA DA FAZENDA

SEÇÃO 1
DA CONTADORIA

Art. 9º A Diretoria da Fazenda é o órgão encarregado de executar a política econômico-financeira do Município. O controle e a escrituração 
contábil da Prefeitura, bem como o assessoramento geral em assuntos financeiros são os de responsabilidade da Contadoria.

SEÇÃO 2
DOS SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO

Art. 10 Compete aos Serviços de Tributação as atividades referentes ao lançamento e arrecadação dos tributos e demais rendas municipais, 
assim como a fiscalização dos assuntos financeiros, sob responsabilidade da Prefeitura e, a fiscalização dos serviços relacionados com o 
setor de tributação.

SEÇÃO 3
DA TESOURARIA

Art. 11 A Tesouraria é o órgão encarregado de efetuar os recebimentos, os pagamentos, a guarda e movimentação dos dinheiros e outros 
valores do Município.

SEÇÃO 4
DOS ENCARGOS E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS

Art. 12 Os encargos e subvenções municipais estarão sob responsabilidade da Diretoria da Fazenda, a fim de melhor efetuar o necessário 
controle e a liberação das dotações concedidas e os encargos assumidos pelo Chefe do Poder Executivo Municipal.

Capítulo III
DA DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SEÇÃO 1
DO ALMOXARIFADO

Art. 13 A Diretoria de Obras e Serviços Públicos é o órgão do qual incumbem as execuções das obras públicas municipais, segundo as 
diretrizes dos planos e programas do governo; a elaboração de projetos; da construção e conservação de prédios municipais; da abertura 
e pavimentação de ruas e logradouros públicos; da construção e conservação das estradas municipais e suas obras de arte; da operação, 
manutenção, conservação e guarda da frota de veículos e máquinas rodoviárias do Município; da fiscalização dos contratos que se relacio-
nam com os serviços a seu cargo.
Ao almoxarifado incumbe fazer a guarda dos materiais necessários às obras, à conservação e manutenção dos serviços públicos municipais, 
assim como está o mesmo encarregado de promover a execução dos relatórios, planos, projetos e resumos das atividades da Diretoria de 
Obras e Serviços Públicos.

SEÇÃO 2
DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Art. 14 Como o próprio nome já o define, o Departamento Municipal de Estradas de Rodagem é o órgão encarregado das obras corres-
pondentes ao Departamento de Estradas; da construção e conservação das estradas municipais e suas obras de arte; da abertura e pavi-
mentação de ruas e logradouros públicos; da operação, manutenção, conservação e guarda da frota de veículos e máquinas rodoviários do 
Município, da fiscalização e controle desses mesmos serviços e dos contratos que se relacionam com os serviços a seu cargo.

SEÇÃO 3
DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1033

Art. 15 Os Serviços de Conservação e Obras Públicas é o órgão encarregado da execução das atividades de manutenção dos parques, jardins 
e da arborização da cidade, da administração dos cemitérios; da administração dos mercados, matadouros e feiras livres municipais, das 
campanhas de educação sanitária e melhoramento do meio ambiente, da fiscalização dos serviços públicos concedidos ou permitidos; da 
manutenção da Guarda de Trânsito Municipal; da conservação e manutenção, assim como, a construção dos próprios públicos.

SEÇÃO 4
DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS
Deverão manter, operar, conservar e explorar, diretamente e com exclusividade os serviços públicos de água potável e esgotos sanitários 
em todo o Município, podendo, o Chefe do Poder Executivo Municipal, desde que devidamente autorizado pela Câmara Municipal, criar um 
órgão autônomo para a execução dos serviços em referência.

SEÇÃO 5
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Art. 17 Aos Serviços de Limpeza Pública incumbem os serviços de coleta de lixo e manutenção da limpeza pública em geral, nas ruas, ave-
nidas e logradouros públicos do Município.

SEÇÃO 6
DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Art. 18 Tudo o que se refere a Iluminação Pública do município estará sob a incumbência deste setor, o qual deverá preservar pela sua 
conservação e manutenção, bem como, pela fiscalização dos serviços e contratos que se relacionam com os serviços a seu cargo.

Capítulo IV
DOS ÓRGÃOS AUTÔNOMOS

Art. 20 Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal criar órgãos autônomos para atendimentos dos mais diversos setores.
Do Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida

Art. 21 O Hospital Municipal “Nossa Senhora Aparecida” é autarquia Municipal, criado pela Lei 233, de 11 de Julho de 1966, tem a finalidade 
de prestar assistência médico-hospitalar em geral, na forma de seu estatuto.

Capítulo V
DOS SERVIÇOS DIVERSOS

Art. 22 Aos Serviços Diversos incumbe os Serviços de manutenção, conservação, limpeza, copa, fiscalizado e assistência do Palácio Munici-
pal, ficando o mesmo sob responsabilidade da Diretoria de Administração, Educação, Cultura e Assistência.

Capítulo VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 23 São criados todos os órgãos componentes e complementares da organização básica da Prefeitura, mencionados nesta Lei:
Parágrafo Único - É indelegável a competência decisória do Prefeito nos seguintes casos, sem prejuízo de outros que os atos normativos 
indicarem:
I - Autorização de despesa acima de 5 (cinco) vezes o salário mínimo vigente na região;
II - Nomeação, admissão e contratação de servidor a qualquer título e qualquer que seja sua categoria, bem como exonerar, demitir, dis-
pensar pessoal, rescindir e rever contratos de trabalho;
III - Concessão de aposentadoria;
IV - Aprovação de concorrência pública, qualquer que seja seu valor e sua finalidade;
V - Concessão de exploração de serviços públicos ou utilidade pública, depois de autorizado pela Câmara Municipal;
VI - Permissão de serviço público ou de utilidade pública a título precário;
VII - Alienação de bens imóveis pertencentes ao patrimônio municipal, depois de autorizado pela Câmara Municipal ;
VIII - Aquisição de bens imóveis por compra ou permuta, depois de autorizado pela Câmara Municipal;
IX - Aprovação de loteamento e de divisão de terrenos.

Art. 26 A atividade de administração geral como pessoal, material, transporte, arquivo, protocolo, secretaria, contabilidade, tesouraria, al-
moxarifado e outras serão organizadas em sistema integrado por todos os órgãos que, na Prefeitura, exerçam a mesma atividade.
Parágrafo Único - Os órgãos integrantes de um sistema de administração geral, qualquer que seja sua subordinação, consideram-se subme-
tidos à orientação normativa, ao controle técnico e à fiscalização específica do órgão central do sistema.

Art. 27 Os cargos de direção e chefia serão providos de acordo com os seguintes critérios:
I - Os diretores e os dirigentes dos órgãos de igual nível hierárquico são de livre escolha e nomeação do Prefeito;
II - Os dirigentes de órgãos do nível inferior ao de Diretoria serão designados pelo Prefeito, por indicação do Diretor de cada Diretoria ou 
autoridade de igual nível hierárquico.

Art. 28 Cumpre às chefias de todos os níveis hierárquicos encaminhar, trimestralmente, ao seu superior imediato, sob pena de responsabi-
lidade funcional, relatório de suas atividades, observados os requisitos prescritos para sua elaboração.
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Art. 29 A Prefeitura dará atenção especial ao treinamento dos seus servidores, fazendo-os, na medida das disponibilidades financeiras do 
Município e das conveniências dos serviços, freqüentar cursos ou estágios especiais de treinamento e aperfeiçoamento.

Art. 30 As unidades administrativas da atual estrutura da Prefeitura Municipal, serão automaticamente extintas à medida em que forem 
sendo instalados os órgãos previstos nesta Lei.
Parágrafo Único - O Prefeito poderá designar funcionário municipal para responder, em caráter transitório, pelo expediente dos novos órgãos 
da Prefeitura, até que sejam criados os respectivos cargos de chefia.

Art. 31 Para atender às modificações na estrutura organizacional da Prefeitura, fica o Executivo Municipal autorizado a fazer a movimentação 
de verbas no Orçamento aprovado para 1969, respeitados os elementos e as funções.

Art. 32 Ficam revogadas todas as Leis e Decretos que versam sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Siderópolis.

Art. 33 Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 1969, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 18 de dezembro de 1968.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 18/12/68.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 274

Publicação Nº 1879098

LEI Nº 274
CONCEDE AUMENTO DE VENCIMENTO AOS PADRÕES E REFERÊNCIAS.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam elevados em 25% (vinte e cinco por cento) todos os Padrões e Referências de vencimentos e remunerações, corresponden-
tes aos cargos isolados de movimento efetivo, cargos em comissão e extranumerários mensalistas, do Quadro único dos Funcionários do 
Município.

Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta do provável excesso de arrecadação no presente exer-
cício financeiro.
Parágrafo Único - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir e suplementar os créditos que se fizerem necessários no Orçamento 
vigente, quando da execução das despesas, nas verbas e dotações de pessoal.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário e seus efeitos serão a partir de 1º de 
fevereiro de 1969..

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de fevereiro de 1969.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26/02/69.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 275

Publicação Nº 1879099

LEI Nº 275
AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL A FILIAR O MUNICÍPIO AO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a filiara o Município de Siderópolis como sócio cooperador do Instituto Brasileiro de Ad-
ministração Municipal (IBAM), sociedade civil, reconhecido de Utilidade Pública pelo decreto Federal nº 34.661, de 19 de novembro de 1953.

Art. 2º A contribuição do Município para o IBAM constará do orçamento anual e será fixada de acordo com a tabela de contribuições, ado-
tada pelo IBAM.
Parágrafo Único - As despesas a que se refere o artigo anterior, no presente exercício, serão pagas e deduzidas da dotação 314089/84-6, 
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constante do Orçamento vigente.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de fevereiro de 1969.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26/02/69.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário Municipal

LEI Nº 276

Publicação Nº 1879100

LEI Nº 276
CONCEDE TÍTULO HONORÍFICO AO CEL. JARBAS GONÇALVES PASSARINHO.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É concedido o título de “CIDADÃO SIDEROPOLITANO” ao Cel. Jarbas Gonçalves Passarinho, dado aos relevantes e significativos 
serviços prestados aos nosso Município pelo atual Ministro do Trabalho e Previdência Social.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 19 de junho de 1969.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19/06/69.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 277

Publicação Nº 1879101

LEI Nº 277

ANULA LEI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam anulados todos os efeitos da Lei nº 134, de 29 de março de 1963 “Dispõe sobre a anulação da Lei nº 64/61”, bem como, são 
anulados todos os efeitos de qualquer Legislação anterior a esta data, e, que referir-se ao trabalho ou serviço prestado pelo proprietário de 
imóveis prestado pelo proprietário de imóveis rurais para a manutenção e conservação de estradas municipais.

Art. 2º O proprietário de imóvel rural será obrigado a manter limpo e roçado o trecho de seu imóvel, que servir de testada para a estrada.

Art. 3º Quando o proprietário do imóvel não efetuar a limpeza e roçada do trecho que lhe pertence, caberá ao Poder Executivo Municipal 
providenciar para que os serviços sejam realizados, podendo no caso de conformidade com o Código Tributário e o Código de Posturas do 
Município, efetuar a cobrança da contribuição de melhoria e aplicar as penas e disciplinas cabíveis e que correspondem aos serviços exe-
cutados.

Art. 4º Quando o proprietário do imóvel rural por de menor idade, os serviços deverão ser realizados por seus responsáveis ou tutores, os 
quais responderão em qualquer eventualidade perante a Lei.

Art. 5º Os serviços de roçadas deverão ser realizados, preferivelmente, nos meses de março e outubro de cada ano, enquanto que os servi-
ços de limpeza deverão ser executados sempre que se fizerem necessários, visando sempre aprimorar as condições de tráfego das estradas.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 19 de junho de 1969.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19/06/69.
CELIO CARLOS GOMES
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Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 278

Publicação Nº 1879102

LEI Nº 278
CONCEDE TÍTULO HONORÍFICO AO GAL. FRANCISCO DAS CHAGAS MELLO SOARES.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É concedido o título de “CIDADÃO SIDEROPOLITANO” ao Gal. Francisco das Chagas Mello Soares, dado aos relevantes e significati-
vos serviços prestados ao nosso Município pelo atual Superintendente da Estrada de Fero Dona Tereza Cristina.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 19 de junho de 1969.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19/06/69.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 279

Publicação Nº 1879103

LEI Nº 279
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE NCR$-57.104,95, PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNDADA EM 1968.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de setembro de 1969.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26/09/69.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 28

Publicação Nº 1878852

LEI Nº 28
ABRE CRÉDITO ESPECIAL DE CR$85.120,00 (OITENTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE CRUZEIROS)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 13 de fevereiro de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 280

Publicação Nº 1879104

LEI Nº 280
AUTORIZA A VENDA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a vender, por Concorrência Pública, em qualquer tempo, os materiais inservíveis, existentes na 
Prefeitura e que não mais serão utilizados pela municipalidade; tais como: ferro velho, peças e ferramentas imprestáveis ou que não têm 
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aplicação em qualquer setor, pneus usados, capota de aço de jeep e todo e quaisquer outros materiais obsoletos.
Parágrafo Único - Não enquadra-se nesta autorização a venda de veículos ou bens, móveis ou imóveis, que fazem parte do Patrimônio 
Público.

Art. 2º O Poder Executivo terá ampla liberdade para, na celebração da concorrência e julgamento das propostas, atentar para as condições 
que mais convenham aos interesses do Município.

Art. 3º A Comissão Julgadora das propostas deverá ser formada, no mínimo, de três (3) membros, estando incluídos entre eles um repre-
sentante da Câmara de Vereadores, um representante da Administração do Executivo Municipal e um representante da Diretoria ou sessão 
de qual originou-se o material obsoleto da Concorrência.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de setembro de 1969.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26/09/69.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 281

Publicação Nº 1879105

LEI Nº 281
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EFETUAR A VENDA, POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DE UM VEÍCULO (JEEP WILLYS) DA 
MUNICIPALIDADE.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a venda, através de concorrência pública, de um veículo de propriedade da 
municipalidade, cujas características são as seguintes:
Características: Tipo: Jeep, marca Willys Overland, ano 1962, motor: B2-137-654, com 6 cilindro, HP 90; capacidade: 300 kg, cor cinza, com 
capota de lona, conforme certificado de propriedade nº 100134, chapa 5-02-01, categoria oficial.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de setembro de 1969.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26/09/69.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 282

Publicação Nº 1879106

LEI Nº 282
AUTORIZA E APROVA CONTRATO DE LOCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado e aprovado o Contrato de Locação que com esta baixa, firmado entre o governo do Município de Siderópolis e o Sr. 
Luiz Possolli, para locação de uma sala à Rua Siderúrgica, s/nº, que se destina ao funcionamento da Agência dos Correios e Telégrafos, 
nesta cidade.

Art. 2º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, está o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no 
valor de NCr$210,00 (Duzentos e dez cruzeiros novos), para atender o presente exercício financeiro, o qual será classificado dentro da 
seguinte dotação orçamentária: 314089/186 - Despesas de Locação.

Art. 3º Nos exercícios subseqüentes o Chefe do Poder Executivo providenciará para que a referida despesa conste da Lei de Meios.

Art. 4º A vigência do contrato de Locação a que referem-se os artigos acima, terá efeito retroativo a partir de 1º de junho de 1969.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de setembro de 1969.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26/09/69.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 283

Publicação Nº 1879107

LEI Nº 283
AUTORIZA O MUNICÍPIO A PARTICIPAR DA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CRICIUMA - FUCRI.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal de Siderópolis autorizada a participar da Fundação Universitária de Criciúma - FUCRI, instituída pela Lei 
nº 697, de 22 de junho de 1968, entidade destinada a Difusão do Ensino Superior na Região Sul Catarinense.

Art. 2º A Prefeitura Municipal de Siderópolis incluirá no Orçamento Anual uma quantia nunca inferior a 10 (dez) salários mínimos da Região, 
para fazer face às despesas decorrentes com o desenvolvimento do ensino superior na região.

Art. 3º Ficarão asseguradas a esta Prefeitura, bolsas de estudos que serão fornecidas a jovens desta cidade, indicados pelo Prefeito Mu-
nicipal, dentro do limite de participação, em cruzeiros, assegurados pela Lei nº 697, de 22 de junho de 1968, da Prefeitura Municipal de 
Criciúma e os Estatutos da Entidade.

Art. 4º No ano de 1970, esta Prefeitura colocará à disposição, para fazer face ao que dispõe o Art. 1º desta Lei, uma quantia que será 
determinada em Lei especial.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de setembro de 1969.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26/09/69.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 284

Publicação Nº 1879108

LEI Nº 284

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, ESTADO DE SANTA CATARINA, PARA O EXERCÍCIO DE 1970. 
(NCR$467.468,84)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 14 de novembro de 1969.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 14/11/69.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 285

Publicação Nº 1879109

LEI Nº 285
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
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aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As entidades beneficiadas com subvenções ou auxílios da Prefeitura Municipal de Siderópolis, deverão, a partir de 1º de janeiro de 
1970, apresentar, para requisição da verba que lhes é destinada, o Plano de Aplicação e prestação de contas das verbas recebidas.
Parágrafo Único - O Chefe do Poder Executivo Municipal está autorizado a efetuar a regulamentação desta Lei, no sentido de exigir os do-
cumentos hábeis à liberação da subvenção solicitada.

Art. 2º A liberação da subvenção ou auxílio, somente será aprovada após todos os trâmites legais dos documentos apresentados, cabendo 
ao Chefe do Poder Executivo a devida autorização de pagamento.

Art. 3º Quando da prestação de contas do Executivo Municipal, o mesmo fará acompanhar uma cópia dos documentos de cada entidade.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de dezembro de 1969.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24/12/69.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 286

Publicação Nº 1879110

LEI Nº 286
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EFETUAR, POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA, A VENDA DE UM TRATOR CATTER PILAR DA MU-
NICIPALIDADE.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar a venda, através de concorrência pública, de um trator, marca Caterpillar - série 3-T-
17.622, de propriedade do Município de Siderópolis.
Parágrafo Único - O Edital de concorrência pública será de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da publicação da presente Lei.

Art. 2º A comissão julgadora das propostas será formada por três membros, sendo um membro indicado pelo Poder Legislativo, designado 
pelo Presidente da Câmara Municipal, outro membro indicado pela Diretoria de Obras e Serviços Públicos e o terceiro membro será invaria-
velmente o Diretor de Administração, Educação, Cultura e Assistência.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de dezembro de 1969.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24/12/69.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 287

Publicação Nº 1879111

LEI Nº 287
CONCEDE ABONO DE NATAL AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO.

JORGE BIFF, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento de um Abono de Natal aos funcionários e professores municipais.

Art. 2º O Abono de Natal a que se refere o artigo anterior será somente válido para o exercício de 1969.

Art. 3º O Abono de Natal corresponderá a 75% (setenta e cinco) dos vencimentos de cada um, devidos no mês de dezembro do corrente 
ano.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do excesso de arrecadação verificado no presente exercício.
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Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de dezembro de 1969.
JORGE BIF
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24/12/69.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 288

Publicação Nº 1879112

LEI Nº 288

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A SOCIEDADE AMIGOS DE VILA SÃO JORGE.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida de utilidade pública, no âmbito municipal, a entidade denominada “SOCIEDADE AMIGOS DE VILA SÃO JORGE”, com 
sede no município de Siderópolis, Comarca de Urussanga, neste Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 05 de maio de 1970.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 05/05/70.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 289

Publicação Nº 1879113

LEI Nº 289
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A VENDER AÇÕES DA PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a promover a venda, cessão ou transferência, pela cotação da Bolsa de Valores de São Paulo e/ou 
Rio de Janeiro, de todas as ações da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, pertencentes a esta Municipalidade.

Art. 2º O produto líquido da venda das ações mencionadas no artigo 1º, será escriturado como receita, obedecido o seguinte critério: 50% 
(cinqüenta por cento) para Receitas Correntes e 50% (cinqüenta por cento) para Receitas de Capital, deduzidas as Despesas de Comissões 
e corretagens.
Parágrafo Único - A cota referente a Receitas Correntes será aplicada na amortização da dívida desta Prefeitura para com o Instituto Nacio-
nal de Previdência Social - INPS, sendo que a correspondente às Receitas de Capital será destinada aos serviços de construção de abaste-
cimento d`água do Município e outros empreendimentos considerados de Capital.

Art. 3º As despesas com corretagem e comissões não ultrapassarão a taxa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da venda autorizada 
no artigo 1º desta Lei.

Art. 4º Fica igualmente autorizado o Poder Executivo a contratar com pessoas capacitadas a atender essa transação ou celebrar convênio 
com a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS - e/ou qualquer outro órgão da administração pública federal, visando melhor atender os inte-
resses da municipalidade.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 05 de maio de 1970.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 05/05/70.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1041

LEI Nº 29

Publicação Nº 1878853

LEI Nº 29

ANULA DECRETO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica anulado o Decreto nº 11, de 1º de Outubro de 1959, em que reajustaram-se os vencimentos dos professores municipais por ser 
inconstitucional, de vez que não obedeceu aos trâmites legais conforme preceitua o artigo 62 do inciso V, da Lei nº 22 de 14 de novembro 
de 1947 (Lei Orgânica dos Municípios).

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 13 de fevereiro de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 290

Publicação Nº 1879114

LEI Nº 290
DISPÕE SOBRE A NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS E EMPLACAMENTO DE VIAS PÚBLICAS.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DA NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS

Art. 1º Todos os prédios existentes e que vierem a ser constituídos neste Município, serão obrigatoriamente numerados de acordo com as 
disposições constantes desta Lei.

Art. 2º É facultativa a colocação de placa artística, com o número designado, sem dispensa, porém, da colocação e manutenção da placa de 
tipo oficial, que deverá ser colocada em lugar visível, no alinhamento, na fachada, ou podendo ser colocada em ponto que fique a mais de 
dois metros e meio (2m50cm) acima do nível da soleira do alinhamento e distância maior de dez metros (10 m) em relação ao alinhamento.
§ 1º As placas serão de ferro esmaltado, com algarismo branco em fundo azul escuro para as edificações em logradouros públicos, e em 
fundo vermelho para aquelas em logradouros particulares.
§ 2º A Diretoria de Obras e Serviços Públicos, quando julgar conveniente ou for requisitado pelos proprietários, poderá designar numeração 
para lotes de terceiros.

Art. 3º Às edificações e terrenos localizados em novos logradouros que ainda não tenham sido oficialmente remunerados, a partir da vigên-
cia desta Lei, serão distribuídos os números que correspondem à distância em metros entre o início do logradouro e o centro da testada 
respectiva, com a aproximação de um metro.
§ 1º Essa distância será medida para os imóveis de cada lado, a partir da interseção do alinhamento respectivo com o mais próximo alinha-
mento em que o logradouro tiver início.
§ 2º Para os situados à direita de quem percorrer o logradouro do início para o fim, serão distribuídos os números pares e, par os imóveis 
do outro lado, os números ímpares.

Art. 4º Nas praças ou largos, a distância a que se refere anterior será medida para os imóveis de cada lado, a partir da interseção do eixo 
maior imaginário da praça ou largo com a rua principal de penetração mais próxima.
Parágrafo Único - Para os imóveis situados à direita da interseção mencionada no caput deste artigo, serão distribuídos os números pares 
e para os imóveis do outro lado, os números ímpares .

Art. 5º Em cidades interioranas a numeração dos logradouros obedecerá, por convenção, em ordem crescente, o sentido norte-sul e leste-
-oeste.

Art. 6º Quando em um mesmo edifício houver mais de uma habitação independente (apartamentos ou cômodos), escritório ou loja indepen-
dentes e quando em um mesmo termo houver mais de uma casa destinada à ocupação independente, cada um destes elementos deverá 
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receber numeração própria, distribuída pelo órgão competente, com referência, sempre, à numeração da entrada pelo logradouro público.

Art. 7º A numeração dos novos edifícios e das respectivas unidades será designada por ocasião do processamento da licença para a edifica-
ção e distribuída para todas as unidades autônomas, projetadas sobre a planta de cada pavimento, obedecendo o seguinte critério:
I - Nos prédios até 9 (nove) pavimentos distribuição dos números pra cada unidade autônoma será representada por 3 (três) algarismos, 
onde os 2 (dois) primeiros indicam a ordem de cada uma delas nos pavimentos em que se situam, o último algarismo, ou seja, o corres-
pondente ao da classe das centenas, representará o número do pavimento em que as unidades se encontram.
II - Nos prédios com mais de 9 (nove) pavimentos a distribuição dos números para cada unidade autônoma será representada por números 
com (4) quatro algarismos, onde, também, os dois primeiros indicarão a ordem das unidades nos pavimentos; os 2 (dois) últimos, ou seja, 
os das classes das centenas e das unidades de milhar indicarão o número do pavimento em que cada uma delas se encontra.
§ 1º A numeração a ser distribuída nos subterrâneos e nas sobrelojas será precedida das letras maiúsculas “SS” e “SL”, respectivamente.
§ 2º Quando existir mais de uma habitação em cada prédio e mais de uma casa no interior do mesmo terreno, a numeração dessas unidades 
será distribuída conforme determina o Art. 6º.

Art. 8º Quando no pavimento térreo de um edifício existirem divisões formando elementos de ocupação independentes (lojas), cada ele-
mento poderá receber numeração própria.
§ 1º Essa numeração será a do próprio edifício seguida de uma letra maiúscula para cada independentes, sendo as letras distribuídas na 
ordem natural do alfabeto.
§ 2º Havendo lojas com acessos por logradouros diferentes daquele pelo qual o edifício tenha sido numerado, poderão elas ser distinguidas 
do mesmo modo, com o número, porém, que couber ao edifício no logradouro pelo qual tiverem acesso.

Art. 9º Quando um prédio ou terreno, além de sua entrada principal, tem entrada por mais de um logradouro, o proprietário poderá obter, 
mediante requerimento, a designação da numeração suplementar relativa à posição do imóvel em cada um desses logradouros.

Art. 10 Nos edifícios - garagens a numeração das vagas de automóvel será análoga àquelas estabelecidas pelo Art. 6º, sendo cada número 
precedido da letra “V”.

Art. 11 A Prefeitura fornecerá à Agência local dos Correios e Telégrafos uma relação completa contendo a antiga e a nova numeração, por 
logradouro, sempre que houver revisão.

Art. 12 Fica vedada a colocação, em qualquer imóvel, de placa de numeração indicando número que altere a oficialmente estabelecida pela 
Prefeitura.

Art. 13 A Prefeitura notificará os proprietários dos imóveis encontrados sem a placa de numeração oficial, com esta placa em mau estado 
ou com placa contendo numeração em desacordo com a que tiver sido oficialmente distribuída, a substituí-la dentro do prazo de quinze 
(15) dias.
Parágrafo Único - Pelo não cumprimento da notificação, ficará o proprietário sujeito a uma multa de 5% (cinco por cento) sobre o salário 
mínimo vigente no Município.

Capítulo II
DA NOMENCLATURA E EMPLACAMENTO DE VIAS PÚBLICAS

Art. 14 As placas de nomenclatura de Vias Públicas serão colocadas no início e no fim de cada logradouro, em ambos os lados.
Parágrafo Único - Serão também colocadas placas nos cruzamentos mais importantes, recebendo cada logradouro duas placas, das quais 
uma na esquina da quadra que termina e sempre à direita e, a outra em posição diagonal, posta na quadra seguinte.

Art. 15 As placas de nomenclatura de vias públicas serão de ferro esmaltado com letras e números brancos em relevo sobre o fundo azul 
escuro.

Art. 16 Art. 16º Na escolha de novos nomes para os logradouros públicos do Município, serão observadas as seguintes normas:
I - Nomes de brasileiros já falecidos que se tenham distinguido:
a) Em virtude de relevantes serviços prestados ao Município, ao Estado ou ao País;b) Por sua cultura e projeção em qualquer ramo do saber 
humano;c) Pela prática de atos heróicos e edificantes.
II - Nomes curtos, eufônicos e de fácil pronúncia, extraídos da Bíblia Sagrada, datas e Santos do calendário religioso.
III - Nomes curtos, eufônicos e de fácil pronúncia tirados da história, geografia, flora, fauna e folclore do Brasil ou de outros países e da 
mitologia clássica.
IV - Datas de significação especial para a história do Brasil ou universal.
V - Nomes de personalidades estrangeiras, com nítida e indiscutível projeção.
§ 1º Os nomes de pessoas deverão conter o mínimo indispensável a sua imediata identificação, inclusive título, dando-se preferência aos 
nomes de 2 (duas) palavras.
§ 2º Na aplicação das denominações deverá ser observada, tanto quanto possível:
I - A concordância de nome com o ambiente local;
II - Nomes de um mesmo gênero ou região serão sempre possível agrupados em ruas próximas;
III - Nomes mais expressivos serão usados nos logradouros mais importantes.

Art. 17 As espécies de logradouros oficiais serão: rua, avenida, estrada, praça, largo, praia, parque, jardim, alameda, rodovia, túnel, ponte, 
viaduto, galeria, travessa, campo, ladeira, escada, beco e pátio, mantidas as espécies tradicionais já existentes.

Art. 19 A denominação e o emplacamento das vias e logradouros particulares, assim como o de prédios neles existentes, dependerão de 
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requerimento dos proprietários, ao qual deverá ser anexado planta da via ou logradouro, em escala de 1:1000 (um por mil), feita em relação 
ao logradouro público mais próximo.
Parágrafo Único - A denominação e a numeração não implicam no reconhecimento das vias e logradouros como públicos por parte do Mu-
nicípio, servindo apenas para diferenciá-los dos oficialmente reconhecidos.

Art. 20 É mantida a atual nomenclatura das ruas, avenidas e logradouros públicos e só haverá substituição de nomes nos seguintes casos:
I - Nomes em duplicata ou multiplicata, salvo quando em logradouro de espécies diferentes, a tradição tornar desaconselhável a mudança; 
não se concretizando esta hipótese, será mantido o nome mais antigo.
II - Denominações que substituam nomes tradicionais, cujo nome persiste entre o povo e que, tanto quanto possível, deverão ser restabe-
lecidos.
III - Nomes de pessoas sem referência histórica que as identifique, salvo quando a tradição tornar desaconselhável a mudança.
IV - Nomes diferentes homenageando as mesmas pessoas, lugares ou fatos, salvo quando a tradição tornar desaconselhável a mudança.
V - Nomes de difícil pronúncia e que não sejam de fatos ou pessoas de projeção histórica.
VI - Nomes de eufonia duvidosa, significação imprópria ou que se prestem à confusão com outro nome dado anteriormente.
§ 1º Serão mudados para outros locais os nomes de pessoas ilustres, colocados em locais impróprios ou inexpressivos.
§ 2º Serão desdobrados em 2 (dois) ou mais logradouros distintos aqueles divididos por obstáculos de difícil ou impossível transposição, tais 
como linhas de ferro, de grande penetração, ou demasiadamente extensas, quando suas características forem diversas segundo os trechos.
§ 3º Será unificada a denominação de logradouros que apresentarem, desnecessariamente, diversos nomes em trechos contínuos e com 
as mesmas características.
§ 4º As alterações previstas nos parágrafos anteriores são independentes da autorização da Câmara.

Art. 21 Sempre que houver mudança de nome de logradouro público, oficialmente reconhecido, ou de numeração do imóvel, de acordo com 
as normas estabelecidas neste regulamento, a Prefeitura comunicará “ex-officio”, aos ofícios de Registro Geral de Imóveis do Município.

Capítulo III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 A Diretoria de Obras e Serviços Públicos procederá à revisão da numeração dos logradouros cujos imóveis não estejam numerados 
de acordo com o disposto no artigo 3º desta Lei e, bem assim, a daquelas que futuramente, em conseqüência da alteração do respectivo 
início ou por qualquer outro motivo, apresentarem defeito na numeração.

Art. 23 Concluída a revisão, a Diretoria de Obras e Serviços Públicos procederá à substituição das placas de numeração notificando os res-
pectivos proprietários, tanto de prédios quanto de Edifícios, com escritórios ou grupos de salas distintos.

Art. 24 A Diretoria de Obras e Serviços Públicos, quando proceder a revisão de numeração de um logradouro, organizará em caderneta (de 
tipo oficialmente aprovado, uma relação de todos os imóveis do mesmo logradouro, com as seguintes indicações para cada imóvel:
a) Numeração existente a ser substituída;b) Numeração a ser distribuída em conseqüência de revisão;c) Extensão da testada;d) Nome do 
proprietário;e) Nome do logradouro;f) Outras indicações, caso necessárias.
Parágrafo Único - Da caderneta referida neste artigo fará parte integrante um esboço do logradouro, representando as testadas de todos os 
imóveis, devidamente cotadas e contendo para cada imóvel, as indicações das alíneas a e b do mesmo artigo.

Art. 25 Na distribuição da numeração a ser feita em conseqüência da revisão será observado o que estabelecem o art. 3º e seus parágrafos 
e o art. 8º.

Art. 26 Depois de aprovados pelo Diretor de Obras e Serviços Públicos a caderneta e o esboço da revisão, será feita a substituição das placas 
de numeração dos imóveis, publicando-se em seguida, no local de publicações de costumes da Prefeitura Municipal ou em Jornal Oficial a 
relação de todos os imóveis com a indicação da numeração antiga e da nova.

Art. 27 Após 15 (quinze) dias da publicação referida no artigo anterior, a Diretoria de Obras e Serviços Públicos remeterá às unidades admi-
nistrativas interessadas pela revisão da numeração em boletim do modelo oficialmente aprovado, contendo a relação de todos os imóveis 
com a indicação da numeração antiga e revista.

Art. 28 A Diretoria de Obras e Serviços Públicos organizará o registro das cadernetas de revisão de numeração e respectivos esboços, 
com todas as indicações necessárias, de modo a permitir, a qualquer tempo, verificar-se a que número da antiga numeração e respectivos 
esboços, com todas as indicações necessárias, de modo a permitir, a qualquer tempo, verificar-se a que número da antiga numeração cor-
responde o novo número atribuído ao imóvel.

Art. 29 A Prefeitura poderá contratar, através de Concorrência Pública, os serviços de empresa especializada para os serviços de numeração, 
cabendo a Diretoria de Obras e Serviços Públicos a fiscalização necessária.
§ 1º A firma interessada deverá apresentar provas de especialidade no ramo, bem como apresentar recomendações de que já executou os 
serviços de numeração em outros Municípios.
§ 2º O Executivo Municipal poderá autorizar a firma que executar os serviços, a cobrança das taxas correspondentes a numeração dos 
prédios.
§ 3º Fica a firma obrigada a cumprir as disposições da presente Lei, bem assim, entregar à Municipalidade um relatório completo sobre a 
numeração dos prédios.

Art. 30 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 05 de maio de 1970.
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RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 05/05/70.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 291

Publicação Nº 1879115

LEI Nº 291

ALTERA OS FERIADOS CIVIS E RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam instituídos de conformidade com a tradição e a Legislação Federal em vigor, os seguintes feriados municipais, abaixo discri-
minados:
a) FERIADOS RELIGIOSOS:
1. Variável - Sexta-feira Santa;
2. 02 de novembro - FINADOS;b) FERIADOS CIVIS:
1. 04 de dezembro - Dia do Trabalhador nas Minas de Carvão (Instituído pela Lei nº 3.923, de 26/07/61);
2. 19 de dezembro - Criação do Município.

Art. 2º A presente Lei anula automaticamente os demais feriados que constam de Legislações anteriores.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de maio de 1970.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26/05/70.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 292

Publicação Nº 1879116

LEI Nº 292

AUMENTA A REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DE ACORDO COM O DECRETO FEDERAL Nº 66.259 DE 25/02/70.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aumentar a remuneração dos professores municipais, de acordo com as disposições 
do Artigo 2º e seus itens, do Decreto nº 66.259, de 25/02/70.

Art. 2º Conforme as disposições do Decreto Federal acima mencionado, os professores municipais passarão a perceber a remuneração de:
a) Um salário mínimo regional mensal no limite mínimo, para o regime de 22,5 (vinte e duas e mei
a) horas de trabalho semanais, quando se tratar de professor primário, com curso de formação regular.b) Limite mínimo de 60% (sessenta 
por cento) do salário mínimo regional mensal, para o regime de 22,5 (vinte e duas e mei
a) horas de trabalho, quando se tratar de professor primário sem curso de formação regular.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, o Executivo Municipal usará os recursos orçamentários próprios, e, no caso de 
insuficiência da verba, poderá utilizar a parcela do Fundo de Participação dos Municípios, destinado à Educação, ficando também autorizado 
a efetuar a suplementação que se fizer necessária.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos serão retroativos a partir de 1º de março de 1970, revogadas as 
disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de maio de 1970.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26/05/70.
CELIO CARLOS GOMES
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Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 293

Publicação Nº 1879117

LEI Nº 293
AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A COMPANHIA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E APROVA O TERMO DE AJUSTE.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Companhia Nacional de Alimentação Escolar.

Art. 2º Fica aprovado o “TERMO DE AJUSTE” para a execução do Programa de Educação e Assistência Alimentar ao Escolar a ser cumprido 
pelo órgão local da Campanha Nacional de Alimentação Escolar (CNAE), o qual é parte integrante da presente Lei.

Art. 3º A Prefeitura Municipal de Siderópolis contribuirá com um auxílio de Cr$800,00 (Oitocentos cruzeiros), no exercício de 1970, cujo 
recurso destinar-se-á às despesas relativas a execução do “TERMO DE AJUSTE”.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, serão deduzidas da dotação orçamentária 312061/42 - AQUISIÇÃO DE ALI-
MENTOS PARA MERENDA ESCOLAR, etc, constante do Orçamento Vigente o Poder Executivo autorizado a suplementar a referida verba que 
é insuficiente para atender às despesas do presente convênio.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de maio de 1970.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26/05/70.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 294

Publicação Nº 1879118

LEI Nº 294

CRIA REPRESENTAÇÃO PARA O CARGO DE VICE PREFEITO.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada uma Representação equivalente a 1 (hum) salário mínimo vigente no Município, para os ocupantes do cargo de Vice 
Prefeito.
Parágrafo Único - Esta representação visa atender as despesas representativas que o cargo requer.

Art. 2º Para atender às despesas decorrentes desta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir os créditos que se fizerem ne-
cessários, deduzindo-se os créditos da dotação orçamentária 326019/94 - FUNDO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de fevereiro de 1970, revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 10 de junho de 1970.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16/10/70.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 295/1970

Publicação Nº 1879119

LEI Nº 295/1970
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(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 296

Publicação Nº 1879120

LEI Nº 296
AUTORIZA A PREFEITURA A CELEBRAR CONVÊNIO OU CONTRATAR A ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS DO MUNI-
CÍPIO.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Siderópolis autorizado a celebrar convênio ou contratar a administração dos serviços 
de água e esgoto do Município com entidade ou organização especializada em engenharia sanitária de direito público ou privado, bem como, 
com o Departamento Autônomo de Engenharia Sanitária ou órgão similar.

Art. 2º O patrimônio do serviço de água e esgotos do Município, constituído de todos os seus móveis e imóveis, instalações, títulos, materiais 
e outros valores, atualmente destinados, empregados e utilizados, no citado serviço, serão entregues à entidade que firmar convênio, sem 
qualquer ônus ou compensações pecuniárias.

Art. 3º Fica, ainda, o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, por decreto, o crédito especial para cobrir as despesas com as instalações 
dos novos serviços de água e esgotos decorrentes da presente Lei, apontando-lhe os respectivos recursos.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor a partir de 10 de junho de 1970, revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 10 de junho de 1970.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16/10/70.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 297

Publicação Nº 1879121

LEI Nº 297
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A VENDA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Siderópolis autorizado a efetuar a venda, através de concorrência pública, dos 
veículos de propriedade da municipalidade, conforme discriminação e características abaixo relacionadas:
Veículo nº 7: Camioneta Pick-up, marca Willys Overland, ano 1964, cor azul crepúsculo, motor nº B4-212.279, 4 cilindros, 90 HP, placa nº 
5.02.05, chassis nº 4.922-02290;
Veículo nº 6: Caminhão marca Ford, ano 1959, carroceria de madeira, motor nº F64AASBX21002, 8 cilindros - 225 HP, capacidade 6.000 
quilos.
Veículo nº 3: Caminhão marca chevrolet, ano 1961, basculante, cor cinza, motor nº SER.J16C-230-M, chassis 3274,6 cilindros 142 HP, ca-
pacidade 6.500 quilos, chapa nº 5.02.03. Observação: Desmontado.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor a partir de 16 de outubro de 1970, revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de outubro de 1970.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16/10/70.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência
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LEI Nº 298

Publicação Nº 1879122

LEI Nº 298
AUTORIZA O MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS A FILIAR-SE A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Siderópolis autorizado a filiar o Município de Siderópolis à Associação dos Municípios 
do Sul do Estado de Santa Catarina - AMSESC - com sede na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Para fazer face às despesas decorrentes da taxa de filiação, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a pagar, no corrente exercício, 
não mais de 0,05 % (meio por cento), do total da Receita arrecadada em 1969 e, nos anos seguintes não mais de 1 % (hum por cento) do 
total da receita arrecadada no ano anterior, de conformidade com o estipulado na Assembléia Geral daquela Associação.

Art. 3º Fica ainda o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar contratos, convênios e acordos intermunicipais, propostos pela AMSESC, 
que venham contribuir para o progresso isolado do Município ou integrado da Região.

Art. 4º As despesas decorrentes para o pleno exercício desta Lei, correrão por conta da dotação 326019/94 - FUNDO DE RESERVA ORÇA-
MENTÁRIO, no presente exercício e, nos anos seguintes, farão parte do orçamento municipal.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de agosto de 1970, revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de outubro de 1970.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16/10/70.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 299

Publicação Nº 1879123

LEI Nº 299
AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS E O PLANO DE METAS DO GOVERNO DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Siderópolis autorizado a firmar convênio com o Governo do Estado de Santa Catari-
na, através da Secretaria Executiva do Plano de Metas do Governo, objetivando, através de delegação de Encargos e Recursos, a execução 
das obras de revestimento e melhoria da estrada de rodagem que compreende o trecho Siderópolis à Divisa com o município de Lauro 
Muller.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a concorrer no empreendimento de que trata a presente Lei, com recursos até o mon-
tante de CR$ ...

Art. 3º Os recursos necessários para a cobertura de que dispõe o artigo anterior correrão às expensas da dotação 411242/114, do orça-
mento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de agosto de 1970, revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de outubro de 1970.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16/10/70.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência
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LEI Nº 3.

Publicação Nº 1878827

LEI Nº 3.

“CRIA O QUADRO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados os cargos isolados de provimento efetivo, cargos em comissão e extra-
numerários mensalistas no quadro único do Município e contratados de acordo com a tabela 
constante do presente e fixados por respectivos padrões de vencimentos e referências de remu-
neração .
Cargos Isolados de Provimento Efetivo 
 _______________________________________________________________
|                      Cargos                       | Padrão de |
|                                                   |Vencimentos|
|===================================================|===========|
|1 (um) Contador                                    |O          |
|---------------------------------------------------|-----------|
|1 (um) Tesoureiro                                  |M          |
|---------------------------------------------------|-----------|
|1 (um) Fiscal Geral                                |M          |
|---------------------------------------------------|-----------|
|1 (um) Escriturário                                |E          |
|---------------------------------------------------|-----------|
|10 (dez) Professores Titulados (Regionalistas)     |F          |
|---------------------------------------------------|-----------|
|3 (três) Professores Complementaristas             |E          |
|---------------------------------------------------|-----------|
|2 (dois) Professores não-titulados                 |C          |
|___________________________________________________|___________|
 * tabela formatada por sistema

Cargos Comissionados 
 _______________________________________________________________
|1 (um) Secretário Geral                            |O          |
|___________________________________________________|___________|
 * tabela formatada por sistema

Extranumerários Mensalistas 
 ______________________________________
|          Função           |Referência|
|===========================|==========|
|1 (um) Tratorista          |IX        |
|---------------------------|----------|
|2 (dois) Motoristas        |IX        |
|---------------------------|----------|
|1 (um) Fiscal de Estradas  |VI        |
|---------------------------|----------|
|1 (um) Faxineiro           |II        |
|---------------------------|----------|
|1 (um Coveiro              |IV        |
|___________________________|__________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º Os operários diaristas serão admitidos pela forma de fichamento e suas vantagens, di-
reitos, deveres, obrigações e responsabilidades serão regidos pelo que estabelece a Consoli-
dação das Leis do Trabalho em vigor.

Art. 3º O pessoal contratado será regulado por contrato bilateral, pelo Executivo Municipal, 
de conformidade com as Leis que regem a matéria.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
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contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 18 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 30

Publicação Nº 1878854

LEI Nº 30

DELIMITA O PERÍMETRO URBANO E SUBURBANO DA CIDADE DE SIDERÓPOLIS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Perímetro Urbano da cidade de Siderópolis fica compreendido dentro dos seguintes limites: Servindo de ponto de referência dois 
metros a frente da porta principal da Igreja Matriz, segue em linha reta rumo sudoeste, numa distância de 842 metros encontrando o marco 
número 1, num ângulo de 49 graus Norte, partindo deste marco segue Leste, num ângulo de 90 graus Norte, em linha reta de 716 metros 
de distância até encontrar o marco número 2, daí rumo Nordeste, num ângulo de 32 graus Norte, em linha reta de 456 metros até encon-
trar o marco número 3; daí seguindo o rumo Nordeste, num ângulo de 53 graus Norte, em linha reta de 456 metros, cortando a Estrada 
de Ferro, até encontrar o marco número 4; segue daí no rumo Norte verdadeiro em linha reta de 424 metros de distância, até encontrar o 
marco número 5; segue daí rumo Oeste, num ângulo de 90 graus Norte, em linha reta de 1.406 metros de distância, até encontrar o marco 
número 6; seguindo rumo Sul verdadeiro em linha reta de 1.116 metros de distância até encontrar o marco de partia nº 1.
Serve de coordenada, além da que serviu para base de partida, uma que, partindo da frente da Igreja Matriz, encontra o marco nº 2, numa 
distância de 500 metros; outra encontra o marco nº 3 numa distância de 366 metros; outra que encontra o marco número 4 numa distância 
de 786 metros; outra que encontra o marco número 5, numa distância de 960 metros; e a última que encontra o marco número 6, numa 
distância de 846 metros; todas partirão do ponto do vértice, à frente da Igreja Matriz.
O Perímetro Suburbano compreende uma faixa de largura de 150 metros, paralela a linha periférica urbana.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de fevereiro de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 300

Publicação Nº 1879124

LEI Nº 300
DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA, FIXA NOVOS NÍVEIS DE VENCIMENTO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DA ESTRUTURA DO QUADRO

Art. 1º Os cargos e funções da Prefeitura passam a obedecer a organização estabelecida pela presente Lei, que se baseia nos seguintes 
conceitos: Cargos e Funções Gratificadas.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, cargo é um conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometível a uma pessoa.
Parágrafo Único - Quanto a forma de provimento dos cargos classificam-se em:
I - Cargos de provimento efetivo, constante do item A, P e C do Anexo I.
II - Cargos de provimento em comissão, constante do item D do Anexo I.

Art. 3º Função Gratificada é uma vantagem acessória ao vencimento pelo efetivo exercício de chefia.

Art. 4º Os cargos constituem o Quadro Permanente da Prefeitura e são instituídos para os serviços de natureza tipicamente estatal e buro-
crática. (Anexo I).

Art. 5º Além do Pessoal do Quadro Permanente, a Prefeitura poderá admitir, mediante contrato, pessoal eventual ou variável, segundo as 
normas estabelecidas nos Capítulos que se seguem.
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Capítulo II
DO PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 6º As formas de provimentos dos cargos públicos obedecerão ao disposto nesta Lei e de disposições estatutárias.

Art. 7º O provimento dos cargos de provimento efetivo far-se-á:
I - Por concurso público:
a) Para a totalidade dos cargos vagos, quando o provimento não possa se realizar por acesso;b) Para a metade dos cargos, quando passíveis 
de provimento por acesso.
II - Por promoção, para totalidade dos cargos de classes intermediárias, ou de final de carreira;
III - Por acesso, para a metade dos cargos, tratando-se de carreira pública.
Parágrafo Único - as formas de provimento dos cargos de provimento efetivo são especificadas, por classe, no anexo II.

Art. 8º Os cargos de provimento em comissão serão providos mediante livre escolha do Prefeito Municipal, dentre pessoas que satisfaçam 
os requisitos legais para investidura no serviço público.

Art. 9º Na admissão de funcionários os requisitos mínimos para o provimento dos cargos do Quadro Permanente, estabelecidos por cargo 
no Anexo III, serão rigorosamente observados.

Art. 10 Os cargos que, após o enquadramento de que trata a presente Lei, permanecerem vagos, ou vierem a vagar, e os que forem criados 
só poderão ser providos na forma deste Capítulo e dos Estatutos dos Funcionários Públicos do Município.

Art. 11 É vedada a nomeada em caráter interino.

Capítulo III
DA PROMOÇÃO E DO ACESSO

Art. 12 Promoção é a elevação do funcionário efetivo, pelo critério de merecimento, ao cargo imediatamente superior, dentro da mesma 
carreira.

Art. 13 Acesso é a passagem do funcionário efetivo pelo critério do merecimento, de classe isolada ou final, para cargo de nível mais elevado, 
isolado ou inicial da carreira .

Art. 14 As linhas de promoção e acesso estão estabelecidas no Anexo II.

Art. 15 Para concorrer à promoção ou ao acesso, o funcionário deverá comprovar capacidade funcional para o exercício das atribuições a 
que concorra e, ainda, obter um número de pontos no boletim de merecimento, na forma a ser estabelecida em regulamento.
§ 1º A comprovação de capacidade funcional se fará através de provas de conhecimento.
§ 2º O boletim de merecimento aprovará, unicamente:
I - Assiduidade;
II - Pontualidade;
III - Elogios e punições;
IV - Dedicação ao trabalho.
§ 3º As provas valerão sessenta (60) pontos e o boletim quarenta (40) pontos.
§ 4º O merecimento é adquirido no cargo.
§ 5º Para concorrer à promoção ou ao acesso o funcionário deverá satisfazer os requisitos mínimos para provimento do cargo a que concorra 
(Anexo III).
§ 6º É de 730 (setecentos e trint
a) dias de efetivo exercício no cargo o interstício mínimo para concorrer à promoção ou ao acesso.

Art. 16 O Prefeito Municipal constituirá a Comissão de Promoção que se reunirá nos meses de janeiro e julho de cada ano, para apurar o 
merecimento dos funcionários, sempre que houver cargos vagos que devem ser providos por promoção ou acesso.
§ 1º A Comissão de Promoção organizará para cada classe uma lista de funcionários classificados à promoção e ao acesso, por ordem de 
classificação obtida nas provas (§ 1º do Art. 15º), que terá validade por 2 (dois) anos, contados da data de sua publicação.
§ 2º Publicada a lista de classificação, o funcionário que se julgar prejudicado poderá recorrer para o Prefeito, dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias.

Art. 17 A decretação de promoção ou de acesso dependerá sempre da existência do cargo vago, observando-se o que dispõe o art. 7º, desta 
Lei, e obedecerá, rigorosamente, à ordem de classificação das provas e no boletim de merecimento de que trata o art. 15º.
§ 1º Vagando cargo passível de provimento, por promoção ou acesso, o Prefeito, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, efetuará a promoção 
ou o acesso, caso exista funcionário classificado.
§ 2º Quando não forem efetuados dentro do prazo previsto no parágrafo anterior, a promoção e o acesso produzirão seus efeitos a partir 
do primeiro dia após o término do prazo previsto neste artigo.

Art. 18 Poderão ser providos por concurso público os cargos cujo provimento deva dar-se por promoção ou por acesso, se após a realização 
das provas e da apuração do merecimento a Comissão de promoção constatar a inexistência de servidores habilitados.

Art. 19 Declarado sem efeito a promoção ou o acesso, será expedido novo decreto em benefício de quem tenha direito.
§ 1º O funcionário que tenha sua promoção ou seu acesso decretado indevidamente não ficará obrigado a restituir o que em decorrência 
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tiver recebido.
§ 2º O funcionário a quem cabia a promoção ou o acesso será indenizado da diferença do vencimento ou remuneração a que tiver direito.

Art. 20 O funcionário suspenso não concorrerá ou ao acesso dentro de 2 (dois) anos contados do término do cumprimento da penalidade.
Parágrafo Único - O funcionário classificado à promoção ou ao acesso, que vive a sofrer pena de suspensão, não será promovido ou nome-
ado por acesso, só podendo concorrer a estas vantagens depois de decorrido o prazo previsto neste artigo.

Art. 21 O funcionário que não estiver em exercício do cargo, ressalvadas tão somente as hipóteses consideradas no efetivo exercício pelo 
Estatuto dos funcionários públicos do Município, não poderá concorrer à promoção ou ao acesso.

Capítulo IV
DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS

Art. 22 As funções gratificadas serão as previstas noregimento interno da Prefeitura e criadas por decreto do Prefeito Municipal, desde que 
haja dotação orçamentária para atender a seu encargo.
Parágrafo Único - A função gratificada não constitui situação permanente, mas vantagens transitórias pelo exercício de chefia.

Art. 23 Somente poderão ser designados para o exercício de função gratificada funcionários deste Município, federais, estaduais e de outros 
municípios postos à disposição da Prefeitura.
§ 1º Não perderá a vantagem de que trata este Capítulo o funcionário que se ausentar em virtude de férias, luto, casamento, doença com-
provada ou serviço obrigatório por Lei.
§ 2º É vedado conceder funções gratificadas, ao funcionário pelo exercício de chefia, quando esta atividade for inerente ao exercício de seu 
cargo.

Capítulo V
DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Art. 24 Admissão de pessoal de que trata o Art. 5º desta Lei só será permitida nos seguintes casos:
I - Para o exercício de atividade que exija especialização técnica ou científica, quando esta atividade não for inerente às atribuições de cargos 
de classes incluídas no Quadro Permanente;
II - Para o exercício de atividade de execução e conservação de obras e serviços públicos, bem como para o desenvolvimento dos trabalhos 
de oficina e de natureza industrial ou econômica;
III - Para a substituição temporária de regente de classe primária, enquanto durar o seu afastamento, e a manutenção, de classe de alfa-
betização de adultos;
IV - Para o exercício das atividades de zeladoria, limpeza e vigilância das instalações dos serviços municipais;
V - Quando o Município através do programa de cooperação se obrigar ou por à disposição de outras entidades.

Art. 25 O pessoal para o exercício das atividades mencionadas no item II, do artigo anterior, estará sujeito ao regime de emprego previsto 
na Consolidação das Leis do Trabalho, observando-se o disposto na Lei Federal nº 1890, de 13 de julho de 1953 e será chamado empregado.

Art. 26 A admissão do empregado será autorizada pelo Prefeito Municipal, mediante proposta do órgão interessado, havendo dotação orça-
mentária própria para atender às despesas.
Parágrafo Único - As despesas de admissão do empregado serão atendidas com recursos de dotação orçamentária global destinada à con-
tratação do pessoal.

Art. 27 O salário do empregado será equivalente ao salário pago no mercado pela prestação de serviços semelhantes aos que contratam.

Art. 28 O candidato a admissão como empregado deverá:
I - Ser maior de 18 (dezoito) anos e menor de 45 (quarenta e cinco) anos;
II - Ser portador de certificado de reservista ou de isenção do serviço militar;
III - Atender às exigências de sanidade física e mental;
IV - Possuir Carteira Profissional;
V - Ser portador de Título de Eleitor.

Art. 29 As admissões referidas nos itens I, III, IV e V do Art. 24º desta Lei, serão feitas mediante contrato de direito público, cobrindo-se 
as despesas com recursos de dotação orçamentária global destinada a contratação de pessoal.
§ 1º O termo de contrato será lavrado em modelo padronizado e mencionará as funções a serem desempenhadas, o órgão a que ficará 
subordinado o servidor, os vencimentos a serem pagos e o prazo de duração do contrato, que não será superior a 1 (um) ano e não ultra-
passará os limites do exercício financeiro.
§ 2º O candidato a contratação na forma do presente artigo, além dos requisitos enumerados no artigo 28º desta Lei, deverá:
I - Comprovar especialização técnica ou científica, tratando-se de pessoal objeto do item I, do artigo 24º, da presente Lei;
II - Satisfazer os requisitos mínimos para provimento de uma das classes do magistério primário, estabelecidos no Anexo III, desta Lei, 
tratando-se de pessoal para as atividades do item III do art. 24º da presente Lei.

Capítulo VI
DOS VENCIMENTOS E DAS VANTAGENS

Art. 30 As classes de cargos de provimento efetivo, com os respectivos padrões de vencimentos, salvo as de nível universitário constituem 
o Anexo IV, desta Lei.
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§ 1º Os vencimentos correspondentes a cada um dos padrões são constantes da tabela que constitui o Anexo V.
§ 2º Os vencimentos das classes de cargos de provimento efetivo de nível universitário ou técnico especializado são aqueles estabelecidos 
na forma do Anexo V.

Art. 31 Os cargos de provimento em comissão são classificados por símbolos, na forma do Anexo V e os vencimentos correspondentes a 
cada símbolo são os da tabela para os cargos comissionados.

Art. 32 Os símbolos para as funções gratificadas constantes do Anexo V, demonstram os respectivos valores.

Art. 33 Aos ocupantes dos cargos de Tesoureiro, quando em efetivo exercício de suas atribuições, será concedida a gratificação de 10% (dez 
por cento) sobre o padrão de vencimentos, a título de auxílio para diferença de caixa.
Parágrafo Único - A vantagem objeto deste artigo será calculada unicamente com base no padrão de vencimentos que o servidor ocupa, não 
incidindo sobre outra vantagem, tendo o mesmo direito ao auxílio quando se ausentar em virtude de luto, casamento ou serviço obrigatório 
por Lei.

Capítulo VII
DO ENQUADRAMENTO

Art. 34 O enquadramento dos servidores no novo Quadro obedecerá às normas estabelecidas neste Capítulo.

Art. 35 Os funcionários ocupantes de cargos de provimento efetivo serão enquadrados em cargos cujas atribuições sejam de natureza se-
melhantes às do cargo que ocuparem na data de vigência desta Lei.
Parágrafo Único - O funcionário não poderá ser enquadrado em cargo de vencimentos inferiores ao que ocupava na data da vigência desta 
Lei, não podendo sofrer reduções em seus vencimentos.

Art. 36 Os funcionários efetivos que, na data devigência da presente Lei estiverem exercendo efetivamente atribuições típicas das classes 
de Auxiliar de Administração, Escriturário, Bibliotecário, Fiscal de Obras e Fiscal da Fzenda, serão enquadrados nestas classes.
§ 1º O enquadramento mencionado neste artigo far-se-á pela ordem de padrão de vencimentos em que o funcionário ou servidor ocupar 
ou estiver classificado na data da vigência desta Lei, de forma que os padrões mais elevados sejam enquadrados nos cargos de classes 
superiores.
§ 2º Na hipótese do número de cargos de uma classe não ser suficiente para o enquadramento de todos os servidores de igual padrão de 
vencimentos, ocupará a classe superior o de maior tempo ou efetivo exercício na Prefeitura.
§ 3º O enquadramento dos ocupantes dos cargos de Tesoureiro e Auxiliar de Tesoureiro, terão que prestar fiança segundo ao que determi-
nam os Estatutos dos Funcionários Públicos.

Art. 37 Os servidores extranumerários mensalistas que, na data de vigência desta Lei estiverem exercendo de fato e em caráter permanen-
te funções para as quais a presente Lei cria cargos, poderão ser enquadrados nos cargos correspondentes a essas funções, desde que a 
administração julgue do seu interesse.
§ 1º Aos servidores com exercício no Hospital Municipal Nossa Senhora Aparecida e aos que estiverem exercendo suas atribuições junto às 
instituições que não integram a estrutura administrativa da Prefeitura não se aplica o disposto neste Artigo.
§ 2 - Os servidores que ocupam os cargos de Encarregados de Turma ou equivalente poderão ser enquadrados em cargos equivalentes cujo 
aproveitamento satisfaça tanto a Prefeitura como os funcionários.

Art. 38 Os professores primários, salvo os não efetivos que se enquadram nos casos de contratação previstos nesta Lei, serão enquadrados 
de acordo com as seguintes normas:
I - Os que forem portadores, na data da vigência desta Lei, de certificado de conclusão do Curso Normal Colegial, serão enquadrados em 
cargos da classe de Regentes do Ensino Primário;
II - Os que forem portadores, na data da vigência desta Lei, de certificado de conclusão do Curso Normal Ginasial, serão enquadrados em 
cargos da classe de Professor Primário;
III - Os que forem portadores, na data da vigência desta Lei, de certificado de curso primário e que, por força da Lei, já estão efetivados 
como Funcionário do Município, terão um prazo de 4 (quatro) anos, a contar da vigência da Lei, para se habilitarem e concluírem seus es-
tudos, como concluintes, no mínimo, do Curso Secundário primeiro ciclo, serão enquadrados como Professor Primário, caso contrário, terão 
de prestar concurso de provas na forma da Lei.

Art. 39 O servidor enquadrado em cargo de provimento efetivo ocupará o novo cargo:
I - Em caráter efetivo;
a) Se na data da vigência desta Lei for funcionário efetivo;b) Se na data da vigência desta Lei contar mais de (3) três anos de efetivo serviço 
na Prefeitura;c) Se tiver sido admitido mediante concurso público;d) Se tiver sido admitido como interino e contar na data da vigência desta 
Lei com mais de 5 (cinco) anos de efetivo serviço prestado ao Município.
II - Em caráter interino, se não se enquadrar numa das hipóteses das letras “a”, “b”, “c” e “d” do item I deste artigo.

Art. 40 O Prefeito Municipal fará publicar as listas nominais de enquadramento dentro de (90) noventa dias, contados da vigência desta Lei.

Capítulo VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 41 O Prefeito Municipal fará realizar, dentro de 6 (seis) meses, contados da vigência desta Lei, concurso interno a que se submeterão 
os servidores enquadrados em caráter interino, na forma da presente Lei.
§ 1º Serão nomeados em caráter efetivo os que lograrem aprovação e exonerados os reprovados.
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§ 2º O concurso de que trata este artigo será realizado por classe, estando inscritos “ex-oficcio”, em cada um deles, apenas os ocupantes 
interinos da classe a que se referir.

Art. 42 À medida que se efetuar o enquadramento nos novos cargos, extinguir-se-ão os existentes anteriormente à vigência desta Lei.

Art. 43 Os cargos constantes da parte “c” do Anexo I, desta Lei, extinguir-se-ão, automaticamente, a medida que vagarem.

Art. 44 Ao professor designado para a regência de uma segunda classe em Escola Desdobrada será concedida uma gratificação correspon-
dente a 60% (Sessenta por cento) dos respectivos vencimentos, sem prejuízo das demais vantagens.

Art. 45 Classe é o agrupamento de cargos que têm denominação idêntica, o mesmo padrão de vencimento e o mesmo conjunto de deveres 
e responsabilidades.

Art. 46 O Município poderá contratar filhos de funcionários ou servidores, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, maiores de 
16 (dezesseis) anos, à título de estágio pelo período nunca superior a 1 (hum) ano.
Parágrafo Único - Os contratados à título de estágio, caso sejam menores, perceberão os vencimentos de menor segundo o salário mínimo 
vigente, e, não perceberão qualquer tipo de bolsa de estudos ou outros auxílios durante o referido período.

Art. 47 O Prefeito Municipal providenciará dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados da vigência desta Lei, efetuar um novo enqua-
dramento para os servidores regidos pela Consolidação de Leis do Trabalho, realizando assim o enquadramento de conformidade com a sua 
especialização técnica ou científica, conforme dispõe o Art. 24º item I, sendo seu salário equivalente ao mercado de trabalho, obedecendo 
sempre a classificação da classe e, as dotações orçamentária para as despesas.

Art. 48 Os vencimentos para os ocupantes dos cargos de Professor, são aqueles estabelecidos pelo Anexo V, baseados na Lei nº 292, de 
26/05/70 e Decreto Federal nº 66.259, de 25/05/70.
Parágrafo Único - O Executivo Municipal alterará por Decreto os vencimentos para o cargo de Professor, sempre que houver alteração na 
Legislação Federal ou Estadual sobre a remuneração de professores ou quando houver alteração do salário mínimo vigente no Município.

Art. 49 Ficam revogadas todas as disposições e legislações sobre o Quadro de Funcionários Públicos do Município de Siderópolis, anterior-
mente criados à vigência desta Lei, bem como, todas as gratificações concedidas pelas reestruturações e quadros anteriores.
Parágrafo Único - O funcionário ou servidor que percebia gratificações anteriores à vigência da presente Lei, terá o valor correspondente da 
gratificação somado ao seu vencimento e enquadrado ao novo Padrão.

Art. 50 Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de agosto de 1970, revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 1º de agosto de 1970.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 1º/08/70.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 301

Publicação Nº 1879125

LEI Nº 301
ABRE CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO, PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE DE 1969.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 18 de dezembro de 1970.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 18/12/70.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 302

Publicação Nº 1879126

LEI Nº 302

MODIFICA E ESTACIONA A TAXA DE SERVIÇOS URBANOS REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 1971.
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RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a modificar e estacionar, para o exercício de 1971, o sistema de cobrança da Taxa de 
Iluminação Pública, conforme determinam os Arts. 249 e 252 da Lei nº 243, de 31/12/66, Código tributário Municipal de acordo com as 
especificações dos itens abaixo:
I - O salário mínimo que servirá para a base de cálculo para a cobrança da Taxa de Iluminação Pública no exercício de 1971, será aquele 
vigente em 31/12/1969, ou seja, o valor do salário mínimo será de Cr$141,60 (Cento e quarenta e hum cruzeiros e sessenta centavos);
II - As demais taxas de serviços urbanos constantes do Art. 249, da Lei nº 243, de 31/12/66, não sofreram a alteração mencionada neste 
artigo.

Art. 2º A presente Lei terá efeitos somente para o exercício de 1971 e especificamente para a Taxa dos Serviços de Iluminação Pública.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 18 de dezembro de 1970.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 18/12/70.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 303

Publicação Nº 1879127

LEI Nº 303

ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1971. (CR$421.379,74)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de dezembro de 1970.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23/12/70.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 304

Publicação Nº 1879128

LEI Nº 304
AUTORIZA PERMUTAR IMÓVEL DA ESCOLA DE VILA SÃO JORGE.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a permutar o imóvel territorial, constante da escritura registrada no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Urussanga sob o nº 24.136, registrada às folhas nºs 191 e 192, do livro nº 3-Q, medindo 2.500 (dois 
mil e quinhentos) metros quadrados, destinado a escola Municipal Jorge Bif, de Vila São Jorge, neste Município, por outro imóvel de igual 
área e onde se acha edificado o novo prédio da referida escola.
Parágrafo Único - A permuta autorizada por este artigo será realizada entre a Prefeitura Municipal de Siderópolis e o Sr. Armelindo Salvaro 
e sua esposa.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação 313885/89-B do Orçamento vigente.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares através de Decretos necessários à cobertura da presente 
Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 12 de maio de 1971.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
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Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 12/05/71.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 305

Publicação Nº 1879129

LEI Nº 305
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ADQUIRIR VEÍCULOS PARA A MUNICIPALIDADE.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, através de Concor-
rência Pública, os veículos abaixo relacionados: __________________________________________
________________________
|   Quantidade   |        Tipo       |             Marca           |
|================|===================|=============================|
|2 (dois)        |caminhão basculante|Chevrolet                    |
|----------------|-------------------|-----------------------------|
|1 (hum) caminhão|pick-up            |A marca que melhor se adaptar|
|                |                   |aos serviços municipais.     |
|________________|___________________|_____________________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º Para atender às despesas das aquisições mencionadas no artigo anterior, o Executivo 
Municipal usará como fonte de recursos os créditos provenientes do Fundo de Participação dos 
Municípios, devendo, entretanto, atentar para as normas e instruções sobre a aplicação da-
queles recursos.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares através de 
Decretos necessários à cobertura da presente Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 12 de maio de 1971.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 12/05/71.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 306

Publicação Nº 1879130

LEI Nº 306

APROVA TERMOS DE CONTRATO PRA O SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de remoção de lixo das principais ruas da cidade de Sideró-
polis perímetro urbano.
Parágrafo Único - As ruas que deverão ser removidos os lixos são aquelas constantes da cláusula segunda do contrato que é parte integrante 
desta Lei.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta da dotação orçamentária 311192/1450 - Salário de contrato para ser-
viço de limpeza.
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Art. 3º Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a suplementar, através de Decreto, a dotação orçamentária constante do artigo anterior, 
caso a mesma seja insuficiente para atender os serviços em referência na presente Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 04 de agosto de 1971.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 04/08/71.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 307

Publicação Nº 1879131

LEI Nº 307
AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A CNAE APROVA TERMOS DE AJUSTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Companhia Nacional de Alimentação Escolar CNAE.

Art. 2º Fica aprovado o “Termo de Ajuste” para a execução do Programa de Educação e Assistência Alimentar ao Escolar a ser cumprido 
pelo órgão local da Campanha Nacional de Alimentação Escolar, o qual é parte integrante desta Lei.

Art. 3º A Prefeitura Municipal de Siderópolis contribuirá com o auxílio de Cr$1.200,00 (Hum mil e duzentos cruzeiros) no exercício de 1971, 
cujo recurso destinar-se-á às despesas relativas à execução do “Termo de Ajuste”.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos que se fizerem necessários, bem como, a criar a dotação orçamentária própria 
no pagamento vigente.

Art. 5º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da redução parcial da dotação 31110104/39C - Vencimentos ao Biblio-
tecário, Setor de Educação - Ensino Primário.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 04 de agosto de 1971.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 04/08/71.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 308

Publicação Nº 1879132

LEI Nº 308

CRIA O GABINETE DO VICE-PREFEITO.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o Gabinete do Vice-Prefeito do Município de Siderópolis, de conformidade com as disposições da Lei nº 1.084 de 17 de 
setembro de 1970.

Art. 2º O Gabinete do Vice-Prefeito, além de orientar, supervisionar e fiscalizar o funcionamento dos Conselhos de Comunidades, orientará 
e supervisionará o Instituto Municipal de Assistência ao Lavrador, bem como as execuções dos programas agropecuários.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de outubro de 1971.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27/10/71.
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CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 309

Publicação Nº 1879133

LEI Nº 309

ALTERA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA ESTABELECIDA PELA LEI Nº 273.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Sistema Administrativo da Prefeitura Municipal de Siderópolis, constituído através da Legislação Federal e Estadual sobre os órgãos 
administrativos.

Art. 2º O Gabinete do Vice-Prefeito será o órgão responsável pelo Instituto Municipal de Assistência ao Lavrador, cabendo a este setor a 
execução dos programas agropecuários.

Art. 10 Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de outubro de 1971.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27/10/71.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 31

Publicação Nº 1878855

LEI Nº 31

ANULA PROFESSORA REGIONALISTA DO QUADRO ÚNICO DO MUNICÍPIO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam anuladas do Quadro Único do Município duas vagas de Professora Regionalista.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 13 de abril de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 310

Publicação Nº 1879134

LEI Nº 310

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1972. (CR$550.000,00)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 10 de novembro de 1971.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 10/11/71.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência
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LEI Nº 311

Publicação Nº 1879135

LEI Nº 311

FIXA A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O município de Siderópolis contribuirá para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, nos termos da Lei Comple-
mentar nº 8 da União, de 3 de dezembro de 1970, com as seguintes parcelas, que serão mensalmente recolhidas ao Banco do Brasil S/A.:
a) 1% (um por cento) das receitas correntes próprias, deduzidas as transferências feitas a outras entidades de administração Pública, a 
partir de 1º de julho de 1971: 1,5 (um e meio por cento) em 1972 a 2% (dois por cento) no ano de 1973 e subseqüentes;b) 2% (dois por 
cento) das transferências recebidas do Governo da União através do Fundo de Participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios, a 
partir de 1º de julho de 1971.
Parágrafo Único - Não recairá, em nenhuma hipótese, sobre as transferências de que se trata este artigo, mais de uma contribuição.

Art. 2º Das autarquias, empresas públicas, sociedades econômicas e fundação do Município de Siderópolis contribuição para o Programa 
com 0,4% (quatro décimos por cento) da Receita Orçamentária, inclusive transferências e receita operacional, a partir de 1º de julho de 
1971: 0,6% (seis décimos por cento) em 1972 e 0,8% (oito décimos por cento) no ano de 1973 e subseqüentes.

Art. 3º Beneficiar-se-ão das vantagens do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e na forma e condições previstas na 
Lei complementar nº 8 da União, apenas os servidores em atividade, no Município de Siderópolis os de suas entidades e Administrações 
indireta e fundações.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de outubro de 1971.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27/10/71.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 312

Publicação Nº 1879136

LEI Nº 312

MODIFICA O LECTO DA LEI Nº 289 DE 05/05/70, QUE AUTORIZA A VENDA DE AÇÕES DA PETROBRÁS.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover a venda, cessão ou transferência, pela cotação da Bolsa de Valores de São 
Paulo e/ou Rio de Janeiro, de parte ou de todas as ações do Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS, pertencentes a esta Municipalidade.

Art. 2º O produto líquido da venda das ações mencionadas no artifo 1º, será escriturado como receita, obedecido o seguinte critério = 50% 
(cinqüenta por cento) para Receitas Correntes e 50% (cinqüenta por cento) para Receitas de Capital, deduzidas as despesas de comissões 
e corretagens.
Parágrafo Único - A cota referente a Receitas Correntes será aplicada na amortização de despesas referentes ao programa de trabalho do 
Departamento Municipal de Estradas de Rodagem - DMER, sendo o valor correspondente as receitas de capital destinado à aquisição de um 
veículo que prestará serviços de Assistência Social e ao Gabinete do Prefeito e, havendo saldo, será o mesmo empregado em reequipamento 
dos serviços municipais, principalmente no setor do DMER.

Art. 3º As despesas com corretagem e comissões não ultrapassarão a taxa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da venda autorizada 
no artigo 1º desta Lei, devendo os corretores serem credenciados junto à PETROBRÁS.

Art. 4º Fica igualmente autorizado o Poder Executivo a contratar com pessoas capacitadas a atender essa transação ou celebrar convênio 
com o Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS, e/ou qualquer outro órgão da administração pública federal, visando melhor atender aos inte-
resses da municipalidade.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de outubro de 1971.
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RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27/10/71.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 313

Publicação Nº 1879137

LEI Nº 313

ANULA OU TRANSFERE CONVÊNIO DO DAES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular ou a transferir o convênio celebrado com o Departamento Autônomo de Enge-
nharia Sanitária - DAES, para com a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN, criado pela Lei nº SSP - 304-71/58.
Parágrafo Único - O Poder Executivo terá liberdade para, na celebração de novo convênio ou na transferência daquele já firmado com a 
DAES, atentar para as condições que mais convenham aos interesses do Município, inclusive podendo fixar prazo para a instalação na maior 
brevidade possível dos serviços de abastecimento d`água de Siderópolis.

Art. 2º Prevalecerá para todos os efeitos, no novo contrato, as disposições da Lei nº 296, de 10/06/1970.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de outubro de 1971.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27/10/71.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 314

Publicação Nº 1879138

LEI Nº 314

REDISTRIBUE OS CARGOS E FUNÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO DA LEI Nº 300, REAVALIA OS CARGOS E NÍVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os cargos e níveis de retribuição vigentes no serviço da Prefeitura Municipal de Siderópolis, ficam redistribuídos e reavaliados na 
forma estabelecida na presente Lei, observadas as disposições de estrutura e organização da Lei nº 300, de 16 de outubro de 1970 e os 
preceitos dos Estatutos dos Funcionários Públicos Civis do Município de Siderópolis.

Art. 2º A nova classificação, organizada pela presente Lei, compreenderá os cargos efetivos de carreira, os cargos em comissão e as funções 
gratificadas.

Art. 3º Os cargos isolados de provimento efetivo de carreira integram séries de classes, conforme dispõe a Lei nº 300, de 16/10/70, e na 
forma do anexo I, integrante desta Lei.

Art. 4º A presente classificação está distribuída nos Anexos I, II, III, IV e V, integrantes desta Lei e que automaticamente integra também 
a Lei nº 300 a partir da aprovação desta Lei.

Art. 5º Ficam expressamente revogados os cargos e funções constantes da Lei nº 300, assim como seus anexos ficam destituídos por estes 
que integram a presente Lei, na forma do artigo anterior.

Art. 6º O Executivo Municipal providenciará no prazo de 60 (sessenta) dias, o novo enquadramento dos funcionários e servidores, respeita-
das as atuais categorias e níveis remuneração que não poderá ser inferior àquele que já recebe atualmente.
Parágrafo Único - Os cargos extintos pela presente Lei terão seus funcionários enquadrados conforme dispõe o Anexo I,sem prejuízo das 
vantagens adquiridas pelos funcionários nos cargos que ocupavam anteriormente.

Art. 7º Os vencimentos ou remuneração dos Professores Municipais serão alterados por Decreto do Executivo Municipal, sempre que houver 
aumento do nível do salário mínimo vigente no Município, obedecendo assim os preceitos da Legislação Federal e Estadual referentes ao 
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mesmo.

Art. 8º A contratação de pessoal pelo regime da Legislação trabalhista nos órgãos da administração centralizada ou descentralizada, far-se-á:
I - Para funções de natureza técnica ou especializada;
II - Para obras.

Art. 9º O salário pago ao contratado não poderá ser inferior ao salário mínimo regional, nem superior aos vencimentos fixados em Lei para 
o cargo a que corresponder.
Parágrafo Único - Para os efeitos deste artigo, considera-se vencimentos, além da referência do cargo, as vantagens a ele incorporadas ou 
acrecidas por força da Lei.

Art. 10 A contratação nos termos desta Lei dependerá de exame prévio de seleção, realizado pela unidade interessada, com ampla divulga-
ção das condições para a inscrição dos candidatos e dos conhecimentos exigidos.
1º Quando se tratar de contratação de pessoal técnico ou especializado, além das exigências deste artigo, o candidato deverá apresentar 
“curriculum vitae”, atestado de experiência e certificado de habilitação em curso legalmente reconhecido ou diploma em curso legalmente 
reconhecido, ou diploma em curso superior equivalente.
2º Obedecida a ordem de classificação e feitas as contratações, o exame de seleção referido neste artigo perderá sua validade, não assis-
tindo aos demais candidatos aprovados qualquer direito e contratação futura.
3º Ao pessoal contratado para obras, aplicar-se-ão as normas da CLT, relativas aos contratados por prazo determinado ou obra certa.
4º Na contratação de técnico ou especialista, para efeito de remuneração observar-se-ão, através de pesquisas, as bases vigentes no mer-
cado de trabalho.

Art. 11 As contratações a que se refere o artigo oitavo desta Lei serão processadas mediante justificativa fundamentada, comprovada a 
necessidade, assim como a existência de recursos orçamentários disponíveis para todos os encargos decorrentes.

Art. 12 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de outubro de 1971.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27/10/71.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 315

Publicação Nº 1879139

LEI Nº 315

ANEXA ÁREA SUBURBANA DO RIO FIORITA A PERÍMETRO URBANO DA CIDADE.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica anexada ao perímetro urbano da cidade de Siderópolis, a área que compreende a Vila 
de Rio Fiorita, cujo total é 664.694,13 (Seiscentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e noven-
ta e quatro metros e treze centímetros quadrados), conforme perimetral que integra a presente 
Lei e suas referências constantes do quadro descritivo abaixo: ____________________________
|Estações|  Azimutes  | Lados|
|========|============|======|
|1 a 2   |122º 01` 45”| 80,14|
|--------|------------|------|
|2 a 3   |59º 26 `35” | 55,67|
|--------|------------|------|
|3 a 4   |74º 56` 00” | 49,16|
|--------|------------|------|
|4 a 5   |129º 11` 10”|169.47|
|--------|------------|------|
|5 a 6   |123º 41` 50”|139,32|
|--------|------------|------|
|6 a 7   |85º 57` 40” | 78,29|
|--------|------------|------|
|7 a 8   |13º 56` 50” |348,31|
|--------|------------|------|
|8 a 9   |13º 19` 20” | 59,82|
|--------|------------|------|
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|9 a 10  |322º 18` 10”| 87,88|
|--------|------------|------|
|10 a 11 |328º 49` 05”|176,02|
|--------|------------|------|
|11 a 12 |298º 33` 25”| 62,93|
|--------|------------|------|
|12 a 13 |287º 34` 50”| 66,20|
|--------|------------|------|
|13 a 14 |313º 07` 15”| 60,94|
|--------|------------|------|
|14 a 15 |321º 36`25” | 49,04|
|--------|------------|------|
|15 a 16 |287º 52` 25”| 51,88|
|--------|------------|------|
|16 a 17 |219º 20` 00”|110,84|
|--------|------------|------|
|17 a 18 |194º 53` 20”| 84,74|
|--------|------------|------|
|18 a 19 |255º 59` 20”|182,31|
|--------|------------|------|
|19 a 20 |310º 54` 00”| 73,13|
|--------|------------|------|
|20 a 21 |325º 48` 40”| 74,70|
|--------|------------|------|
|21 a 22 |321º 13` 50”| 34,65|
|--------|------------|------|
|22 a 23 |3º 44` 10”  | 42,69|
|--------|------------|------|
|23 a 24 |346º 52` 40”| 53,94|
|--------|------------|------|
|24 a 25 |279º 37` 40”|162,68|
|--------|------------|------|
|25 a 26 |217º 52` 40”|100,50|
|--------|------------|------|
|26 a 27 |229º 12` 40”| 54,00|
|--------|------------|------|
|27 a 28 |236º 27` 40”|106,00|
|--------|------------|------|
|28 a 29 |225º 22` 40”|129,00|
|--------|------------|------|
|29 a 30 |136º 20` 45”| 66,00|
|--------|------------|------|
|30 a 31 |67º 14` 00” | 75,00|
|--------|------------|------|
|31 a 32 |131º 55` 30”|179,27|
|--------|------------|------|
|32 a 33 |78º 42` 50” |154,02|
|--------|------------|------|
|33 a 34 |135º 45` 20”|174,05|
|--------|------------|------|
|34 a 35 |138º 52` 00”|103,48|
|--------|------------|------|
|35 a 36 |225º 58` 00”|151,00|
|--------|------------|------|
|36 a 37 |209º 13` 00”|187,49|
|--------|------------|------|
|37 a 38 |191º 53` 00”|333,00|
|--------|------------|------|
|38 a 39 |283º 13` 00”|361,50|
|--------|------------|------|
|39 a 40 |193º 13` 00”|428,00|
|--------|------------|------|
|40 a 41 |113º 13`00” |500,00|
|--------|------------|------|
|41 a 42 |359º 13` 00”|194,20|
|--------|------------|------|
|42 a 43 |11º 43` 00” |573,00|
|--------|------------|------|
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|43 a 44 |29º 08` 00” |138,26|
|--------|------------|------|
|44 a 45 |45º 58” 00” |149,50|
|________|____________|______|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 15 de dezembro de 1971.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 15/12/71.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 316

Publicação Nº 1879140

LEI Nº 316

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O SIDERÓPOLIS CLUBE.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É declarada de Utilidade Pública a sociedade “Siderópolis Clube”, com sede na cidade de Siderópolis e foro na Comarca de Urussanga.

Art. 2º À entidade cima referida ficam assegurados todos os benefícios, vantagens e prerrogativas legais.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 22 de dezembro de 1971.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22/12/71.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 317

Publicação Nº 1879141

LEI Nº 317
HOMOLOGA O DECRETO Nº 343.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis., Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica “homologado” de pleno direito, o Decreto nº 343, de 25/06/71, que Abre Crédito Suplementar por Anulação, no valor de 
Cr$82.756,56 (Oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis cruzeiros e cinqüenta e seis centavos) do Poder Executivo Municipal, o qual 
não obedeceu às determinações legais da legislação orçamentária em vigor.

Art. 2º Os efeitos da presente Lei serão retroativos e contados a partir de 25 de junho de 1971, data esta em que foi publicado o referido 
Decreto.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 15 de dezembro de 1971.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 15/12/71.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência
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LEI Nº 318
Publicação Nº 1879142

LEI Nº 318
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A EFETUAR VENDA DE VEÍCULOS.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a venda, através de Concorrência Pública, dos veículos de propriedade da 
municipalidade, conforme discriminação e características abaixo relacionadas:
Veículo nº 4 - Caminhão, marca Chevrolet, basculante, ano 1961, cor cinza, motor nº 70523B, chassis nº G61C-236-M, 6 cilindros, 142 HP, 
capacidade: 6.500 kg, chapa CM-5434, certificado de registro de veículo nº 268632;
Veículo nº 9 - Camioneta tipo Rural, marca Willys Overland, cor azul marambaia e branco, motor nº B 9337636, chassis nº 88322 - 0101131, 
90 HP, capacidade: 5 pessoas, ano 1969, certificado de registro de veículos nº 268631, chapa nº CM 5435.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 19 de janeiro de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19/01/72.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 319
Publicação Nº 1879143

LEI Nº 319
CONCEDE ABONO DE NATAL AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar o pagamento de um Abono de Natal aos funcionários e professores municipais, 
no valor de Cr$50,00 (Cinqüenta cruzeiros), para cada funcionário ou professor.
Parágrafo Único - O Abono de Natal a que se refere este artigo será válido somente para o exercício de 1971.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação orçamentária 327580/101 - Pessoal (Diversas Transferências 
Correntes - Indenizações Trabalhistas, ficando o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular, transferir, suplementar ou abrir itens orça-
mentários ou créditos especiais através de Decreto, para atendimento às despesas em referência no artigo 1º desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 19 de janeiro de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19/01/72.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 32

Publicação Nº 1878856

LEI Nº 32

PRORROGA PRAZO DE COBRANÇA DE IMPOSTOS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica prorrogado o prazo para a cobrança sem multa de impostos predial, territorial urbano, licença geral, inddústria e profissões 
(primeiro semestre), licença de veículos e taxas de fiscalização e serviços diversos, até o dia 20 do corrente mês.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 13 de abril de 1960.
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MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 320

Publicação Nº 1879144

LEI Nº 320
AUTORIZA A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, através de licitação, um veículo tipo automóvel, até 4 cilindros, capacidade 
para 5 (cinco) pessoas, destinado ao Gabinete do Prefeito .

Art. 2º Para atender às despesas da aquisição acima mencionada no artigo 1º, o Executivo Municipal usará os recursos próprios do Muni-
cípio.

Art. 3º Está igualmente autorizado o Executivo Municipal a abrir o item necessário no Orçamento vigente, e/ou abrir os créditos especiais 
suplementares que se fizerem necessários, através de Decretos, atentando para as normas e instituições do Tribunal de Contas da União e 
do Estado em vigor.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 19 de janeiro de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19/01/72.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 321

Publicação Nº 1879145

LEI Nº 321

DÁ DENOMINAÇÃO A VIA PÚBLICA.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada “Travessa Calisto De Mattia” a via pública que tem seu início na Rua Presidente Dutra, prolongando-se até a Rua 
nº 15, na altura do Grupo Escolar José do Patrocínio.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de verba própria do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 19 de janeiro de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19/01/72.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 322

Publicação Nº 1879146

LEI Nº 322
CONCEDE AUMENTO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Ficam elevados em 20 % (vinte por cento) os valores de Níveis de Vencimentos constantes do Anexo V, da Lei nº 314, de 27 de ou-
tubro de 1971, correspondente a tabela de vencimentos de cargos de Provimento Efetivo, tabela de Vencimentos dos Cargos de Provimento 
em Comissão e tabela dos valores das funções qualificadas.

Art. 2º Fica, igualmente, o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos necessários a suplementação das dotações correspondentes, assim 
como, se necessário, realizar a transposição de consignações a fim de atender as despesas decorrentes da presente Lei.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 31 de maio de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 31/05/72.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 323

Publicação Nº 1879147

LEI Nº 323

APROVA TERMO DE AJUSTE COM A CNAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o “Termo de Ajuste” para execução do Programa de Educação e Assistência Alimentar ao Escolar a ser cumprido pelo 
órgão local da Campanha Nacional de Alimentação Escolar - CNAE, o qual é parte integrante desta Lei .

Art. 2º O Executivo Municipal está autorizado a celebrar os novos “Termos de Ajuste” nos anos subseqüentes, atentando, entretanto, para 
que os recursos a serem encaminhados para aquele órgão não ultrapasse a 8% (oito por cento) da despesa prevista para o setor de Edu-
cação.
Parágrafo Único - O Decreto de aprovação do “Termo de Ajuste” dos anos subseqüentes, merecerão posterior homologação do Legislativo.

Art. 3º A Prefeitura Municipal de Siderópolis contribuirá no corrente exercício com a importância de Cr$4.500,00 (Quatro mil e quinhentos 
cruzeiros), cujos recursos destinar-se-ão as despesas relativas a execução do presente Termo de Ajuste.

Art. 4º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da verba própria no orçamento vigente, recebendo a mesma suplemen-
tação que se fizer necessária.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 31 de maio de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 31/05/72.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 324

Publicação Nº 1879148

LEI Nº 324

DÁ DENOMINAÇÃO A VIA PÚBLICA.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a ter denominação de Rua Intendente Abel da Soler, a rua caracterizada, pela Planta do Perímetro Urbano desta cidade, como 
rua 13 e que se inicia na rua Presidente Dutra e finda fazendo esquina com a rua 15.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 25 de agosto de 1972.
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RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 25/08/72.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 325

Publicação Nº 1879149

LEI Nº 325

DÁ DENOMINAÇÃO A PRAÇA PÚBLICA DO DISTRITO DE TREVISO.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada “Praça Cavaleiro Benjamin Scussel”, a praça pública situada na sede do Distrito de Treviso, defronte a Igreja Matriz.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, constante do Orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 25 de agosto de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 25/08/72.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 326

Publicação Nº 1879150

LEI Nº 326
HOMOLOGA O DECRETO Nº 355/71.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica “homologado” de plano direito, o Decreto nº 355, de 31 de dezembro de 1971, que “Abre Crédito Suplementar por anulação no 
valor de Cr$15.627,57 (Quinze mil, seiscentos e vinte e sete cruzeiros e cinqüenta e sete centavos), do Poder Executivo Municipal, o qual 
não obedeceu às determinações da Legislação Orçamentária em vigor”.

Art. 2º Os efeitos desta Lei serão retroativos e contados a partir de 31 de dezembro de 1971, data esta em que foi publicado o referido 
Decreto.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de setembro de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20/09/72.
LUIZ PAULO ELIAS DO LIVRAMENTO
Secretário Designado

LEI Nº 327

Publicação Nº 1879151

LEI Nº 327
CONCEDE AUXÍLIO AO CURSO SUPLETIVO.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder um auxílio de Cr$1.00,00 (Cem cruzeiros) mensais aos professores do Curso 
Supletivo do Projeto Minerva que funciona nesta cidade.

Art. 2º O auxílio de que trata o artigo 1º desta Lei correrá por conta da dotação 64/31/40/1402-6 - Encargos Diversos - Mobral, podendo o 
Executivo suplementar ou abrir os créditos que se fizerem necessários.

Art. 3º Os efeitos desta Lei serão contados a partir de julho do corrente exercício.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 01 de outubro de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 01/10/72.
LUIZ PAULO ELIAS DO LIVRAMENTO
Secretário Designado

LEI Nº 328

Publicação Nº 1879152

LEI Nº 328
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR VEÍCULO.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir através de Licitação Pública, um veículo tipo caminhão basculante.
Parágrafo Único - O Executivo deverá atentar para a marca de padronização dos veículos que compõem a frota do Município.

Art. 2º Para atender as despesas com a aquisição acima mencionada, o Chefe do Poder Executivo usará os créditos do Fundo de Participação 
dos Municípios e parcela dos próprios recursos do Município, correndo as despesas pela dotação 11.4/4130/3318 - Veículos automotores, 
podendo suplementar a verba do orçamento vigente em caso de necessidade.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 08 de novembro de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 08/11/72.
LUIZ PAULO ELIAS DO LIVRAMENTO
Secretário Designado

LEI Nº 329

Publicação Nº 1879153

LEI Nº 329
CONCEDE ISENÇÃO DE LIBRETOS MUNICIPAIS A EX-COMBATENTES.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É concedida Isenção de Tributos Municipais aos Ex-Combatentes do Brasil, como recompensa aos esforços em defesa da pátria.

Art. 2º A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da Legislação 
em vigor.
Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 08 de novembro de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 08/11/72.
LUIZ PAULO ELIAS DO LIVRAMENTO
Secretário Designado
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LEI Nº 33

Publicação Nº 1878857

LEI Nº 33

CRIA BOLSAS MUNICIPAIS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar 6 (seis) Bolsas de Estudos, no valor de Cr$4.000,00 (Quatro mil cruzeiros) cada 
uma.

Art. 2º O Crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação de uma professora regionalista do Quadro Único do Mu-
nicípio.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 13 de abril de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 330

Publicação Nº 1879154

LEI Nº 330

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1973. (CR$700.000,00)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 08 de novembro de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 08/11/72.
LUIZ PAULO ELIAS DO LIVRAMENTO
Secretário Designado

LEI Nº 331

Publicação Nº 1879155

LEI Nº 331
CONCEDE ABONO DE NATAL AOS FUNCIONÁRIOS DO MUNICÍPIO.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º No mês de dezembro de 1972 será paga pela Prefeitura, uma gratificação salarial independentemente da remuneração a que fizer 
jus, aos funcionários ativos, inativos e pensionistas do Município, como Abono de Natal.
1º A gratificação corresponderá a 1/12 do Padrão de Vencimentos ou remuneração de cada um, por mês de serviço do ano em curso.
2º A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo anterior.

Art. 2º As faltas legais e justificadas ao serviço não serão deduzidas para os fins previstos nesta Lei.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir através de decreto os créditos especiais ou suplementares que se fizerem necessários, 
para o cumprimento da presente Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 08 de novembro de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 08/11/72.
LUIZ PAULO ELIAS DO LIVRAMENTO
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Secretário Designado

LEI Nº 332

Publicação Nº 1879156

LEI Nº 332
HOMOLOGA O DECRETO Nº 378/72.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica “homologado”, de pleno direito, o Decreto nº 378/72, que Abre Crédito Suplementar por Anulação no valor de Cr$43.662,00 
(Quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e dois cruzeiros), do Poder Executivo Municipal o qual não obedeceu as determinações da Le-
gislação orçamentária em vigor.

Art. 2º Os efeitos da presente Lei serão retroativos e contados a partir de 17 de novembro de 1972, data esta em que foi publicado o re-
ferido Decreto.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de dezembro de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27/12/72.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 333

Publicação Nº 1879157

LEI Nº 333
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para abertura de 
Postos de Correios nesta Município.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a colocar funcionários do Município a disposição dos referidos Postos, assim como, con-
tratar servidor pelo regime da CLT, caso seja necessário.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de dezembro de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27/12/72.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 334

Publicação Nº 1879158

LEI Nº 334
HOMOLOGA O DECRETO Nº 384-72.

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica homologado, de pleno direito, o Decreto nº 384-72, que Abre Crédito Suplementar por Anulação no valor de Cr$38.248,93 
(Trinta e oito mil, duzentos e quarenta e oito cruzeiros e noventa e três centavos), do Poder Executivo Municipal, o qual não obedeceu as 
determinações da legislação orçamentária vigente, efetuando consequentemente transposições de dotações orçamentárias.
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Art. 2º Os efeitos da presente Lei serão retroativos e contados a partir de 06 de dezembro de 1972, data esta em que foi publicado o re-
ferido Decreto.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de dezembro de 1972.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 27/12/72.
CELIO CARLOS GOMES
Diretor de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 335.

Publicação Nº 1879159

LEI Nº 335.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CONCEDER SUBVENÇÃO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DO 
CARVÃO DE SIDERÓPOLIS.”

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a consignar anualmente em cada exercício financeiro, dotação orçamentária específica, calcu-
lada na porcentagem de 5% (cinco por cento) sobre a arrecadação anual resultante do Imposto Único sobre os Minerais do País destinada 
ao sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração do carvão de Siderópolis, para aplicação em assistência social nos termos do Inciso 
II, do artigo 16º, do Decreto-Lei 1038, de 21 de outubro de 1969.
Parágrafo Único - O percentual de 5% (cinco por cento) incidirá sobre a receita orçada no exercício resultante da arrecadação anual do 
Imposto Único sobre os Minerais do País.

Art. 2º A liberação dos recursos oriundos da presente Lei se fará mensalmente, em duodécimos e a prestação de contas será anual, não 
podendo exceder a 31 de dezembro de cada exercício financeiro.

Art. 3º Para o exercício financeiro de 1973, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular e suplementar por Decreto, assim como criar 
o item no orçamento, as dotações que se fizerem necessárias para o cumprimento da presente Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 04 de janeiro de 1973.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 04/01/73.
CELIO CARLOS GOMES
Dir. de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 336.

Publicação Nº 1879160

LEI Nº 336.

“ABRE CRÉDITO PARA PAGAMENTO DO PARQUE INFANTIL.”

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir através de Decreto, um crédito especial até o valor de CR$8.000,00 (Oito mil cruzeiros) 
para pagamento das despesas de aquisição e instalação do Parque Infantil da Sede do Distrito de Treviso.

Art. 2º Para cobrir as despesas decorrentes da presente Lei, o Executivo usará como fonte de recursos dotações do orçamento vigente, no 
setor de Educação, podendo se necessário abrir o item correspondente para o Parque Infantil.
Parágrafo Único - Poderá o Executivo Municipal também utilizar-se dos recursos oriundos do excesso de arrecadação.
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 04 de janeiro de 1973.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 04/01/73.
CELIO CARLOS GOMES
Dir. de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 337.

Publicação Nº 1879161

LEI Nº 337.

“DÁ DENOMINAÇÃO AO PARQUE INFANTIL DO DISTRITO DE TREVISO.”

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado “Parque Infantil João Caruso Mac Donald” o Parque Infantil que está sendo instalado na sede do Distrito de Treviso, 
neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 04 de janeiro de 1973.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 04/01/73.
CELIO CARLOS GOMES
Dir. de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 338.

Publicação Nº 1879162

LEI Nº 338.

“CRIA PONTO DE AUTOMÓVEIS DE ALUGUEL.”

RAULINO CESA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado um Ponto de Estacionamento de Automóveis de Aluguel junto ao Bar 7 de Setembro, esquina com a Rua Gastão Bica de 
Oliveira, nesta cidade.

Art. 2º O presente Ponto deverá obedecer às disposições do Decreto nº 212, de 18/05/66, que regem a matéria, devendo funcionar o Ponto 
em referência com um (1) veículo.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 17 de janeiro de 1973.
RAULINO CESA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 17/01/73.
CELIO CARLOS GOMES
Dir. de Administração, Educação e Assistência

LEI Nº 339.

Publicação Nº 1879163

LEI Nº 339.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$35.234,20 (TRINTA E CINCO MIL ...............................
................ CENTAVOS.”

Conteúdo obsoleto:
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Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 19 de abril de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19/04/73.
PEDRO PACHECO
Dir. de Administração

LEI Nº 34.

Publicação Nº 1878858

LEI Nº 34.

“CRIA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 13 de abril de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 340.

Publicação Nº 1879164

LEI Nº 340.
“INSTITUI FERIADOS RELIGIOSOS E CIVIS DO MUNICÍPIO.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam instituídos de conformidade com a tradição e a Legislação Federal em vigor, os seguintes Feriados Municipais.
a) Feriados Religiosos:
1 - Variável: Sexta-feira Santa;
2 - 12 de outubro: Dia de Nsª Srª Aparecida, padroeira do Brasil e do Município de Siderópolis;
3 - 02 de novembro: Dia de Finados;b) Feriados Civis:
1 - 19 de dezembro: Dia da Criação do Município de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e anula automaticamente os demais 
feriados que constam da Legislação anterior.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 19 de abril de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19/04/73.
PEDRO PACHECO
Dir. de Administração

LEI Nº 341.

Publicação Nº 1879165

LEI Nº 341.

“DECL ............................................... CIONAL - OPAN, SECÇÃO DE SIDERÓPOLIS.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É declara da de Utilidade Pública, no município de Siderópolis, a Operação Anchieta Nacional - OPAN, com sede no município do 
mesmo nome, foro jurídico na Comarca de Urussanga, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Á Operação Anchieta Nacional - OPAN, Secção de Siderópolis, são asseguradas as prerrogativas e vantagens previstas na Legislação 
vigente.
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 23 de maio de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23/05/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 342.

Publicação Nº 1879166

LEI Nº 342.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO ASSINAR TERMOS DE RESPONSABILIDADES PARA INSTALAÇÃO DE POSTOS DE CORREIOS OU POSTOS 
DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, TANTOS QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS, PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Siderópolis, autorizado a assinar “Termos de Responsabilidades” para instalação de 
Postos de Correios ou Postos de Correios e Telégrafos no interior do Município de Siderópolis, neste Estado, tantos quantos forem necessá-
rios, junto a ECT _ Empresa de Correios e Telégrafos, nos termos das normas e legislações vigentes.

Art. 2º Para pagamento das despesas que vierem em decorrência das instalações de novos Postos de Correios ou Postos de Correios e Te-
légrafos, fica igualmente o Poder Executivo autorizado a abrir créditos especiais, tantos quantos forem necessários, por conta dos recursos 
disponíveis.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 23 de maio de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23/05/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 343.

Publicação Nº 1879167

LEI Nº 343.

“ANULA A LEI Nº 335 DE 04 DE JANEIRO DE 1973.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a anulado de pleno direito em todos os seus artigos e termos a Lei Municipal nº 335 de 04 de janeiro de 1973.

Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal desautorizado a pagar qualquer importância, por ventura julgada de direito 
ou vencida, até a presente data, referente a Lei ora anulada, pela inexistência dos legais recursos orçamentários, bem como pela concessão 
de créditos ilimitados.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 05 de setembro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 05/09/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração
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LEI Nº 344.

Publicação Nº 1879168

LEI Nº 344.

“CONCEDE INCENTIVOS ECONÔMICOS À INDÚSTRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal de Siderópolis autorizada a conceder a requerimento da parte interessada, estímulos e incentivos eco-
nômicos, no período de 10 (dez) anos, à indústrias que se estabeleçam e iniciem atividades no Município, consideradas de boa expressão 
econômica, financeira e de produção que demande mão-de-obra.

Art. 2º Os estímulos a que se refere o artigo anterior, poderão constituir-se de:
I - Isenção de impostos municipais pelo prazo de 10 (dez) anos.
II - Execução gratuita dos serviços de terraplanagem infra-estrutura de terreno, necessárias à implantação pretendida.
III - Fornecimento, pela Prefeitura, da área de terras necessárias, em zona adequada do Município e que constituirão o “Distrito Industrial” 
de Siderópolis.

Art. 3º A concessão dos estímulos e incentivos de que trata a presente Lei, dará gratuita e deferida pelo Prefeito Municipal, em despacho 
fundamentado, que levará em conta principalmente a capacidade de absorção de mã-de-obra local disponível, do empreendimento a ser 
beneficiado.
Parágrafo Único - A solicitação da empresa interessada deverá ser instruída e documentada com os projetos econômicos, técnicos de 
engenharia do empreendimento, se possível, nos quais se definam os favores pleiteados, e o número de empregos (novos) diretos que a 
iniciativa proporcionará.

Art. 4º Não serão concedidos quaisquer dos benefícios previstos nesta Lei à empresa que tenha débitos vencidos perante a Fazenda Muni-
cipal; nem se atribuirão vantagens do inciso III, do artigo 2º à empresa que não firmar compromisso desistindo de referidas vantagens em 
caso de não cumprimento dos objetivos definidos no documento que institui a solidificação das vantagens.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de crédito especial que o Chefe do Poder Executivo Muni-
cipal fica autorizado a abrir, dentro dos limites necessários, com recursos previstos e disponíveis de conformidade com o artigo 43º da Lei 
Federal nº 432, de 11 de março de 1964.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 06 de setembro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 06/09/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 345.

Publicação Nº 1879169

LEI Nº 345.

“INSTITUI A BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Bandeira do Município de Siderópolis, a qual será confeccionada em três panos, colocados justapostos e horizon-
talmente, sendo a faixa superior na cor “blau”, a faixa inferior na cor “púrpura” e a faixa intermediária na cor “sinople” e na qual ficará 
estampado o Brasão de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 05 de setembro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 05/09/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração
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LEI Nº 346.

Publicação Nº 1879170

LEI Nº 346.

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 1º A Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Siderópolis fica constituída dos seguintes órgãos:
I - Órgãos Colegiados de Assessoramento:
a) Poderão ser criados órgãos colegiados de assessoramento por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, de acordo com as ne-
cessidades e interesses do Município, órgãos que ficarão sempre sob a presidência do Vice-Prefeito.b) Comissões especiais, vinculadas aos 
órgãos colegiados mencionados no item anterior:
II - Órgãos de Assessoramento:
1 - Gabinete do Prefeito
2 - Gabinete do Vice-Prefeito
III - Órgãos Auxiliares:
1 - Secretaria de Administração
2 - Secretaria de Finanças
IV - Órgão de Administração Específica:
1 - Secretaria de Obras e Viação
2 - Secretaria de Educação e Cultura
3 - Secretaria de Saúde e Bem Estar Social
4 - Secretaria de Serviços Urbanos
V - Órgão de Desconcentração Administrativa
1 - Intendência Distrital de Treviso.
§ 1º Os órgãos coletivos de assessoramento vinculando-se ao Prefeito por Coordenação.
§ 2º Os órgãos mencionados nos incisos I. III, IV e V, subordinam-se ao Prefeito por autoridade integral.

Capítulo II
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
SECÇÃO 1ª
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º O Gabinete do Prefeito é o órgão que tem por incumbência assessorar e coordenar a representação político-social e administrativa 
do Município, bem como ordenar e executar tudo o mais que seja da competência do Poder Executivo Municipal, atendendo e cumprindo 
da melhor forma possível com a legislação estadual e federal vigentes.
SECÇÃO 2ª
GABINETE DO VICE PREFEITO

Art. 3º O gabinete do vice Prefeito é o órgão que presidirá aos órgãos colegiados de assessoramento, bem como auxiliará o Chefe do Poder 
Executivo Municipal, na supervisão de todos os planos administrativos e serviços do Município.
SECÇÃO 3ª
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 4º A Secretaria de Administração incumbe executar as atividades relativas ao recrutamento, à seleção, ao treinamento, ao regime 
jurídico, aos controles funcionais e às demais atividades de pessoal, à padronização, aquisição, guarda e distribuição de material, ao tomba-
mento, registro, inventário, proteção e conservação dos bens móveis e imóveis e semoventes, se houverem, ao recebimento, distribuição, 
controle do andamento e arquivamento definido dos papéis da Prefeitura, elaboração de toda a correspondência do Gabinete do Prefeito e 
Vice-Prefeito, dos Projetos de Leis, Decretos, portarias, assim como publicação dos mesmos e ao assessoramento dos demais órgãos quanto 
a assuntos de Administração Geral.

Art. 5º A Secretaria de Administração compreende os seguintes departamentos, diretamente subordinados ao respectivo titular:
1 - Departamento de Expediente
2 - Departamento de Pessoal
3 - Departamento de Material e Patrimônio.
SECÇÃO 4ª
SECRETARIA DE FINANÇAS

Art. 6º A Secretaria de Finanças é o órgão incumbido de exercer as atividades referentes ao lançamento, arrecadação e fiscalização dos 
tributos e demais rendas municipais, ao recebimento, pagamento, à guarda e movimentação dos dinheiros e outros valores do Município; 
ao registro e controle contábil da Administração orçamentária, financeira e patrimonial do Município; a fiscalização de órgãos de desconcen-
tração ou descentralização administrativa que venham a ser criados e que recebam dinheiro de outros valores .
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Art. 7º A Secretaria de Finanças compõe-se dos seguintes departamentos, diretamente subordinados ao respectivo titular;
1 - Departamento de Arrecadação e Tesouraria.
2 - Departamento de Fiscalização.
3 - Departamento de Contabilidade.
SECÇÃO 5ª
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO

Art. 8º A Secretaria de Obras e Viação incumbe executar os serviços de manutenção e conservação de todas as rodovias que integram o 
Plano Rodoviário Municipal e das obras de arte:
Executar os programas de trabalho no que diz respeito à transportes e comunicações;
Distribuir e conservar a frota de veículos e máquinas da Prefeitura; manter atualizada a planta cadastral do Município; promover a elabora-
ção de projetos e obras públicas; executar serviços de topografia e promover a construção e a conservação dos próprios da municipalidade.

Art. 9º A Secretaria de Obras e Viação compõe-se dos seguintes departamentos, diretamente subordinados ao respectivo titular.
1 - Departamento Municipal de Estradas e Rodagem.
SECÇÃO 6ª
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Art. 10 - Compete executar as atividades relativas à educação, entrosar-se com o Ministério da Educação e Cultura e com a Secretaria de 
Educação e Cultura do Estado para a execução de programas educacionais; promover administração dos parques infantis; propor convênios 
com o Estado e a União para a Execução de programas e campanhas de educação e cultura; manter os serviços de alimentação escolar; 
difundir e estimular a cultura em todas os aspectos, bem como manter as unidades de difusão cultural; proteger o Patrimônio histórico e 
cultural do Município, executar programas recreativos e folclóricos.

Art. 11 - A Secretaria de Educação e Cultura compõe-se dos seguintes departamentos, diretamente subordinados ao respectivo titular:
1 - Departamento de Educação
2 - Departamento de Cultura.

SEÇÃO 1º
DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL

Art. 12 - À Secretaria de Saúde e Bem Estar Social incumbe manter os serviços de assistência médico hospitalar no Município; atuar como 
órgão normativo em saúde pública e assistência social no Município; fiscalizar o cumprimento das posturas referentes ao poder de polícia e 
higiene pública, proceder à inspeção de saúde dos servidores municipais para efeito de admissão, licença, aposentadoria e outros fins legais; 
manter convênios com a União e o Estado, para a execução de campanhas de saúde pública, promover o atendimento de pessoas carentes 
de recursos; assessorar no estabelecimento de convênios com instituições de assistência social e fiscalizar a sua execução.

Art. 13 - A Secretaria de Saúde e Bem Estar Social compõe-se dos seguintes departamentos, diretamente subordinados ao respectivo titular:
1 - Departamento de Saúde.
2 - Departamento de Bem Estar Social.
SECÇÃO 8ª
DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Art. 14 - A Secretaria de Serviços Urbanos compete executar os serviços de manutenção de parques, praças, jardins públicos e arborização; 
todos os serviços de manutenção, extensão das redes de água a ser distribuída ao público, para consumo; executar as atividades relativas à 
limpeza urbana; administrar os cemitérios municipais, fiscalizar o cumprimento das posturas do Município, manter os serviços de iluminação 
pública e dos prédios municipais; executar todos os programas que digam respeito a urbanização do Município.

Art. 15 - A Secretaria de serviços compõe-se do seguinte departamento, diretamente subordinado ao respectivo titular:
1 - Departamento de Serviços Urbanos.
SECÇÃO 9ª
DA INTENDÊNCIA DISTRITAL DE TREVISO

Art. 16 - A Intendência Distrital de Treviso compete executar nos limites de sua jurisdição; a prestação de serviços públicos municipais e o 
exercício das funções administrativas delegadas pelo Prefeito Municipal.
SECÇÃO 10ª
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE ASSESSORAMENTO

Art. 17 - Os Órgãos Colegiados de Assessoramento a serem criados por Decreto Executivo, reger-se-ão por regulamentos baixados pelo 
Prefeito Municipal ou por Leis complementares específicas.

Capítulo III
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA DELEGAÇÃO E EXERCÍCIO DE AUTORIDADE.

Art. 18 - O Prefeito, os Secretários, Intendentes e Dirigentes de órgãos deste nível hierárquico, salvo hipótese expressamente completadas 
em Lei, deverão permanecer livres de funções meramente executarias, e da prática de atos relativos a mecânica administrativa ou que 
indiquem uma simples aplicação das normas estabelecidas.
Parágrafo Único - O encaminhamento de processos e outros expedientes às autoridades mencionadas neste artigo ou avocação de qualquer 
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caso por essas autoridades, apenas se dará:
I - Quando o assunto se relacione com ato praticado pelas citadas autoridades;
II - Quando se enquadre simultaneamente na competência de vários órgãos subordinados diretamente ao secretário; a dirigentes de órgão 
deste nível hierárquico ou não se enquadrar, precisamente, na de nenhuma deles;
III - Quando inicia, ao mesmo tempo, no campo das relações da Prefeitura com a Câmara ou outras esferas de governo;
IV - Quando, para reexame de atos manifestamente ilegais ou contrários ao interesse público;
V - Quando a decisão importar em precedente de profunda repercussão administrativa que modifique a praxe ou que a jurisprudência 
consagre.

Art. 19 - Ainda com o objetivo de reservar às autoridades superiores as funções de planejamento, orientação, coordenação, controle e su-
pervisão e com o fim de acelerar a tramitação administrativa serão observados, no estabelecimento de rotinas de trabalho e de exigências 
processuais, dentre outros princípios racionalizadores, os seguintes:
I - Todo assunto é decidido no nível hierárquico mais baixo possível. Para isto:
a) As chefias imediatas, isto é, aquelas que se situam na base da organização, devem receber a maior soma de poderes decisórios, principal-
mente em relação aos assuntos rotineiros;b) A autoridade competente para decisão ou ordenar a ação deve ser a que se encontre no ponto 
mais próximo àquele em que a informação se complete ou que todos os meios e formalidades requeridos por uma operação se liberem.
II - A autoridade competente não poderá escusar-se de decidir, protelando por qualquer forma o seu pronunciamento ou encaminhando o 
caso à consideração superior de outra autoridade.
III - Os contratos entre os órgãos da Administração Municipal para fins de instrução de processos, far-se-ão de órgão para órgão.

Art. 20 - Constarão de regimentos internos as atribuições gerais das diferentes unidades administrativas da Prefeitura.

Art. 21 - Nos regimentos internos dos órgãos de administração, o Prefeito poderá delegar competências às diversas chefias para proferir 
despachos decisórios, poderão, a qualquer momento, avocar a si, segundo seu único critério, a competência delegada.
Parágrafo Único - É indelegável a competência decisória do Prefeito nos seguintes casos, sem prejuízo de outras que os atos normativos 
indicarem:
I - Autorização de despesa acima de 3 (três) vezes o salário mínimo vigente no Município de Siderópolis;
II - Nomeação, admissão e contratação de servidores a qualquer título e qualquer que seja sua categoria, bem como sua exoneração, dis-
pensa, recisão e revisão de contrato.
III - Concessão de Aposentadoria.
IV - Aprovação de licitação, sob qualquer modalidade, de valor superior a 5 (cinco) vezes o salário-mínimo vigente no Município de Sideró-
polis.
V - Concessão de exploração de serviços públicos ou de utilidade pública, depois de autorizada pela Câmara Municipal.
VI - Permissão de serviço público ou de utilidade pública, a título precário.
VII - Alienação de bens móveis ou imóveis, pertencentes ao patrimônio municipal, depois de autorizada pela Câmara Municipal.
VIII - Aquisição de bens móveis e imóveis, por compra ou permuta, depois de autorizada pela Câmara Municipal.

Capítulo IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22 - A estrutura administrativa preconizada na presente Lei entrará em funcionamento, gradualmente, na medida em que os órgãos 
que a compõem forem sendo implantadas.
Segundo as conveniências da Administração e as disponibilidades de recursos.

Art. 23 - Por medida de economia para o Município, o Chefe do Executivo Municipal poderá designar funcionários ocupantes de cargos de 
provimento efetivo de carreiras ou cargos isolados em comissão para responder por mais de uma unidade administrativa, percebendo para 
tanto a gratificação de função, previstas em Lei, pelo acúmulo de cargo.

Art. 24 - O Prefeito Municipal completará a estrutura administrativa estabelecida pela presente Lei, criando, mediante Decreto, os órgãos de 
nível hierárquico inferior ao de Departamento.

Art. 25 - As atividades de administração geral em que constituam sistemas específicos, tais como, material, pessoal, contabilidade, protocolo 
e as de programação e orçamento, serão operadas de forma homogênea e integra através dos setores de administração das Secretarias e 
órgãos diretamente subordinados ao Prefeito.

Art. 26 - As Unidades Administrativas criadas pela presente Lei, terão suas chefias criadas em legislação.

Art. 27 - Caso não haja chefia criada para Unidades Administrativas previstas nesta Lei, a sua chefia será exercida pelo próprio Prefeito, 
para melhor controle e elaboração orçamentária dentro das funções e programas previstos na Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964.

Art. 28 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 05 setembro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 05/09/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração
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LEI Nº 347.

Publicação Nº 1879171

LEI Nº 347.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DA CIDADE, COMBUSTÍVEIS, 
LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS, CONFORME ESPECIFICA.

PLÍNIO BONASSA, PREFEITO MUNICIPAL DE SIDERÓPOL ............................................... CÍPIO, QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREA-
DORES APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir dos postos de abastecimento da cidade, combustíveis, lubrificantes 
e acessórios necessários aos veículos desta municipalidade, desde que se proponham a fornecê-los nas bases de preços e condições que 
atendam aos interesses desta Prefeitura.

Art. 2º Fica, igualmente autorizado a adquirir de um só posto, quando os demais estiverem fechados para reformas ou por outras quaisquer 
eventualidades, ou em caso de um só fornecedor, como é o caso do óleo diesel que é fornecido, atualmente, pelo Posto Atlante.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 05 de setembro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 05/09/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 348.

Publicação Nº 1879172

LEI Nº 348.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, AUTORIZADO A RECEBER DOAÇÃO, CONFORME ESPECIFICA.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber, em doação, da Carbonífera Próspera S/A, uma érea de terenos com 
25.373,22 m², anexa ao cemitério construído pela C.S.N. e já recebido em doação pela Prefeitura, conforme Lei nº 80, de 20/11/61, sendo 
que a área a ser agora doada destina-se à implantação daquele cemitério, destinado a receber, no futuro, não só casos de óbito que vierem 
a ocorrer, como, também, os restos mortais dos que se acham sepultados no cemitério da cidade.

Art. 2º Autoriza, igualmente, que o cemitério da sede somente será interditado quando da conclusão da ampliação do cemitério doado pela 
Carbonífera Próspera S/A.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 05 de setembro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 05/09/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 349.

Publicação Nº 1879173

LEI Nº 349.

“AUTORIZA CONTRATO DE LOCAÇÃO POR ALUGUEL DA IMÓVEL ONDE FUNCIONA A INTENDÊNCIA DISTRITAL E POSTO DE CORREIO E 
TELÉGRAFOS DO DISTRITO DE TREVISO.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a locar, mediante contrato de aluguel, o prédio de propriedade do Sr. Rony 
Estevão Tournier, sito à rua principal da sede do Distrito de Treviso, onde serão instalados a Intendência Distrital e o Posto de Correios e 
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Telégrafos daquela localidade - cujo aluguel está estipulado no valor de um (1) salário mínimo regional mensalmente.

Art. 2º A presente Lei terá validade legal pelo período de um (1) ano, a contar do dia 1º de agosto de 1973, no fim do qual será anulada.

Art. 3º Para cobrir as despesas decorrentes do contrato de que tratam os artigos anteriores, fica o Chefe do Poder Executivo igualmente 
autorizado a abrir créditos suplementares, à medida em que se tornam necessários e dentro dos recursos previstos no artigo 43º, da Lei 
nº 4320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 05 de setembro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 05/09/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 35

Publicação Nº 1878859

LEI Nº 35

CRIA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DO CARÁTER E DOS FINS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM

Art. 1º Fica criado o Departamento Municipal de Estradas de Rodagem - DMER, diretamente subordinado ao Prefeito e com autonomia 
administrativa e financeira, nos termos da presente Lei.

Art. 2º Ao DMER compete:
a) Elaborar o Plano Rodoviário Municipal e proceder a sua revisão periódica de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado, de cinco em cinco anos, pelo menos.b) Dar execução sistemática a esse plano, efetuando ou fiscalizando todos os serviços técnicos 
e administrativos, concernentes a estudos, projetos, especificações, orçamentos, locação, construção, reconstrução e melhoramento das 
rodovias municipais.c) Conservar permanentemente as rodovias municipais.d) Exercer a polícia de tráfego nas rodovias municipais.e) Con-
ceder autorização e fiscalização a exploração dos serviços de transporte coletivo nas rodovias municipais, observadas as condições técnicas 
estabelecidas pelo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.f) Conceder licença para colocação de postes, anúncios, postos de ga-
solina e outras utilizações compatíveis com local na faixa de domínio das rodovias municipais.g) Submeter a aprovação do Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado, por intermédio do Prefeito, os planos de operações, de créditos ou financiamentos de quaisquer natureza, 
que tiverem de ser garantidos pela cota do Município no Fundo Rodoviário Nacional.h) Prestar anualmente ao Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado, contas pormenorizadas da aplicação integral do fim a que se destinar, das cotas do Fundo Rodoviário Nacional recebi-
ddas no exercício anterior, acompanhadas de relatório sobre a execução do Orçamento do referido exercício.i) Facilitar ao Departamento de 
Estradas de Rodagem do Estado o conhecimento das atividades rodoviárias do Município, permitindo-lhe verificar a perfeita observância das 
condições para o recebimento de cota do Fundo Rodoviário Nacional.j) Adotar as mesmas normas técnicas e administrativas, inclusive no-
menclatura, vigorando nos serviços do Departamento de Estradas de Rodagem Nacional e Estadual.k) Manter-se em constante comunicação 
com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado, dando-lhe pleno e imediato conhecimento da situação exata da viação rodoviária 
municipal, inclusive das Leis e demais disposições que a regulamentem ou vierem a regulamentar.l) Estimular, por todos os meios hábeis, a 
propaganda da estrada de rodagem, dando publicidade, não só de suas próprias atividades, como de estudos sobre a técnica, economia e 
administração rodoviárias e demais assuntos relativos ao tráfego em estradas de rodagem.
Parágrafo Único - Consideram-se rodovias municipais as estradas de rodagem compreendidas no plano rodoviário do Município

Capítulo II
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 3º O DMER será dirigido preferentemente por um engenheiro civil, nomeado em comissão pelo Prefeito.
Parágrafo Único - A nomeação do Chefe do DMER poderá recair em funcionário da Prefeitura.

Art. 4º A Chefia do DMER compete:
a) Elaborar e submeter ao Prefeito os programas anuais e respectivos orçamentos.b) Dirigir e fiscalizar a execução desses programas.c) In-
formar ao Prefeito sobre o andamento dos trabalhos do DMER e prestar todas as informações solicitadas.d) Prestar contas pormenorizadas 
ao Prefeito do emprego da Receita do DMER.e) Exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Regimento Interno.

Capítulo III
DA RECEITA DO DMER
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Art. 5º A receita do DMER será constituída:
a) Da cota que couber ao Município no Fundo Rodoviário Nacional.b) Da contribuição orçamentária do Município, em importância nunca infe-
rior, em cada exercício, a cinco por cento da Receita Geral orçada, excluídas as rendas industriais.c) Do produto da contribuição da melhoria 
e de pedágio ou quaisquer taxas, multas ou licenças, cobradas pelo uso das rodovias municipais ou das respectivas faixas de domínio.d) De 
créditos especiais;e) Das demais rendas que, por sua natureza ou disposição especial devam competir ao Departamento.

Art. 6º Os recursos mencionados no artigo anterior, recebidos por quem de direito, serão depositados em conta especial do DMER.
Parágrafo Único - A contribuição do Município será depositada na mesma conta bancária, por duodécimos, até o dia 15 de cada mês.

Art. 7º A Receita e a Despesa do DMER serão contabilizadas separadamente das do Município, incorporando-se, entretanto, aos balanços 
da Prefeitura.

Capítulo IV
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 8º Dentro de 90 dias o Prefeito baixará o Regimento Interno do DMER.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de maio de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 350.
Publicação Nº 1879174

LEI Nº 350.

“REAVALIA OS CARGOS E NÍVEIS DE REDISTRIBUIÇÃO VIGENTES NO SERVIÇO DA PREFEITURA,INSTITUI NOVO SISTEMA DE CLASSIFI-
CAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os cargos e níveis de redistribuição, vigentes no serviço da Prefeitura Municipal de Siderópolis, ficam reavaliados e organizados na 
forma estabelecida na presente Lei observadas as disposições da Lei nº 140, de 23 de setembro de 1973 (Estatuto dos Funcionários Públicos 
do Município de Siderópolis).

Art. 2º O novo sistema de classificação de cargos compreenderá os cargos efetivos de carreira, os cargos em comissão e as funções grati-
ficadas.

Art. 3º Os cargos de provimento efetivo de carreira integram séries de classe ou classes.
Parágrafo Único - As séries de classes constituem grupos ocupacionais e serviços, na forma do disposto no anexo Iº.

Art. 4º As classes distribuem-se pelos níveis (um) 1 à (vinte) 20, na forma do anexo Iº.

Art. 5º Os cargos isolados de provimento em comissão são os constantes do Anexo IIº.

Art. 6º Os vencimentos básicos do novo plano de pagamento dos serviços municipais, bem como a tabela de retribuição dos cargos em 
comissão, são os constantes das tabelas A e B, do Anexo IIIº.

Art. 7º As funções gratificadas da Prefeitura Municipal de Siderópolis obedecerão a classificação simbólica do Anexo IV e valores mensais 
constantes da Tabela C, do anexo IIIº e serão fixados por Decreto, a critério do Prefeito Municipal, ao criar as secções.

Art. 8º O quadro compreenderá:
I - Parte Permanente
II - Parte Suplementar.
§ 1º A parte permanente dos anexos I e II, será integrada pelos cargos de provimento de carreira e em comissão, consideradas essenciais a 
administração, cujas respectivas atribuições correspondem ao exercício de trabalho continuado e indispensáveis ao desenvolvimento normal 
do serviço público municipal.
§ 2º A parte suplementar do Anexo V, para efeito de assegurar a situação individual dos respectivos ocupantes agrupará cargos que serão 
automaticamente supridos quando vagarem.

Art. 9º As atividades de natureza transitória ou eventual serão exercidos por pessoal temporário admitido a conta de dotação específica, 
recursos próprios de serviço ou fundo especial.

Art. 10 - O pessoal temporário será regido pela Legislação Trabalhista.
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Parágrafo Único - O salário do pessoal temporário enquadrar-se-á dentro das condições do mercado de trabalho, observando-se, na respec-
tiva fixação, as obrigações e os encargos a serem desempenhados.

Art. 11 - A atividade de natureza transitória e eventual do servidor público municipal compreende:
I - A técnica ou especializada, para cuja execução não disponha a Administração de Servidor habilitado.
II - A do trabalhador braçal, inclusive a de trabalhador menor.
III - A de representação da Prefeitura, fora do Município, para a defesa de seus interesses, em juízo ou fora dele.

Art. 12 - O interstício para o acesso será de 2 (dois) anos de efetivo exercício na classe, podendo ser reduzido a 1 (um) ano, quando houver 
vagas e não houver funcionários que contam aquele tempo.

Art. 13 - Para converter e ajustar, nas divisões de ordem previstas no novo plano de classificação e pagamento, os cargos existentes no 
serviço público municipal, aplicar-se-ão as regras de enquadramento a seguir estabelecidas.

Art. 14 - Enquadramento definitivo, para os efetivos desta Lei, é aquele que se opera para os servidores que já possuam estabilidade fun-
cional nos termos da legislação vigente.

Art. 15 - Ficam sujeitos à confirmação para enquadramento definitivo, que se dará mediante a prestação de concurso, por conseguinte 
enquadrados provisoriamente, os funcionários que, à data da vigência da presente Lei, não tenham adquirido estabilidade funcional.

Art. 16 - O enquadramento do pessoal da Prefeitura será procedido pelo Chefe do Poder Executivo, dentro de 30 (trinta) dias, a contar da 
vigência desta Lei, observado, obrigatoriamente, o critério de antiguidade na classe e para o acesso à série de classes.
§ 1º Das listas nominais deverão constar os enquadramentos do pessoal não estável, sujeitos à confirmação por concurso.
§ 2º O servidor que se julgar prejudicado com o seu enquadramento poderá dele recorrer para o Prefeito, fundamentalmente no prazo de 
trinta (30) dias, a contar da publicação da lista nominal de enquadramento.

Art. 17 - Fica estabelecido em 5% (cinco por cento) do salário mínimo regional e salário família do funcionário público municipal.

Art. 18 - Os servidores inativos terão seus proventos reajustados obrigatoriamente, observada a correspondência fixada para os respectivos 
cargos, em igualdade de condições ao pessoal em atividade, sendo respeitadas, para efeito de cálculo, as listas de enquadramento cons-
tantes do artigo 16º desta Lei.

Art. 19 - Ficam criados todos os cargos constantes do Anexo I, parte integrante desta Lei, compreendendo os cargos isolados de provimento 
em comissão e os efetivos das partes permanentes e suplementares do Quadro Único de Pessoal, necessários não só ao enquadramento do 
pessoal fixo presentemente em atividade na Prefeitura, como também à futura movimentação das promoções de acesso dos concursos para 
provimento de vagas, na forma da Lei nº 140, de 23 de setembro de 1963 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Siderópolis).

Art. 20 - Ficam expressamente revogadas as Leis nº 300, de 18 de dezembro de 1970 e 314, de 27 de novembro de 1971, respectivamente, 
bem como extintos todos os cargos nas mesmas contidos.

Art. 21 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares ou especiais necessários ao atendimento de 
despesas com os encargos que lhe são impostos pela presente Lei, por conta dos recursos disponíveis e de conformidade com o artigo 43º, 
da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 22 - Os novos valores de vencimentos dos funcionários de que trata o Anexo III, tabelas A e B, vigorarão a partir da data da publicação 
da presente Lei.

Art. 23 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 06 de setembro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 06/09/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 351.

Publicação Nº 1879175

LEI Nº 351.

“HOMOLOGA DECRETO Nº 416/73.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica “homologado”, o Decreto nº 416/73, de 04 de setembro de 1973, que “abre crédito suplementar por anulação no valor de 
Cr$55.100,00 (cinqüenta e cinco mil e cem cruzeiros), do Poder Executivo Municipal, o qual não obedeceu às determinações da Legislação 
Orçamentária vigente, efetuando-se consequentemente transposição de dotação orçamentária”.

Art. 2º Os efeitos da presente Lei serão retroagidos a contar de 04 de setembro de 1973, data em que foi publicado o referido decreto.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 19 de outubro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19/10/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 352.

Publicação Nº 1879176

LEI Nº 352.

“AUTORIZA O PODER PÚBLICO DE SIDERÓPOLIS A ASSINAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SANTA CATARINA.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 19 de outubro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19/10/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 353.

Publicação Nº 1879177

LEI Nº 353.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$181.193,98.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 24 de outubro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24/10/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 354.

Publicação Nº 1879178

LEI Nº 354.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1974.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em de de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em de de 1973.
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PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 355.

Publicação Nº 1879179

LEI Nº 355.

“CRIA SALA DE LEITURA NO DISTRITO DE TREVISO.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar, mediante convênio assinado com o Instituto Nacional do Livro, uma 
Sala de Leitura na sede do Distrito de Treviso.
Parágrafo Único - A Sala de Leitura de que trata esta Lei funcionará numa dependência do prédio alugado para a Intendência Distrital.

Art. 2º Para cobrir as despesas com a criação da Sala de Leitura de que trata o artigo 1º, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, igual-
mente autorizado a abrir crédito especial, no valor correspondente a oito (8) salários mínimos regional, destinado à compra anual de livros.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em de de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em de de 1973.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 356.

Publicação Nº 1879180

LEI Nº 356.

“AUTORIZA A ADQUIRIR UMA MÁQUINA RODOVIÁRIA.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir uma motoniveladora de fabricação nacional, motor diesel, tração 
nas quatro rodas, com transmissão final na caixa do tenden, por correntes em banho de óleo, com peso entre 11.000 a 13.000 quilos, com 
direção hidráulica e com potência entre 120 a 140 HP.

Art. 2º Para atendimento das despesas com aquisição da motoniveladora a que se refere o artigo anterior, fica o Prefeito Municipal autori-
zado a abrir crédito suplementar no corrente exercício até o limite de Cr$150.000,00 (cento e cinqüenta mil cruzeiros), especialmente para 
o pagamento da entrada inicial.
§ 1º O saldo será pago no Exercício de 1974, através dos recursos orçamentários existentes e abertura dos créditos necessários mediante 
a entrega da motoniveldora, objeto da presente Lei.
§ 2º Caso o fornecedor venha a dilatar o prazo de pagamento além da data da entrega da máquina, deverá ser respeitado o valor da pro-
posta apresentada e que será pelo preço de “à vista”.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 14 de novembro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 14/11/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 357

Publicação Nº 1879181

LEI Nº 357
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CONCEDE ABONO DE NATAL AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º No mês de dezembro de 1973, será pago, pela Prefeitura, uma gratificação equivalente a um vencimento fixo, a que estiverem fa-
zendo jus os funcionários ativos, inativos e pensionistas do Município, como abono de Natal.
§ 1º A gratificação corresponderá a 1/12 (um dozeavos) do padrão ou nível de vencimentos ou remuneração, por mês de serviço do ano 
em curso;

Art. 2º As faltas legais e justificadas ao serviço não serão deduzidas para os fins previstos nesta Lei.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial, no valor de Cr$13.584,40 (treze mil, quinhentos e oitenta e 
quatro cruzeiros e quarenta centavos).

Art. 4º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta do excesso de arrecadação do corrente exercício, devidamente com-
provado.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de dezembro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20/12/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 358

Publicação Nº 1879182

LEI Nº 358
AUTORIZA A ADQUIRIR VEÍCULO.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a adquirir a adquirir, através de Licitação Pública, um veículo tipo caminhão basculante.
Parágrafo Único - O Executivo deverá atender para a marca de padronização dos veículos que compõem a frota do Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de dezembro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20/12/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 359

Publicação Nº 1879183

LEI Nº 359

ADQUIRIR TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIA.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a adquirir do Sr. Giácomo Carminatti, pelo valor de Cr$6.000,00 (seis mil cruzeiros), uma 
área de terras com dois (2) hectares (20.000 m2), localizada à margem esquerda da estrada Rodoviária Siderópolis-Jordão, na localidade 
de Sant`Ana, próxima a serraria do Sr. Valmir Cesconetto, neste Município.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do item 421014101/050, do Orçamento de 1974.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo igualmente autorizado a dor, mediante “Termo de Doação” a ser elaborado pela Assessoria Jurídica 
da Prefeitura, o referido terreno para implantação de uma indústri de madeiras, pela firma “Garelick e Tessler Ltda”, com sede na cidade de 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1085

Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de dezembro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20/12/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 36

Publicação Nº 1878860

LEI Nº 36
ABRE CRÉDITO ESPECIAL DE CR$111.989,20 (CENTO E ONZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de maio de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 360

Publicação Nº 1879184

LEI Nº 360
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$66.376,31.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de dezembro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20/12/73.
PEDRO PACHECO
Dir. Administração

LEI Nº 361

Publicação Nº 1879185

LEI Nº 361

DÁ DENOMINAÇÃO À VIA PÚBLICA.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a ter denominação de Rua Arcângelo Rossa a rua caracterizada pela planta do Perímetro Urbano desta cidade como Rua nº 3, 
e que se inicia na Estrada Rodoviária Siderópolis-Criciúma, passando emfrente à residência do Sr. Ivan Rossa e terminando na esquina da 
residência do Sr. Américo Manoel Ávila, no encontro com a Rua Gastão Bica de Oliveira.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de dezembro de 1973.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20/12/73.
PEDRO PACHECO
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Dir. Administração

LEI Nº 362.

Publicação Nº 1879186

LEI Nº 362.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$237.760,00 E ANULA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 356/73, DE 14/11/1973”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 23 de janeiro de 1974.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23/01/74.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 363/1974

Publicação Nº 1879187

LEI Nº 363/1974

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 364/1974

Publicação Nº 1879188

LEI Nº 364/1974

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 365.

Publicação Nº 1879189

LEI Nº 365.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O CLUBE DA LADY DE SIDERÓPOLIS”.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É declarada de Utilidade Pública a associação “CLUBE DA LADY”, com sede no Município de Siderópolis e Foro Jurídico na Comarca 
de Urussanga.

Art. 2º Ao CLUBE DA LADY são asseguradas todas as prerrogativas e vantagens previstas na Legislação vigente.

Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 22 de maio de 1974.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 22/05/74.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
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LEI Nº 366.

Publicação Nº 1879190

LEI Nº 366.

“AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO COM O PARAÍSO DA CRIANÇA”.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Paraíso da Criança, de Urussanga, para internamento de crian-
ças desvalidas, do sexo feminino, do Município de Siderópolis, tendo-se por base o valor de Cr$100,00 (cem cruzeiros) mensais, per capita.

Art. 2º Para atender as despesas com o convênio de que trata o artigo anterior, no corrente exercício, fica o Chefe do Poder Executivo igual-
mente autorizado a fazer uso dos Cr$2.400,00 (dois mil e quatrocentos cruzeiros), consignados no Orçamento vigente, sendo que para os 
exercícios futuros deverão constar dos respectivos Orçamentos, verbas específicas para tal finalidade.

Art. 3º O convênio a que se refere esta Lei terá a duração de 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, salvo se motivos supervenien-
tes determinarem sua rescisão, quando então, com um prazo não inferior a 90 (noventa) dias, a parte que assim o desejar fará comunicação 
por escrito.

Art. 4º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 06 de junho de 1974.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 06/06/74.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 367.

Publicação Nº 1879191

LEI Nº 367.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$11.451,75”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 06 de junho de 1974.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 06/06/74.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 368.

Publicação Nº 1879192

LEI Nº 368.

“AUTORIZA CONVÊNIO PARA A INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO DA “ACARESC” EM SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar “CONVÊNIO” com a ACARESC - ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSIS-
TÊNCIA RURAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, para a instalação do escritório da ACARESC.

Art. 2º Para cobrir as despesas do Convênio de que trata o artigo anterior no corrente exercício (período compreendido entre 1º de maio 
a 31 de dezembro de 1974), fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a fazer uso de Cr$13.487,00 (treze mil, quatrocentos e 
oitenta e sete cruzeiros), consiganado no Orçamento vigente, sendo:
a) Convênio ............................................................................... Cr$ 9.000,00b) Aquisição de móveis .................................................
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................... Cr$ 4.487,00
TOTAL .................................................................................... Cr$ 13.487,00
Enquanto que, para os exercícios futuros, deverá constar em cada Orçamento, enquanto durar o presente “CONVÊNIO”, valor correspon-
dente à 8% (oito por cento) da Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 25 de junho de 1974.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 25/06/74.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 369.

Publicação Nº 1879193

LEI Nº 369.

“CONCEDE AUXÍLIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílios no valor de Cr$40.000,00 (quarenta mil cruzeiros), para 
conclusão das obras da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida de Siderópolis, Cr$20.000,00 e igual importância para a Igreja Matriz do 
Distrito de Treviso.

Art. 2º Para atendimento das despesas com os auxílios previstos na cláusula anterior, fica o Prefeito Municipal igualmente, autotizado a abrir 
um crédito especial, no valor supra citado, por conta do excesso de arrecadação, devidamente comprovado, do corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 25 de junho de 1974.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 25/06/74.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 37

Publicação Nº 1878861

LEI Nº 37
ABRE CRÉDITO ESPECIAL DE CR$6.000,00 (SEIS MIL CRUZEIROS)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de maio de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 370.

Publicação Nº 1879194

LEI Nº 370.

“AUTORIZA ALIENAÇÃO, POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DE MATERIAIS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, CONSIDERADOS INSERVÍVEIS”.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar mediante “Concorrência Pública”, materiais INSERVÍVEIS do patrimônio 
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da municipalidade, existente ou que venha a existir durante o atual mandato administrativo.

Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 25 de junho de 1974.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 25/06/74.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 371.

Publicação Nº 1879195

LEI Nº 371.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$3.102,40 (TRÊS MIL CENTO E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS)”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 25 de junho de 1974.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 25/06/74.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 372.

Publicação Nº 1879196

LEI Nº 372.

“APROVA O PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Rodoviário Municipal de 1973, de acordo com o Mapa Rodoviário 
Municipal, com as devidas discriminações das Rodovias Municipais (RMs) que integram o pre-
sente Plano.

Art. 2º As Rodovias Municipais (RMs) terão o ponto de partida e ponto de chegada, com o total 
de kilômetros e com os nomes das respectivas localidades, abaixo discriminadas: ____________
__________________________________________________________________________
|Nº da RM|        Ponto de Partida        |        Ponto de chegada        |Total de km|
|========|================================|================================|===========|
|RM 1    |Siderópolis - sede              |Rio da Mina                     |       31,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 2    |Siderópolis - sede              |Forquilha dv. L. Muller         |       29,5|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 3    |Rio Mãe Luzia                   |Santa Bárbara                   |       12,3|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 4    |RM 2 - Próx. Treviso            |Costão da Serra                 |        7,5|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 5    |RM 7 - Próx. S. Victor          |Bengasi                         |        7,5|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 6    |RM 7 - Próx. Forquilha          |Costão da Serra                 |        8,5|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 7    |RM 4 - Próx. S. Victor          |Cabec. R. Mãe Luzia             |       15,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 8    |Forquilha Cabec.                |R. Mãe Luzia                    |        8,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 9    |Nª Srª dos Campos               |Divisa com Urussanga            |        3,3|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 10   |Treviso                         |Rio Ferreira                    |        3,0|
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|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 11   |RM 10 próx. Treviso             |Rio Fiorita                     |       12,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 12   |Rio Morosini                    |Montanhão                       |        5,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 13   |Rio Mãe Luzia                   |Montanhão-Div. Urussanga        |        6,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 14   |RM 2 Próx. Rio Fiorita          |RM 13 próx. Montanhão           |        4,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 15   |Rio Fiorita                     |RM 13 próx. Montanhão           |        4,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 16   |RM 15 próx. Rio Fiorita         |RM 11 próx. Montanhão           |        1,5|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 17   |RM 11 próx. Rio Fiorita         |Divisa com Urussanga            |        2,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 18   |Estr. Spolis-Criciuma           |RM 19 próx. São Geraldo         |        6,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 19   |RM 20-próx. Spolis              |Mina do Toco                    |       12,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 20   |Siderópolis-sede                |Montenegro                      |        3,5|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 21   |RM 19 - próx. S. Geraldo        |Mina do Toco                    |        3,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 22   |Patrimônio                      |Divisa com Criciúma             |        1,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 23   |Vila São Jorge                  |Divisa com Criciúma             |        1,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 24   |RM 19 próx. Montenegro          |Divisa com Urussanga            |        1,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 25   |RM 24 próx. São Geraldo         |Divisa com Urussanga            |        1,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 26   |São Geraldo                     |Divisa com Urussanga            |        1,5|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 27   |Siderópolis-sede                |S. Martinho Baixo RM 1          |       24,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 28   |São Martinho                    |Divisa com N. Veneza            |        2,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 29   |RM 5 próx. São Victor           |Divisa com N. Veneza            |       20,7|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 30   |Jordão                          |RM 3 próx. Rio Manin            |        4,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 31   |Jordão                          |RM 3 próx. Mãe Luzia            |        4,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 32   |RM 1 próx. Jordão               |Rio Mãe Luzia                   |        5,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 33   |Jordão Médio                    |Santa Bárbara                   |        5,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 34   |Quebra-Já                       |RM 3 próx. Sta. Bárbara         |        5,2|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 35   |RM 1 próx. Jordão               |Divisa com N. Veneza            |        8,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 36   |Santo Antonio                   |Jordão Médio                    |        4,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 37   |RM 38-Alexandre Da Boit         |Divisa Nova Veneza              |        5,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 38   |Jordão Médio                    |RM 39 - Linha Zanelato          |        5,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 39   |São Bento Alto Divisa           |Nova Veneza                     |        6,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 40   |RM 39-Linha Zanelato            |Divisa Nova Veneza              |        2,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 41   |RM 39-próx. São Bento           |Serrinha                        |        6,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 42   |RM 41-próx. Serrinha            |Rio Seco                        |        2,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 43   |Santa Bárbara                   |Cirenaica                       |        2,5|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
|RM 44   |Ponte Rio Manin                 |RM 4-próx. Cirenaica            |        3,0|
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|
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|RM 45   |RM 1-próx. Rio da Mina          |Costão da Serra                 |        3,0|
|--------+--------------------------------+--------------------------------|-----------|
|Total de kilômetros (km)                                                  |      306,5|
|__________________________________________________________________________|___________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 25 de junho de 1974.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 25/06/74.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 373/74.

Publicação Nº 1879197

LEI Nº 373/74.

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 374

Publicação Nº 1879198

LEI Nº 374

“AUTORIZA AQUISIÇÃO DE TERRENO PELA MUNICIPALIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, por compra, da Carbonífera Próspera S/A, uma área de terras com 
1.890 m2 (hum mil oitocentos e noventa metros quadrados), composta pelos lotes nºs 2, 3 e 4, da Quadra “E”, localizada à Rua Engº Lírio 
Búrigo, na Vila Belluno, neste Município, medindo cada um 18 metros de frente por 35 metros de fundos, com as seguintes confrontações 
(área total de 54 metros de frente por 35 metros de fundos); Norte, com terras de Aldo Silveira; Sul, com terras de Maoel Anselmo Felisbino 
Pacheco; Leste, com a Rua Engº Lírio Búrigo e Oeste com terras da Carbonífera Próspera S/A.

Art. 2º O valor a ser pago pela área de terras de que trata o artigo anterior, é de Cr$10.266,00 (Dez mil, duzentos e sessenta e seis cruzei-
ros), com despesas de escritura por conta da municipalidade, para cujo pagamento fica o Chefe do Executivo Municipal igualmente autori-
zado a abrir crédito especial no montante de compreendido pelo custo da aquisição mais de despesas decorrentes da Escritura, que correrá 
por conta do excesso de arrecadação no corrente exercício.

Art. 3º Fica, ainda, autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a ceder, por doação, à Cia. De Telecomunicações do Estado de Santa 
Catarina, “COTESC”, da área adquirida, 700 m2 (setecentos metros quadrados), composta por 20 metros de frente por 35 metros de fun-
dos, destinados a construção do prédio para a instalação da Central Telefônica da “COTESC” em Siderópolis, correndo por conta daquela 
Companhia, as despesas com escrituras e registro da referida área.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 15 de agosto de 1974.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 15/08/74.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 375/1974

Publicação Nº 1879199

LEI Nº 375/1974
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(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 376/1974

Publicação Nº 1879200

LEI Nº 376/1974

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 377/1974

Publicação Nº 1879201

LEI Nº 377/1974

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 378.

Publicação Nº 1879202

LEI Nº 378.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$170.399,00.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de outubro de 1974.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16/10/74.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 379.

Publicação Nº 1879203

LEI Nº 379.

“CONCEDE ABONO DE NATAL AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º No mês de dezembro de 1974 será paga pela Prefeitura uma gratificação equivalente a um vencimento fixo a que estiverem fazendo 
jus, aos funcionários ativos, inativos e pensionistas do Município, como Abono de Natal.
§ 1º A gratificação corresponderá a 1/12 (um doze avos) do padrão ou nível de vencimento ou remuneração, por mês de serviço do ano 
em curso.
§ 2º A fração igual ou superior a quinze (15) dias de serviço, no mês, será considerado como mês integral para os efeitos do parágrafo 
anterior.

Art. 2º As faltas legais e justificadas ao serviço não serão deduzidas para os fins previstos nesta Lei.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de Cr$15.742,09 (quinze mil, setecentos e quarenta 
e dois cruzeiros e nove centavos), que correrá por conta do excesso de arrecadação do corrente exercício, devidamente comprovado.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 18 de dezembro de 1974.
PLÍNIO BONASSA
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Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 18/12/74.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 38

Publicação Nº 1878862

LEI Nº 38
ABRE CRÉDITO ESPECIAL DE CR$3.000,00 (TRÊS MIL CRUZEIROS)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de maio de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 380.

Publicação Nº 1879204

LEI Nº 380.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$185.337,26.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 30 de dezembro de 1974.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 30/12/74.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 381.

Publicação Nº 1879205

LEI Nº 381.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1975.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 30 de dezembro de 1974.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 30/12/74.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 382.

Publicação Nº 1879206

LEI Nº 382.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 12 de março de 1975.
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PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 12/03/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 383.

Publicação Nº 1879207

LEI Nº 383.

“AUTORIZA CONVÊNIO PARA INSTALAÇÃO DE UM POSTO DE SERVIÇO TELEFÔNICO EM SIDERÓPOLIS.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com a “TELESC” - Telecomunicações de Santa Catarina S/A, 
para instalação de um Posto de Serviço Telefônico em nossa cidade.

Art. 2º O presente Convênio terá validade pelo prazo de (1) um ano, a partir da data da assinatura do Contrato com a TELESC.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor com data retroativa a 18 de dezembro de 1974, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 26 de março de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26/03/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 384.

Publicação Nº 1879208

LEI Nº 384.

“CONCEDE AUXÍLIO AO TV CLUBE DE SIDERÓPOLIS.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 02 de abril de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 02/04/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 385.

Publicação Nº 1879209

LEI Nº 385.

“ESTABELECE VALOR DAS TAXAS DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA A SEREM COBRADAS NOS EXERCÍCIOS DE 1975/76.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a elevar de CR$1,50 (hum cruzeiro e cinqüenta centavos) para CR$2,50 (dois 
cruzeiros e cinquenta centavos), a TAXA cobrada por metro corrido, referente a Iluminação e Limpeza Pública, nos perímetros urbanos de 
Siderópolis.
Parágrafo Único - A elevação de valores de que trata o Artigo 1º desta Lei é válida para os exercícios de 1975 e 1976.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 23 de abril de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 23/04/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 386.

Publicação Nº 1879210

LEI Nº 386.

“RETIFICA VALORES DA TAXA DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA CONSTANTES DO ARTIGO 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 385/75, 
DE 23/04/1975.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a retificar os valores constantes do Artigo 1º e Parágrafo Único da Lei nº 
385/75, de 23 de abril de 1975, da TAXA de Iluminação e Limpeza pública, que passará a ser de Cr$2,00 (dois cruzeiros) no exercício de 
1975 e de Cr$3,00 (três cruzeiros) para o exercício de 1976.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos a 20.04.1975.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 11 de junho de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 11/06/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 387.

Publicação Nº 1879211

LEI Nº 387.

“ALTERA OS ANEXOS E TABELAS QUE INTEGRAM A LEI Nº 350/73, DE 06/09/73 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os Anexos e Tabelas que integram a Lei nº 350/73, de 06/09/73, na forma dos que acompanham a presente Lei.

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo Municipal fixará por Decreto os novos níveis, símbolos ou padrões de vencimentos previstos nos Anexos 
ou Tabelas que a esta passam a integrar.
Parágrafo Único - Respeitar-se-ão os cargos ou funções em que atualmente encontram-se enquadrados os servidores municipais.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor no mês de julho em curso, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 02 de julho de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 02/07/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 388.

Publicação Nº 1879212

LEI Nº 388.

“AUTORIZA FIRMAR CONTRATO DE ALUGUEL DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DO MOBRAL CULTURAL EM SIDERÓPOLIS.”
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PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato de Aluguel de uma sala de propriedade do Sr. Etscio Domingos 
Bonassa, sita a rua José do Patrocínio, nesta cidade, para instalação de Cursos Profissionalizantes patrocinados pelo MOBRAL CULTURAL.

Art. 2º O prazo de aluguel será de vinte (20) meses, a contar de 1º de junho de 1975 até 31/01/77, em cujo período a Prefeitura Municipal 
pagará os seguintes valores mensais:
a) de 1º/06 a 31/12/75 ............................ Cr$ 150,00 p/ mês;b) de 1º/01/76 a 31/01/77 ......................... Cr$ 180,00 p/ mês.

Art. 2º Para cobrir as despesas oriundas do Contrato de que trata a presente Lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal igualmente 
autorizado a fazer uso da verba fixada no Orçamento vigente e no dos exercícios posteriores, enquanto existir o Contrato, da dotação nº 
3.1.4.-005/1423-045- Locação de Imóveis

Art. 3º Esta Lei, cujos efeitos retroagem a 1º de junho de 1975, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 10 de setembro de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 10/09/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 389.

Publicação Nº 1879213

LEI Nº 389.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$40.000,00 (QUARENTA MIL CRUZEIROS).”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 10 de setembro de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 10/09/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 39

Publicação Nº 1878863

LEI Nº 39
ABRE CRÉDITO ESPECIAL DE CR$50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de maio de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 390.

Publicação Nº 1879214

LEI Nº 390.

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR VEÍCULO.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, através de Licitação Pública, um (1) veículo tipo caminhão basculante.
Parágrafo Único - O Executivo Municipal deverá adquirir um chassis “Mercedes Benz”, de fabricação nacional, modelo LK-1113/36, com 
cabine e basculante.

Art. 2º Para atender às despesas com a aquisição acima mencionada, o Chefe do Executivo Municipal usará os créditos do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios (F.P.M.), correndo pela dotação 4.1.3.0.42/3318-095 - Veículos Automotores, do Orçamento vigente, abrindo um 
crédito suplementar para a referida verba no valor de CR$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil cruzeiros).

Art. 3º O crédito suplementar a que se refere o artigo anterior correrá por conta do excesso de arrecadação do corrente exercício financeiro, 
devidamente comprovado.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 10 de setembro de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 10/09/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 391.

Publicação Nº 1879215

LEI Nº 391.

“APROVA O RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DMER), REFERENTE AO EXERCÍ-
CIO DE 1974.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Relatório de Atividades do Departamento Municipal de Estradas de Rodagem (DMER) apresentado pelo Chefe do Po-
der Executivo Municipal, referente ao Exercício de 1974, no valor de Cr$1.142.702,75 (hum milhão, cento e quarenta e dois mil, setecentos 
e dois cruzeiros e setenta e cinco centavos), de acordo com o Balanço Geral de encerramento.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 17 de setembro de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 17/09/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 392/1975

Publicação Nº 1879216

LEI Nº 392/1975

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 393.

Publicação Nº 1879217

LEI Nº 393.

“ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 381/74 E DEMAIS ANEXOS QUE A INTEGRAM.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o artigo nº 2 da Lei nº 381/74, de 30 de dezembro de 1974 que ficará assim constituída: “A Receita será realizada 
mediante arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes de Capital”, na forma da Legislação em vigor:
1 - RECEITAS CORRENTES:
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Receita Tributária ...........................................Cr$ 82.000,00
Receita Patrimonial ...........................................Cr$ 2.000,00
Transferências Correntes ..................................... Cr$ 277.400,00
Receitas Diversas .............................................. Cr$ 4.000,00
 ............................................................. Cr$ 365.400,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Crédito ........................................... Cr$ 2.000,00
Transferências de Capital ......................... Cr$ 832.600,00 834.600,00
TOTAL ...................................................... Cr$ 1.200.000,00

Art. 2º Ficam, também, alterados os demais anexos que a integram de acordo com a Legislação vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 17 de setembro de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 17/09/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 394.

Publicação Nº 1879218

LEI Nº 394.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPL A ADQUIRIR APARELHOS TELEFÔNICOS.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 17 de setembro de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 17/09/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 395.

Publicação Nº 1879219

LEI Nº 395.

“AUTORIZA FIRMAR CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS DO DISTRITO DE TREVISO.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar com o Sr. Roni Estevam Tournier, contrato de aluguel de imóveis de sua 
propriedade, constando de um (1) prédio de alvenaria de um (1) só pavimento, onde funcionam a Intendência Distrital, Posto de Correios 
e Sala de Leitura, na sede do distrito de Treviso, uma (1) garagem e um (1) depósito de madeira, anexos ao referido prédio, para a guarda 
de veículos e materiais do patrimônio municipal.

Art. 2º O prazo de aluguel será de doze (12) meses, compreendido de 1º de maio de 1975 a 30 de abril de 1976, com valor fixado em 
Cr$462,50 (quatrocentos e sessenta e dois cruzeiros e cinquenta centavos) mensais.

Art. 3º Esta Lei, cujos efeitos retroagem a 1º/05/75, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 19 de novembro de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 19/11/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal
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LEI Nº 396.

Publicação Nº 1879220

LEI Nº 396.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$723.415,43.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 26 de novembro de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26/11/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 397.

Publicação Nº 1879221

LEI Nº 397.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO (RENOVAÇÃO) COM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a renovar com a Secretaria Estadual da Saúde, o convênio pelo qual o Posto 
de Saúde local vem prestando, desde 30/08/73, serviços médicos, farmacêuticos e odontológicos à população sideropolitana.

Art. 2º A renovação do Convênio de que trata o Artigo 1º desta Lei terá por base as Cláusulas do Termo Aditivo anexo, emitido pela Secre-
taria Estadual da Saúde, para funcionamento no período de 1º/09/75 a 30/08/77.

Art. 3º Esta Lei, cujos efeitos retroagem a 1º de setembro deste ano, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 26 de novembro de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26/11/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 398.

Publicação Nº 1879222

LEI Nº 398.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1976.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 26 de novembro de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 26/11/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal
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LEI Nº 399.

Publicação Nº 1879223

LEI Nº 399.

“CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE NATAL AOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Siderópolis autorizado a conceder aos funcionários municipais, a título de Gratificação 
de Natal, o valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) dos vencimentos auferidos no mês de dezembro do corrente exercício.

Art. 2º Fica, igualmente, autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, a abrir um crédito especial no valor de Cr$13.335,16 (treze mil, 
trezentos e trinta e cinco cruzeiros e dezesseis centavos), para custear as despesas de que trata o artigo anterior, o qual correrá por conta 
do excesso de arrecadação, devidamente comprovado.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 17 de dezembro de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 17/12/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 4.

Publicação Nº 1878828

LEI Nº 4.

“FIXA OS PADRÕES DE VENCIMENTOS, PROVENTOS DOS INATIVOS E AS REFERÊNCIAS DOS EXTRANUMERÁRIOS MENSALISTAS”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 18 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 40

Publicação Nº 1878864

LEI Nº 40
CONCEDE ISENÇÃO DE IMPOSTO PREDIAL

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam isentos do Imposto Predial pelo período de 5 (cinco) anos, todos os prédios de alvenaria que forem construídos com três ou 
mais pavimentos na zona urbana da sede, desde que preencham integralmente as exigências do Código de Obras do Município.
Parágrafo Único - Os interessados em usufruir das vantagens estabelecidas no artigo anterior, deverão requerer ao Executivo a concessão do 
benefício, dentro do prazo de dois anos, a contar da vigência desta Lei quando da apresentação do projeto de construção a ser executado.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de maio de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 400.

Publicação Nº 1879224

LEI Nº 400.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$371.974,17.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 29 de dezembro de 1975.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 29/12/75.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 401.

Publicação Nº 1879225

LEI Nº 401.

“ALTERA TEXTO DO ARTIGO Nº 1 DA LEI Nº 359/73, DE 20 DE DEZEMBRO DE 73”.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Passa o Artigo 1º da Lei Municipal nº 359/73, de 20 de dezembro de 1973, a vigorar com o seguinte texto: “Fica o Chefe do Poder 
Executivo Municipal autorizado a adquirir, mediante compra e venda ou por desapropriação com base no AI-5 “Ato Institucional nº 5, de 
1967,e pelo valor de CR$6.000,00 (Seis mil cruzeiros), dois (2) hectares (20.000 m2), das terras pertencentes ao Sr. Jácomo Carminatti, 
localizadas a margem da estrada municipal Siderópolis-Jordão, nas proximidades de Santa Ana, neste município.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 16 de fevereiro de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16 de fevereiro de 1976.
LUIZ PAULO E. DO LIVRAMENTO
Secretário Administrativo, em exercício

LEI Nº 402.

Publicação Nº 1879226

LEI Nº 402.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$82.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 10 de março de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 10 de março de 1976.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal
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LEI Nº 403.

Publicação Nº 1879227

LEI Nº 403.

“CRIA A UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS”.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Unidade Fiscal para o Município de Siderópolis, a qual servirá de base às obrigações tributárias e demais comunações 
previstas na legislação.

Art. 2º A Unidade Fiscal equivale a Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros), atualizável anualmente, por Decreto do Poder Executivo, segundo os 
índices das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

Art. 3º A Unidade Fiscal instituída por esta Lei substitui todos os valores pecuniários representados pelo salário mínimo, na legislação mu-
nicipal vigente.
Parágrafo Único - Aplicar-se-á tantas vezes a Unidade Fiscal quantas vezes estiver sendo aplicado o salário mínimo.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, e seus efeitos serão retroagidos a 1º 
de janeiro de 1976.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 24 de março de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 24 de março de 1976.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 404.

Publicação Nº 1879228

LEI Nº 404.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL DE CR$16.442,28”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 07 de abril de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 07 de abril de 1976.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 405.

Publicação Nº 1879229

LEI Nº 405.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DE TRANSPORTES E OBRAS”.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município autorizado a firmar com o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de Transportes e Obras, Convênio para a execução de obras de retificação e revestimento das Estradas Municipais RMs 27 e 28, ligando as 
localidades de Siderópolis (sede) via São Martinho até os limites com o Município de Nova Veneza, numa extensão de 8.000 m e construção 
de uma Estrada Municipal, que vai receber o nº RM 50, ligando a localidade de Alto Rio Maina com o limite do Município de Criciúma, numa 
extensão de 1.000 m.



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1103

Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 14 de abril de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 14 de abril de 1976.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 406.

Publicação Nº 1879230

LEI Nº 406.

“AUTORIZA A PROCEDER A ALIENAÇÃO DE MÁQUINA E VEÍCULO”.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município autorizado a alienar a retro-escavadeira marca Massey Fergusson, modelo 3305/250 
e o caminhão Chavrolet ano 1968, motor nº 8J0410G, chassis nº C653WBR8230T, ambos pertencentes ao patrimônio municipal, através 
de concorrência pública.

Art. 2º Fica, igualmente, o Prefeito Municipal autorizado a adquirir, mediante concorrência, uma retro-escavadeira, nova, de fabricação 
nacional, que venha a atender os interesses da Municipalidade.

Art. 3º Para atendimento das despesas com a aquisição de máquina previsto no artigo segundo desta Lei, fica o Prefeito Municipal autoriza-
do a abrir um crédito especial até o limite de Cr$240,00 (duzentos e quarenta mil cruzeiros), que correrá por conta dos seguintes recursos:
a) Saldo do Fundo Rodoviário Nacional - FRN, transferido do exercício de 1975, Cr$101.900.14 (cento e um mil, novecentos cruzeiros e 
quatorze centavos);b) Excesso de arrecadação devidamente comprovado até dia 31 de maio do corrente exercício, Cr$138.099,86 (cento e 
trinta e oito mil, noventa e nove cruzeiros e oitenta e seis centavos).

Art. 4º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 16 de junho de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 16/06/76.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 407.

Publicação Nº 1879231

LEI Nº 407.

“ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 384/75 E DO DECRETO Nº 462/75”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 28 de junho de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 28/06/76.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 408.

Publicação Nº 1879232

LEI Nº 408.

“AUTORIZA A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS”.
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PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar com o Sr. RONI ESTEVAM TOURNIER, Contrato de renovação para 
Locação de Imóvel, de sua propriedade, localizado na praça do Distrito de Treviso, neste Município, onde vem funcionando a Intendência 
Distrital, Posto de Correios e Sala de Leitura - naquela localidade.

Art. 2º O prazo de renovação será de doze (12 meses), compreendido de 1º/05/76 a 30/04/77, durante o qual a Prefeitura pagará ao Lo-
cador a importância de Cr$592,00 (quinhentos e noventa e dois cruzeiros) de aluguel mensal.

Art. 3º Esta Lei, cujos efeitos retroagem a 1º de maio de 1976, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 30 de junho de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 30/06/76.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 409.

Publicação Nº 1879233

LEI Nº 409.

“CONCEDE AUXÍLIO AO TV-CLUBE DE SIDERÓPOLIS”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 08 de setembro de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 08/09/76.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 41

Publicação Nº 1878865

LEI Nº 41
ABRE CRÉDITO ESPECIAL DE CR$40.000,00 (QUARENTA MIL CRUZEIROS

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de maio de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 410.

Publicação Nº 1879234

LEI Nº 410.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$605.559,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 08 de setembro de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
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Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 08/09/76.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 411.

Publicação Nº 1879235

LEI Nº 411.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$30.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 20 de outubro de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 20/10/76.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 412/76.

Publicação Nº 1879236

LEI Nº 412/76.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL DE CR$5.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 1º/12/76.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 413.

Publicação Nº 1879237

LEI Nº 413.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA NO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1977”. (CR$ 4.000,00)

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Siderópolis, para o Exercício de 1977 estima a Receita em CR$ 4.000,00 (Quatro milhões de cruzeiros), 
e fixa a Despesa em igual importância.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital na forma da Legislação 
em vigor.
1 - RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária ........................................................... CR$ 165.000,00
Receita Patrimonial ............................................................ CR$ 3.000,00
Transferências correntes ..................................................... CR$ 988.700,00
Receitas Diversas ................................................ CR$ 10.800,00 1.167.500,00

Art. 3º A Despesa distribuir-se-á pelas Unidades Orçamentárias da seguinte forma:
PODER LEGISLATIVO
Câmara Municipal .................................................. CR$ 120.000,00 120.000,00
PODER EXECUTIVO
Gabinete do Prefeito ......................................................... CR$ 148.000,00
Gabinete do Vice-Prefeito ..................................................... CR$ 66.000,00
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Secretaria de Administração .................................................. CR$ 209.000,00
Secretaria de Finanças ....................................................... CR$ 284.700,00
Secretaria de Obras e Viação-DMER .......................................... CR$ 1.957.500,00
Secretaria Educação e Cultura ................................................ CR$ 533.300,00
Secretaria de Saúde e Bem Estar Social ....................................... CR$ 415.000,00
Secretaria de Serviços Urbanos .................................. CR$ 266.500,00 3.880.000,00
TOTAL ...................................................................... CR$ 4.000.000,00

Art. 4º A aplicação dos recursos discriminados no artigo anterior far-se-á de acordo com os programas analíticos estabelecidos para as 
Unidades Orçamentárias constantes dos anexos aprovados e alteráveis por Decreto do Poder Executivo.

Art. 5º Fazem parte da presente Lei os anexos que integram especificamente a Receita, por Fontes e discriminação da Despesa por Ele-
mentos.

Art. 6º O Poder Executivo, no interesse da Administração poderá designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades 
Orçamentárias.

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita 
Estimada, por conta dos recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, diga-se, a partir de 1º de janeiro de 1977, revogadas as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 1º de dezembro de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 1º/12/76.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 414.

Publicação Nº 1879238

LEI Nº 414.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$733.506,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 1º de dezembro de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 1º/12/76.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 415.

Publicação Nº 1879239

LEI Nº 415.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$631.250,80”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 29 de dezembro de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 29/12/76.
PEDRO PACHECO
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Secretário Administrativo

LEI Nº 416.

Publicação Nº 1879240

LEI Nº 416.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RECEBER ÁREAS DE TERRAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS”.

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber, em doação, compra 
ou desapropriação amigável ou judicial, as áreas de terras declaradas de utilidade Pública 
pelo Decreto nº  496, de 16/12/76, conforme discriminação a seguir:
a) Em São Martinho Baixo: Área com 600 m2 (seiscentos metros quadrados, de propriedade do 
Sr. Ângelo De Bona, com as seguintes confrontações:
SUL: 20 metros, com terras de Ângelo De Bona;
NORTE: 20 metros, com terás do mesmo;
LESTE: 30 metros, com a Estrada Municipal;
OESTE: 30 metros, com terras de Ângelo De Bona.b) Em Rio Dória: Área com 750 m2 (setecentos 
e cinqüenta metros quadrados) de propriedade da Mitra Diocesana (Paróquia de Santo Alexan-
dre) Treviso, com as seguintes confrontações:
SUL: 50metros, com terras de Waldemar Maccari;
NORTE: 50 metros, com terras do mesmo;
LESTE: 15 metros, com terras da Mitra Diocesana;
OESTE: 15 metros, com a Estrada rodoviária Sid.-L. Muller.

Art. 2º As áreas de terras a serem recebidas, de que trata o artigo anterior desta Lei, re-
ferem-se as das Escolas Municipais Isoladas de São Martinho Baixo e Rio Dória, respectiva-
mente, neste Município, sobre as quais foram edificados prédios novos de alvenaria, de 81,00 
m2 cada e têm por objetivo a lavradura das Escrituras definitivas.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em, 29 de dezembro de 1976.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado nesta Secretaria de Administração, em 29/12/76.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 417/77.

Publicação Nº 1879241

LEI Nº 417/77.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$120.000,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 12 de janeiro de 1977.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 12/01/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal
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LEI Nº 418/77.

Publicação Nº 1879242

LEI Nº 418/77.

“AUTORIZA A VENDA EM CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE UMA ÁREA DE TERRAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autotizado a proceder “Concorrência Pú-
blica” para a venda de uma área de terras medindo 530.386 (quinhentos e trinta mil, trezen-
tos e oitenta e seis metros quadrados), pertencente a Prefeitura Municipal de Siderópolis, 
localizada em Rio das Cobras, cujo preço mínimo deverá ser fixado pela Comissão de Avaliação 
composta dos Srs. David Conti, Benito Fontanella e Olírio Cesa.

Art. 2º A área de terras a que se refere o artigo anterior desta Lei, tem como posseiro o 
Sr. Paulino Cizeski, um dos interessados na compra, e tem as seguintes confrontações:
SUL: com peraus devolutos e terras de Celestino Nesi;
NORTE: com peraus devolutos;
LESTE: com terras do Sr. Pederneiras;
OESTE: com peraus devolutos.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 19 de janeiro de 1977.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 19/01/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 419/77.

Publicação Nº 1879243

LEI Nº 419/77.

“APROVA O PLANO RODOVIÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Rodoviário Municipal de 1975, de acordo com o Mapa Rodoviário 
Municipal com as devidas discriminações das Rodovias Municipais (RMs) integrantes do pre-
sente Plano.

Art. 2º As Rodovias Municipais (RMs) terão o ponto de chegada, com o total de kilômetros e 
nomes das respectivas localidades, conforme discriminação a seguir: 
________________________________________________________________________
|Nº RMs|      Ponto de Partida      |      Ponto de Chegada     |Total km|
|======|============================|===========================|========|
|RM 1  |Siderópolis - sede          |Rio da Mina                |      31|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 2  |Siderópolis - sede          |Forquilha - Div. L.Muller  |    29,5|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 3  |Rio Mãe Luzia               |Santa Bárbara              |    12,3|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 4  |RM-2 - Próximo Treviso      |Costão da Serra            |    11,5|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
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|RM 5  |RM-7 - Próximo São Victor   |Cab. Rio Mãe Luzia         |     9,5|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 6  |RM-7 - Próximo Forquilha    |Costão da Serra            |     8,5|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 7  |RM-4 - Próximo São Victor   |Cab. Rio Mãe Luzia         |    15,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 8  |Forquilha                   |Cab. Rio Mãe Luzia         |    10,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 9  |Nª Sra. Dos Campos          |Div. Com Urussanga         |     5,5|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 10 |Treviso                     |Div. Com Urussanga         |     5,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 11 |Próximo Treviso             |Rio Fiorita                |    12,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 12 |Rio Morozini                |Montanhão                  |     7,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 13 |Rio Mãe Luzia               |Montanhão-Div. Urussanga   |     6,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 14 |RM-2-Próximo Rio Fiorita    |RM-13-Próximo Montanhão    |     4,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 15 |Rio Fiorita                 |RM-13-Próximo Montanhão    |     4,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 16 |RM-15 - Próximo R. Fiorita  |RM-11-Próximo Montanhão    |     1,5|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 17 |RM 11 - Próximo R. Fiorita  |Div. Com Urussanga         |     3,5|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 18 |Siderópolis                 |Div. Com Criciúma          |     6,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 19 |RM-20 - Próximo Siderópolis |Div. Com Criciúma          |     6,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 20 |Siderópolis - sede          |Montenegro                 |     4,5|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 21 |RM 19 - Próx. São Geraldo   |RM 18 - Mina do Toco       |     3,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 22 |Ex-Patrimônio               |Divisa com Criciúma        |     1,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 23 |Vila São Jorge              |Divisa com Criciúma        |     1,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 24 |RM 18- Próx. S. Geraldo     |Divisa com Urussanga       |     1,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 25 |RM 24 - Próx. S.Geraldo     |Divisa com Urussanga       |     1,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 26 |São Geraldo                 |Divisa com Urussanga       |     1,5|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 27 |Siderópolis - sede          |S. Martinho Baixo RM 1     |    24,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 28 |São Martinho                |Div. Com N. Veneza         |     2,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 29 |RM-5 - Próximo S. Victor    |Div. Com N. Veneza         |    20,7|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 30 |Jordão Baixo                |RM-3 - Próx. Rio Manin     |     4,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 31 |Jordão Baixo                |RM-4 - Próx. S. Victor     |    10,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 32 |RM-1 - Próximo Jordão Bx.   |Rio Mãe Luzia              |     5,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 33 |Jordão Médio                |Santa Bárbara              |     5,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 34 |Quebra-Já                   |RM-3 - Próx. S. Bárbara    |     5,2|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 35 |RM-1 - Próx. Jordão Baixo   |Div. Com Nova Veneza       |     8,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 36 |RM-35 - Próx. S. Antonio    |RM-1 - Próx. Jordão Médio  |     4,0|
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|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 37 |RM-39 - Próx. S. Bento Alto |Div. Nova Veneza           |     7,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 38 |Jordão Médio                |RM 39 - Próx. S. Bento Alto|     5,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 39 |São Bento Alto              |Div. Nova Veneza           |     6,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 40 |RM 39 - Próx. L. Zanellato -|Div. Nova Veneza           |     2,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 41 |RM 39 - Próx. S. Bento Alto |Serrinha                   |     6,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 42 |RM 41 - Próx. Serrinha      |Rio Seco                   |     2,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 43 |RM 3 - Próx. Rio Manin      |Cirenaica                  |     2,5|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 44 |Ponte Rio Manin             |RM-4 - Próx. Cirenaica     |     3,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 45 |RM-1 - Prox. Rio da Mina    |Costão da Serra            |     3,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 46 |Forquilha                   |Div. Urussanga             |     5,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 47 |RM-29 - Próx. Jordão Baixo  |Jordão Alto                |     4,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 48 |RM 33 - Próx. Santa Bárbara |RM 34 - Próx. Jordão Alto  |     3,0|
|------|----------------------------|---------------------------|--------|
|RM 49 |RM 1 - Próx. Sede Munic.    |RM 27 Próx. São Martinho   |     3,5|
|------+----------------------------+---------------------------|--------|
|Total de kms                                                   |   336,7|
|_______________________________________________________________|________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 19 de janeiro de 1977.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 19/01/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 42

Publicação Nº 1878866

LEI Nº 42

ALTERA O ART. 4º DA LEI QUE CRIA O IMPOSTO DO SELO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o art. 4º da Lei nº  9 que cria o Imposto de Selo que passa a ter a 
seguinte redação:
“Os valores dos selos adesivos serão compreendidos entre Cr$1,00 a Cr$50,00, sendo seus 
valores especificados assim constituídos: Cr$1,00, Cr$1,50, Cr$2,00, Cr$2,50, Cr$5,00 
Cr$10,00, Cr$20,00, Cr$50,00 e conterão os símbolos e efígies assim classificados: selo de 
um cruzeiro, símbolo do carvão nacional, selo de um cruzeiro e cinquenta centavos, as ini-
ciais da Cia. Siderúrgica Nacional - CSN, selo de dois cruzeiros, o símbolo do colono, selo 
de dois cruzeiros e cinquenta centavos, as iniciais da Cia. Carbonífera Treviso, selo de 
cinco cruzeiros as efígies de Dom Luiz Orione; selo de dez cruzeiros, a do finado Governador 
Jorge Lacerda, e o selo de vinte cruzeiros, as efígies do finado Presidente Getulio Vargas.”
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Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de maio de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 420/77.

Publicação Nº 1879244

LEI Nº 420/77.

“APROVA O RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DMER) 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1975.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Relatório de Atividades do Departamento Municipal de Estradas de 
Rodagem (DMER), referente ao Exercício de 1975, no valor de Cr$1.494.972,82 (hum milhão, 
quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e setenta e dois cruzeiros e oitenta e dois 
centavos), de acordo com o Balanço Geral de encerramento.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 19 de janeiro de 1977.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 19/01/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 421/77

Publicação Nº 1879245

LEI Nº 421/77

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-29.196,00.”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de janeiro de 1977.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/01/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 422/77

Publicação Nº 1879246

LEI Nº 422/77

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$-34.786,00.”

  Conteúdo obsoleto: 
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Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de janeiro de 1977.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/01/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 423/77.

Publicação Nº 1879247

LEI Nº 423/77.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER, POR DOAÇÃO, ÁREA DE TERRAS À MITRA 
DIOCESANA DE TUBARÃO.”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, por doação, à Mitra 
Diocesana de Tubarão, uma área de terras do patrimônio municipal, medindo 899 (oitocentos e 
noventa e nove metros quadrados), sobre a qual fora edificado, em administrações passadas, 
o Salão Paroquial da sedo do distrito de Treviso, neste Município, e que tem as seguintes 
confrontações:
SUL: 31 metros, com terras da Mitra diocesana;
NORTE: 31 metros, com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis;
LESTE: 29 metros, com terras da Mitra Diocesana;
OESTE: 29 metros, com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis.

Art. 2º As despesas de Escrituras da área constante do artigo anterior, correrão às expen-
sas da parte beneficiada com a doação.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de janeiro de 1977.
PLÍNIO BONASSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/01/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 424/77.

Publicação Nº 1879248

LEI Nº 424/77.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR VEÍCULOS PARA A MUNICIPALIDADE”

PLÍNIO BONASSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, através de concor-
rência pública, os veículos abaixo especificados: 
____________________________________________
|QUANTIDADE|       TIPO        |    MARCA    |
|==========|===================|=============|
|2 (dois)  |Caminhão basculante|Mercedes Benz|
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|__________|___________________|_____________|
 * tabela formatada por sistema

Parágrafo Único - A marca acima especificada visa tão somente formar, dentro do possível, 
uma frota de carros a Diesel, sendo que a Mercedes Benz já aprovou, através de um veículo 
que a municipalidade possui em seus serviços.

Art. 2º Para atender às despesas das aquisições de que trata o artigo anterior desta Lei, 
fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir, através de Decretos, os cré-
ditos necessários a cobertura das despesas correspondentes, devendo ficar entendido que um 
(1) caminhão será adquirido com recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o 
outro com recursos próprios da municipalidade.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 17 de fevereiro de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 17/02/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 425/77.

Publicação Nº 1879249

LEI Nº 425/77.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE ALUGUEL DE SALAS PARA O 
CORREIO E MOBRAL CULTURAL”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de aluguel de 
duas (2) salas localizadas no centro da cidade, neste município, para continuidade dos ser-
viços de Correios e Telégrafos e Mobral Cultural.

Art. 2º As salas de que trata o artigo anterior, de propriedade dos Srs. Luiz Possolli e 
Etscio Bonassa, respectivamente, serão alugadas pelo prazo de dois (2) anos, a contar de 1º 
de fevereiro de 1977, nos seguintes valores:
a) Sala para os Correios e Telégrafos de propriedade do Sr. Luiz Possolli, sita à Rua Si-
derúrgica s/nº, ao preço de CR$300,00 (trezentos cruzeiros) mensais;b) Sala para o Mobral 
Cultural, de propriedade de Etscio Bonassa,à Rua José do Patrocínio, nº 70, ao preço de 
Cr$250,00 (duzentos e cinqüenta cruzeiros) mensais.

Art. 3º As despesas decorrentes do Contrato de que trata esta Lei, correrão por conta do 
item 31.3003/13/05-36, do Orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 
1º/02/77, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 02 de março de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 02/03/77.
PEDRO PACHECO
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Secretário Municipal

LEI Nº 426/77.

Publicação Nº 1879250

LEI Nº 426/77.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$34.000,00 PARA O PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DO INS-
TITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RELATIVAS AO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO DE 1972 A 31 
DE MARÇO DE 1974.”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 28 de março de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 28/03/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 427/77.

Publicação Nº 1879251

LEI Nº 427/77.

“CRIA CARGO ISOLADO EM COMISSÃO E ALTERA O ANEXO II DA LEI Nº 387/75, DE 02/07/75.”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar um (1) Cargo Isolado 
em Comissão de “Chefe de Gabinete”, de símbolo CC - 1 a 6.

Art. 2º Fica ainda autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a promover as modifica-
ções necessárias no Anexo II da Lei 387/75, de 02/07/75.

Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento desta Lei correrão por conta de verbas pró-
prias do Orçamento Municipal, suplementadas, se necessário.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de março de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/03/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 428/77.

Publicação Nº 1879252

LEI Nº 428/77.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR UMA PÁ-CARREGADEIRA”
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  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de abril de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 04/04/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 429/77.

Publicação Nº 1879253

LEI Nº 429/77.

“RETIFICA O TEXTO DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 428/77 DE 04/04/77.”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica retificado o texto do Artigo 1º da Lei nº 428/77, de 04/04/77, que passa a vi-
gorar com a seguinte redação: “Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ad-
quirir, através de “TOMADA DE PREÇOS”, uma (1) Pá-carregadeira, com as seguintes caracte-
rísticas: Fabricação nacional, tipo rígida (não articulad
a), motor a óleo diesel, com potência de 90/120 HPs, capacidade da caçamba de 1,30/1,80 M3, 
peso total aproximado de 7.000/10.000 kgs, com tração e freios nas quatro rodas”.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 02 de maio de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 02/05/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 43

Publicação Nº 1878867

LEI Nº 43
ABRE CRÉDITO ESPECIAL DE CR$98.374,70 (NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO 
CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de maio de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 430/77.

Publicação Nº 1879254

LEI Nº 430/77.

“AUTOTIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EFETUAR A VENDA, POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DE UM VEÍ-
CULO DA MUNICIPALIDADE.”
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ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a venda, através 
de Concorrência Pública, de um (1) automóvel marca Chevrolet, ano 1973, chassis nº 5N69C-
CB122196, com quatro (4) cilindros, 80 HPs, cor preta formal, de propriedade da municipali-
dade.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 05 de maio de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 05/05/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 431/77.

Publicação Nº 1879255

LEI Nº 431/77.

“AUTOTIZA O PODER EXECUTIVO A PRESTAR SERVIÇOS AOS MUNÍCIPES COM MAQUINÁRIO DA MUNICIPALI-
DADE.”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a atender serviços, mediante 
Requerimento dos munícipes, com maquinário da municipalidade, com prejuízo dos interesses 
do Município.

Art. 2º Para atendimento dos serviços de que trata o artigo anterior

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 05 de maio de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 05/05/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 432/77.

Publicação Nº 1879256

LEI Nº 432/77.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$20.000,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de junho de 1977.
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ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 15/06/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 433/77.

Publicação Nº 1879257

LEI Nº 433/77.

“ALTERA OS ANEXOS E TABELAS QUE INTEGRAM A LEI Nº 387/75 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os Anexos e Tabelas que integram a Lei nº 387/75, de 02/07/75, na 
forma dos que acompanham a presente Lei.

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo Municipal fixará, por Decreto, os novos Níveis, Símbolos 
ou Padrões de vencimentos previstos nos Anexos ou Tabelas que a esta passam a integrar.
Parágrafo Único - Respeitar-se-ão os cargos ou funções em que atualmente se encontram en-
quadrados os funcionários municipais.

Art. 3º Esta Lei, cujos efeitos retroagem a 1º de junho de 1977, entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de junho de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/06/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 434/77.

Publicação Nº 1879258

LEI Nº 434/77.

“AUTORIZA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato para renova-
ção de aluguel do prédio de propriedade do Sr. Rony Estevam Tournier, localizado na sede 
distrital de Treviso, neste Município, onde funcionam a Intendência, o Posto de Correios e 
a Sala de Leitura.

Art. 2º O prazo do Contrato de que trata o artigo anterior desta Lei, será de doze (12) 
meses, a contar de 1º/05/77 e o valor do aluguel está fixado em Cr$811,00 (oitocentos e onze 
cruzeiros) mensais, pagáveis na Tesouraria Municipal até o dia 15 do mês subsequente ao 
vencido.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de junho de 1977.
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ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/06/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 435/77.

Publicação Nº 1879259

LEI Nº 435/77.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$28.111,97”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 01 de julho de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 01/07/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Municipal

LEI Nº 436/77.

Publicação Nº 1879260

LEI Nº 436/77.

“DÁ DENOMINAÇÃO À VIA PÚBLICA”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a ter denominação de Rua “PROFESSOR RENATO MELLILO” a rua caracterizada pela 
planta do Perímetro Urbano desta cidade, como Rua nº 15, e se inicia na Rua José do Patro-
cínio, terminando na Casa do Sr. Bernardino Netto.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 08 de agosto de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 08/08/77.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo, em exercício

LEI Nº 437/77.

Publicação Nº 1879261

LEI Nº 437/77.

“ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI Nº 428/77 DE 04 DE ABRIL DE 1977”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 10 de agosto de 1977.
ZELINDO TRENTO
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Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 10/08/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 438/77.

Publicação Nº 1879262

LEI Nº 438/77.

“APROVA O SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 31 de agosto de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 31/08/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 439/77.

Publicação Nº 1879263

LEI Nº 439/77.

“APROVA O RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DMER) 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1976”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Relatório de Atividades do Departamento Municipal de Estradas de 
Rodagem (DMER), referente ao Exercício de 1976 no valor de Cr$2.325.501,17 (Dois milhões, 
trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e um cruzeiros e dezessete centavos), de acordo 
com o Balanço Geral de encerramento.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 31 de agosto de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 31/08/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 44

Publicação Nº 1878868

LEI Nº 44

PROL ............................................... CÍPIO E DOS DISTRITOS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica prolongado o horário das casas de comércio situadas fora do perímetro urbano 
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da sede e do Distrito de Treviso, por uma hora, durante os meses de novembro à março.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de maio de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 440/77.

Publicação Nº 1879264

LEI Nº 440/77.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$84.304,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 03 de setembro de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 03/09/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 441/77.

Publicação Nº 1879265

LEI Nº 441/77.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$18.552,82”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 28 de setembro de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 28/09/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 442/77.

Publicação Nº 1879266

LEI Nº 442/77.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Governo 
do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Transportes e Obras, para executar a 
obra de construção da Ponte sobre o Rio Mãe Luzia, na sede distrital de Treviso, com 38,00 
m de extensão, 4,00 m de largura e 4,5 m de altura, com aproveitamento das vigas existentes 
da antiga ponte que servia para o transporte de carvão do lavador para a caixa de embarque 
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da Carbonífera Treviso S/A.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 05 de outubro de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 05/10/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 443/77.

Publicação Nº 1879267

LEI Nº 443/77.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 05 de outubro de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 05/10/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 444/77.

Publicação Nº 1879268

LEI Nº 444/77.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR UMA RETROESCAVADEIRA.”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 05 de novenbro de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 05/11/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 445/77.

Publicação Nº 1879269

LEI Nº 445/77.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$39.071,90.”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 05 de novenbro de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 05/11/77.
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PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 446/77.

Publicação Nº 1879270

LEI Nº 446/77.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RECEBER EM DOAÇÃO UMA ÁREA DE TERRAS URBANAS LOCALI-
ZADA NA SEDE DO SITRITO DE TREVISO.”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber, por doação, do sr. 
NILTON AGASSI, para o patrimônio da municipalidade, uma área de terras urbanas localizada 
na sede do distrito de Treviso, neste Município, medindo 390 m2 (trezentos e noventa me-
tros quadrados), destinada a construção de uma ponte e seu respectivo acesso, para atender 
o trânsito de veículos entre as margens do Rio Mãe Luzia naquela localidade, enquanto se 
aguarda a ponte que substituirá a denominada “Nicolau Pederneiras”, demolida e levada pelas 
águas das enchentes de 1971.

Art. 2º A área de terras de que trata o artigo anterior desta Lei, tem as seguintes con-
frontações.
NORTE: Com terras de Flávio Luiz Rovaris;
SUL: Com terras de Laurindo Agassi;
LESTE: Fazendo frente com a Rua Principal, numa largura de 13,00 m lineares;
OESTE: Fazendo fundos com terras de Otávio Carminatti, num cumprimento de 30 m lineares.

Art. 3º As despesas decorrentes de Escrituras da presente doação, correrão por conta da mu-
nicipalidade.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 05 de novembro de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 05/11/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 447/77.

Publicação Nº 1879271

LEI Nº 447/77.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 1978.”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 09 de novembro de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 09/11/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
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LEI Nº 448/77.

Publicação Nº 1879272

LEI Nº 448/77.

“RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES, DE SIDERÓPOLIS.”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecido de Utilidade Pública, no âmbito municipal, a entidade denominada 
“INSTITUTO NOSSA SENHORA DE LOURDES”, de Siderópolis, com sede neste Município, Comarca de 
Urussanga, neste Estado.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de novembro de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/11/77.

PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 449/77.

Publicação Nº 1879273

LEI Nº 449/77.

“AUTORIZA TRANSFERIR SALDO DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA E UTILIZAR O EXCESSO DE AR-
RECADAÇÃO APURADO NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir para a “Reserva 
de Contingência”, total ou parcialmente, saldos de dotações orçamentárias do Orçamento do 
corrente exercício, bem como, utilizar os recursos do Excesso de Arrecadação devidamente 
comprovado no corrente exercício financeiro.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de novembro de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/11/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 45

Publicação Nº 1878869

LEI Nº 45
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE AVENIDAS E RUAS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Ficam assim denominadas as avenidas e ruas abaixo discriminadas:
Partindo da casa do sr. Antonio Ronsoni à casa do sr. Olívio Cesa: Avenida Municipal.
Partindo da casa do sr. Jorge Biff à casa do sr. José Frassetto: Avenida Dom Luiz Orione.
Partindo da casa do sr. Antonio Ronsoni à casa do sr. Redencione Patel: Av. 19 de Dezembro.
Partindo da casa da Soc. Moretti Ltda à casa do sr. João Martins: Rua José do Patrocínio.
Partindo da casa do sr. Januário Webster, a casa do sr. Osny Patel: Rua 15 de Novembro.
Partindo da casa do sr. Olivio Cesa à Vila Rica: Rua Presidente Dutra.
Partindo da casa do sr. Albino Pagani à encruzilhada, Rua Dr. Jorge Lacerda.
Partindo da casa Fabris Soc. Filhos ao Cemitério, Rua Treviso.
Partindo da casa do sr. Antonio Ronsoni ao limite do Perímetro Urbano, Rua Siderúrgica.
Partindo da casa do sr. José Frassetto à Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina, Rua Urus-
sanga.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de maio de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 450/77.

Publicação Nº 1879274

LEI Nº 450/77.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$23.776,09.”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de novembro de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/11/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 451/1977.

Publicação Nº 1879275

LEI Nº 451/1977.

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 452/77.

Publicação Nº 1879276

LEI Nº 452/77.

“DESAPROPRIA ÁREAS DE TERRAS PARA ALARGAMENTO DA RUA Nº 17 DESTA CIDADE.”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a desapropriar, amigável ou 
judicialmente, áreas de terra urbana, medindo 111,75 m2 (cento e onze metros e setenta e 
cinco decímetros quadrados), situados à margem direita da Rua 17, nesta cidade de Siderópo-
lis, pertencentes aos proprietários e com as confrontações abaixo discriminadas:
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1º Um terreno de propriedade de Almir Cabreira e sua mulher, com 25,50 m2 (vinte e cin-
co metros e cinquenta decímetros quadrados), medindo 17,00 metros lineares de frente por 
1,50 ditos de frente e fundo, confrontando-se: ao Norte, com terras da Carbonífera Criciúma 
Ltda; a Leste, com terras fazendo frente com a Rua nº 17; ao Sul, ainda com terras da Car-
bonífera Criciúma Ltda, e ao Oeste com terras do mesmo proprietário.
2º Um terreno de propriedade de Valmir Savaris e sua mulher, com 41,25 m2 (quarenta e um 
metros e vinte e cinco decímetros quadrados), medindo 27,50 metros lineares de frente por 
1,50 ditos de frente a fundo, confrontando-se: ao Norte, com terras do mesmo proprietário; 
ao Sul, fazendo frente com a Rua 17; a Leste com terras de Antonio Brignolo e, ao Oeste, 
com ditas de Luiz Bottini.
3º Um terreno de propriedade de Antonio Brignoli e sua mulher, com 27,00 m2 (vinte e sete 
metros quadrados), medindo 18,00 metros lineares de frente por 1,50 ditos e frente a fundo, 
confrontando-se: ao Norte, com terras do mesmo proprietário; ao Sul, fazendo frente com a 
Rua 17; a Leste com terras de Frederico De Silvestre e, ao Oeste, com terras de Valmir Sa-
varis.
4º Um terreno de propriedade de João Spada e sua mulher, com 18,00 m2 (dezoito metros qua-
drados), medindo 12,00 metros lineares de frente por 1,50 ditos de frente a fundo, confron-
tando-se: ao Norte com terras do mesmo proprietário; ao Sul, fazendo frente com a Rua 17; a 
Leste com terras, digo, com a Rua nº 23, e ao Oeste com terras de João De Mattia.

Art. 2º As áreas de terra acima descritas, destinam-se ao alargamento da Rua nº 17.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 08 de dezembro de 1977.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 08/12/77.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 453/78.

Publicação Nº 1879277

LEI Nº 453/78.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR UMA MOTONIVELADORA”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 17 de fevereiro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 17/02/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 454/78

Publicação Nº 1879278

LEI Nº 454/78
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ADQUIRIR POR COMPRA E VENDA UMA ÁREA DE TERRAS URBANAS 
LOCALIZADAS NA SEDE DO DISTRITO DE TREVISO, NESTE MUNICÍPIO

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, por compra e ven-
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da do Sr. Ignácio Fenilli e sua mulher Adelina Mateus Fenilli, uma área de terras urbanas, 
localizada na sede do distrito de Treviso, neste Município, medindo 256,50 m2 (duzentos e 
cinqüenta e seis metros e cinqüenta decímetros quadrados), no valor de CR$-20.000,00 (vinte 
mil cruzeiros), destinada ao acesso e construção da Ponte sobre o Rio Mãe Luzia.
Parágrafo Único - O terreno a que se refere este artigo tem as seguintes confrontações: Ao 
Sul: 27,00 metros lineares com terras de Delírio Egídio Ubialli; ao Norte, 27,00 metros li-
neares com terras dos outorgantes vendedores; a Leste, 10,00 metros lineares com terras da 
Rua da Praça Cavalheiro Benjamin Scussel, e Oeste, 9,00 metros lineares com o Rio Mãe Lu-
zia.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de itens próprios do Or-
çamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 17 de fevereiro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 17/02/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 455/78

Publicação Nº 1879279

LEI Nº 455/78
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER UM ÁREA DE TERRAS URBANAS, LOCALIZADA NESTA 
CIDADE DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber do Hospital Muni-
cipal Nossa Senhora Aparecida, de Siderópolis, para incorporação automática ao patrimônio 
municipal, por doação ou qualquer outra forma legal, nos termos do Artigo 33º dos Estatutos 
Sociais daquela entidade ou autarquia, todo o patrimônio ativo e passivo, dinheiro e de-
mais pertences, bem como uma área de terras urbanas localizada nesta cidade de Siderópolis, 
medindo 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), conforme escritura registrada em Cartório de 
Registro de Imóveis de Urussanga, sob nº 26.031, com as seguintes confrontações: Ao Norte, 
Leste e Oeste com terras da Carbonífera Próspera S/A, ao Sul com a Rua.

Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder a 
averbação à margem do Registro nº 26.031, do Cartório do Registro de Imóveis de Urussanga, 
em nome da Prefeitura Municipal de Siderópolis.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 17 de fevereiro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 17/02/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 456/78

Publicação Nº 1879280

LEI Nº 456/78
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AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR PERMUTA DE TERRAS COM A CARBONÍFERA 
PRÓSPERA S/A

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a permutar a área de terras 
urbanas adquiridas por incorporação patrimonial do Hospital Municipal “Nossa Senhora Apa-
recida”, de Siderópolis, medindo 10.000 m2 (dez mil metros quadrados), situadas no prolon-
gamento da Avenida Osvaldo Pinto da Veiga, nesta cidade, por outra área de terras rurais, 
medindo 20.000 m2 (vinte mil metros quadrados), de propriedade da Carbonífera Próspera S/A, 
sita dentro do Lote nº 45 da Secção Rio Fiorita, neste distrito, próximo a primeira área.

Art. 2º A área de propriedade da Prefeitura Municipal, tem as seguintes confrontações: Ao 
Norte, Leste e Oeste, com terras da Carbonífera Próspera S/A, e ao Sul, fazendo frente com 
o prolongamento da Avenida General Osvaldo Pinto da Veiga, enquanto que a área de proprie-
dade da Carbonífera Próspera S/A confronta: ao Norte, Sul, Leste e Oeste, com terras da 
própria Carbonífera Próspera S/A.
Parágrafo Único - O valor estipulado da permuta será de CR$-20.000,00 (vinte mil cruzei-
ros), cada área, não havendo, portanto, nenhuma reposição das partes permutantes.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de itens 
próprios do Orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 17 de fevereiro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 17/02/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 457/78

Publicação Nº 1879281

LEI Nº 457/78
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR VEÍCULO

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, através de Concor-
rência Pública, um veículo destinado ao Gabinete do Prefeito, com as seguintes caracterís-
ticas: Veículo de fabricação nacional, com aproximadamente 50/90 HP, capacidade para cinco 
(5) pessoas.

Art. 2º Os recursos para suprir as despesas na execução do artigo 1º da presente Lei, cor-
rerão por conta do ítem próprio do Orçamento vigente.

Art. 3º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 17 de fevereiro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 17/02/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
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LEI Nº 458/78

Publicação Nº 1879282

LEI Nº 458/78

AMPLIA O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SIDERÓPOLIS

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ampliado o atual Perímetro Urbano da cidade de Siderópolis - zona sul - área 
compreendida entre a faixa pertencente à Rede Ferroviária Federal S/A até a estrada de ro-
dagem Estadual Siderópolis-Criciúma, abrangendo parte da atual zona suburbana e rural, con-
forma planta anexa, dentro dos seguintes limites e referências:
a) Partindo ao lado norte - sentido sul - tendo como ponto de referência o atual perímetro 
urbano, seguindo amargem direita da faixa de terras pertencente à Rede Ferroviária Fede-
ral S/A, até encontrar-se com o túnel da mesma, seguindo daí em linha reta até encontrar-se 
no alto do morro com a Estrada de Rodagem Estadual Siderópolis - Criciúma, numa extensão e 
346,00 metros lineares;b) Partindo no sentido leste-oeste, tendo como ponto de referência, 
ainda a margem direita da faixa de terras da Rede Ferroviária Federal S/A, margeando em 
linha reta o atual perímetro urbano, numa distância de 546,00 metros lineares, até encon-
trar-se com a Estrada de Rodagem Estadual Siderópolis-Criciúma;c) Partindo daí em sentido 
noroeste-sudeste, fazendo o contorno da mesma Estrada de Rodagem, numa extensão de 794,00 
metros lineares, até encontrar-se com a linha do lado direito do morro do Túnel da Rede 
Ferroviária Federal S/A.

Art. 2º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de março de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/03/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 459/78

Publicação Nº 1879283

LEI Nº 459/78

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 46

Publicação Nº 1878870

LEI Nº 46
ABRE CRÉDITO ESPECIAL

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de maio de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 460/78

Publicação Nº 1879284

LEI Nº 460/78

APROVA O RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM (DMER) 
REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1977

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovado o Relatório de Atividades do Departamento Municipal de Estradas de 
Rodagem (DMER), referente ao exercício de 1977, no valor de CR$4.389.593,69 (quatro mi-
lhões, trezentos e oitenta e nove mil, quinhentos e noventa e três cruzeiros e sessenta e 
nove centavos), de acordo com o Balanço Geral de encerramentos do exercício de 1977.

Art. 2º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de março de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/03/78.

PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 461/78

Publicação Nº 1879285

LEI Nº 461/78
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 13.559,59

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de março de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 08/04/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 462/78

Publicação Nº 1879286

LEI Nº 462/78

DESAPROPRIA ÁREA DE TERRA DESTINADA AO ACESSO E CONSTRUÇÃO DA PONTE DE TREVISO

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a desapropriar, amigável ou 
judicialmente, uma área de terras urbana, em forma triangular, medindo 227,00 m2 (duzen-
tos e vinte e sete metros quadrados), situada à margem direita do Rio Mãe Luzia, na Vila de 
Treviso, neste município de Siderópolis, de propriedade do Sr. Delyrio Egídio Ubiali.
Parágrafo Único - O terreno em apreço tem as seguintes confrontações: ao Norte, 12,00 me-
tros, extrema com terras do próprio Delyrio Egídio Ubiali; ao Sul, com terras de Zeferino 
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Dagostin; a Leste, 39,00 metros, margeando o Rio Mãe Luzia e, ao Oeste, 37,00 metros, com 
terras de Zeferino Dagostin.

Art. 2º A área de terras acima descrita destina-se ao acesso e construção de uma ponte de 
concreto sobre o Rio Mãe Luzia.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 12 de abril de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 08/04/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 463/78.

Publicação Nº 1879287

LEI Nº 463/78.
“AUTORIZA O PODER EXSECUTIVO MUNICIPAL ADQUIRIR POR COMPRA E VENDA UMA ÁREA DE TERRAS URBA-
NAS SITUADA NESTA CIDADE”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de abril de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/04/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 464/78

Publicação Nº 1879288

LEI Nº 464/78
HOMOLOGA O DECRETO Nº 500/77

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica “homologado”, de pleno direito, o Decreto nº 500/77, de 24 de janeiro de 1977, 
que abre crédito suplementar por anulação no valor de Cr$30.000,00 (trinta mil cruzeiros), 
do Poder Executivo Municipal, o qual não obedeceu às determinações da legislação orçamentá-
ria vigente, efetuando consequentemente transposições de dotações orçamentárias.

Art. 2º Os efeitos da presente Lei serão retroativos e contados a partir de 24 de janeiro 
de 1977, data esta em que foi publicado o referido Decreto.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 31 de maio de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 31/05/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
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LEI Nº 465/78

Publicação Nº 1879289

LEI Nº 465/78
CONCEDE DENOMINAÇÃO ÀS VIAS PÚBLICAS

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º As ruas abaixo enumeradas e devidamente inseridas no mapa de detalhes da sede do 
município, receberão por força desta Lei, as seguintes denominações:
Rua 1 - Rua Arcângelo Patel
Rua 2 - Rua Angelo Dal Farra
Rua 4 - Rua São João
Rua 5 - Rua Sétimo Venturini
Rua 6 - Rua da Esperança
Rua 7 - Rua Marechal Deodoro da Fonseca
Rua 8 - Rua Marechal Floriano Peixoto
Rua 9 - Rua Luiz De Col
Rua 11 - Rua Melvim Jones
Rua 17 - Rua João Cesa (até alcançar a Rua São João - Primitiva Rua 4)
Rua 18 - Rua Benjamin Constant
Rua 19 - Rua João Olivo
Rua 23 - Rua Lorenzo Tramontim
Rua 24 - Rua Duque de Caxias
Rua 25 - Rua Governador Irineu Bornhausen
Rua 26 - Rua Guerino Savaris
Rua 27 - Rua Anita Garibaldi
Rua 28 - Rua João Pescador
Rua 29 - Rua Vitor Meirelles
Rua 30 - Rua Padre Anchieta
Rua 32 - Rua Vital Brasil
Rua 33 - Rua Angelo Savi
Rua 34 - Rua Carlos Chagas
Rua 35 - Rua Tiradentes
Rua 36 - Rua José Scarmagnani (Liga a Rua Gastão Bica de Oliveira à Rua Siderúrgica.

Art. 2º A Rua Jorge Lacerda terá seu percurso prolongado até abranger totalmente a Rua 22.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publiucação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de junho de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 28/06/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 466/78

Publicação Nº 1879290

LEI Nº 466/78
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 2.122.046,52

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de junho de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
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Registrada e publicada nesta Secretaria, em 28/06/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 467/78

Publicação Nº 1879291

LEI Nº 467/78
AUTORIZA ADQUIRIR ÁREA DE TERRAS PARA ESCOLA MUNICIPAL

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, por doação, compra 
ou desapropriação amigável ou judicial, uma área de terras rural de propriedade do Sr. Flo-
rindo De Mattia e sua mulher, localizada na Secção Jordão, localidade de Jordão Médio nes-
te Município, medindo 868,00 m2 (oitocentos e sessenta e oito metros quadrados), ou seja, 
28,00 metros lineares de frente por 31,00 ditos de frente a fundo, com as seguintes con-
frontações:
Norte: Extrema com terras de Florindo De Mattia e sua mulher, atualmente ocupada pela Cape-
la de Jordão Médio;
Sul e Leste: ainda com terras de Florindo De Mattia e sua mulher, e, ao
Oeste: fazeno frente com a Estrada de Rodagem Municipal de Linha Alexandre da Boit.

Art. 2º A área de terras de que trata o artigo 1º desta Lei foi considerada de Utilidade 
Pública, através do Decreto nº 543/78, de 26/06/78 e está ocupada pela Escola Isolada Muni-
cipal de Jordão Médio, cuja escritura está sendo providenciada com esta Lei.

Art. 3º As despesas decorrentes de escritura correrão por conta da municipalidade.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 03 de julho de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 03/07/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 468/78

Publicação Nº 1879292

LEI Nº 468/78
AUTORIZA DOAÇÃO DE TERRAS DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA CONSTRU-
ÇÃO DO CENTRO SOCIAL URBANO-CSU

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, em doação, ao Estado 
de Santa Catarina, uma área de terras urbanas, situada nesta cidade de Siderópolis, dis-
trito e município do mesmo nome, comarca de Urussanga (antigo lote colonial nº 50 da Seção 
Estrada Urussang
a), entre a Rua Engº Sebastião Toledo dos Santos e Av. Gen. Osvaldo Pinto da Veiga, a ser 
desmembrada da área adquirida da Carbonífera Próspera S/A, através da Matrícula nº 1817 do 
Registro Imobiliário de Urussanga.

Art. 2º A área de terras de que trata o artigo anterior desta Lei, destina-se a construção 
do Centro Social Urbano - CSU de Siderópolis, através do Estado de Santa Catarina, e é com-
posta de nove mil, novecentos e onze metros quadrados (9.911,00 m2), com as característi-
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cas e confrontações seguintes: ao NORTE, 79,00 metros, com a Avenida Gen. Osvaldo Pinto da 
Veiga; ao SUL, 35,00 metros, com a Rua Engº Sebastião Toledo dos Santos e 35,00 metros com 
terras da Carbonífera Próspera S/A; a LESTE, 18,00 metros, com terras do espólio de Manoel 
Anselmo Felisbino Pacheco, 54,00 metros com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis, 
18,00 metros com terras de Aldo Silveira, 72,00 metros com terras da Carbonífera Próspera 
S/A e 30,86 metros com a Rua Engº Lírio Búrigo, e ao OESTE, 239,00, com terras da Prefeitu-
ra Municipal de Siderópolis.

Art. 3º As despesas decorrentes de escritura correrão às expensas do Estado de Santa Cata-
rina.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 02 de agosto de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 02/08/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 469/78

Publicação Nº 1879293

LEI Nº 469/78
AUTORIZA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a renovar Contrato de Aluguel 
do prédio de propriedade do Sr. Rony Estevam Tournier, localizado na sede distrital de Tre-
viso, neste Município, onde funcionam a Intendência, Posto de Correios e Sala de Leitura.

Art. 2º O prazo de aluguel será de doze meses, a contar de 01/05/78, e o valor mensal está 
fixado em CR$1.500,00 (hum mil e quinhentos cruzeiros), tendo em vista os índices de reajus-
te e novas dependências cedidas, bem como a cessão de mais terra para melhor acomodar os 
bens do patrimônio municipal.

Art. 3º Esta Lei, cujos efeitos retroagem a 1º de maio de 1978, entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 25 de agosto de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25/08/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 47

Publicação Nº 1878871

LEI Nº 47

PROIBE CONSTRUÇÕES DE MADEIRA NAS AVENIDAS E RUAS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
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tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica expressamente proibida a edificação de prédios de madeira na av. Dom Luiz Orio-
ne, av. 19 de Dezembro, rua Presidente Dutra, rua Jorge Lacerda, rua Treviso e rua Siderúr-
gica, desta cidade, devendo as construções serem executadas de cimento armado, alvenaria de 
tijolos ou de pedras em todas as suas paredes externas.
§ 1º Os prédios comerciais deverão ter:
a) No mínimo 2 (dois) pavimentos no prazo térreo, com quatro metros de pés direitos.b) Pa-
vimentos superiores no mínimo com 3 (três) metros de pés direitos.
§ 2º O Poder Executivo é autorizado a expedir alvarás de licença para construção de casas 
residenciais, com um só pavimento, quando estas não prejudicarem a estética nas avenidas 
municipais Dom Orione e 19 de Dezembro, e que tenham no mínimo 3 (três) metros e meio de 
pés direitos acima do piso térreo.

Art. 2º Ficam expressamente proibidas as reconstruções de prédios de madeira situados nas 
avenidas e ruas acima mencionadas.

Art. 3º É proibida a reconstrução a título precário seja qual for o fim a que se destinar.

Art. 4º Aos infratores da presente Lei será aplicada multa de Cr$2.000,00 a Cr$5.000,00, e 
podderão ser executados, dentro do prazo estabelecido no inciso VI, § 1º, do art. 178 do 
Código Civil, mediante laudo periocial, assinado por dois peritos.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de maio de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 470/78

Publicação Nº 1879294

LEI Nº 470/78
AUTORIZA O CANCELAMENTO PRO-PRESCRIÇÃO DAS CONTAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR, RELATIVAS 
AOS EXERCÍCIOS DE 1969, 1970, 1971 E 1972

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a cancelar pró-prescrição as 
contas inscritas em restos a pagar, relativas aos exercícios de 1969, 1970, 1971 e 1972.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 25 de agosto de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25/08/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 471/78

Publicação Nº 1879295

LEI Nº 471/78
CONCEDE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Ficam isentos do pagamento de Contribuição de Melhorias incidente sobre o esgo-
to pluvial (Galerias Pluviais) implantado na Rua João Cesa, antiga rua nº 17 desta cidade, 
todos aqueles proprietários que assumiram por escrito o compromisso de doação à Municipa-
lidade, da faixa frontal de seus imóveis compreendidas em toda sua extensão de frente com 
aproximadamente 1,50 metros lineares de fundo, utilizada para alargamento e melhoria daque-
la via pública.

Art. 2º Não se enquadram no artigo anterior, aqueles proprietários que, embora procurados 
pela Administração Pública, não concordaram em ceder amigavelmente ou doar à municipalidade 
a faixa de terras tomadas por aquela rua em face de seu alargamento, ficando os mesmos su-
jeitos ao pagamento normal da Taxa de Contribuição de Melhoria prevista no art. 73, item I, 
do Código Tributário Municipal.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 25 de agosto de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25/08/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 472/78

Publicação Nº 1879296

LEI Nº 472/78
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 1.152.701,54

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 25 de agosto de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25/08/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 473/78

Publicação Nº 1879297

LEI Nº 473/78
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 40.000,00

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 25 de agosto de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25/08/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 474/78.

Publicação Nº 1879298

LEI Nº 474/78.
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“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ............................................
... CAÇÃO E CULTURA “

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 30 de agosto de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/08/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 475/78

Publicação Nº 1879299

LEI Nº 475/78

“AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL “

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes de Si-
derópolis que a colenda Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Governo 
do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria da Saúde e Promoção Social, para obten-
ção de verba destinada a melhoria de captação e rede de distribuição da água servida à po-
pulação da sede municipal.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 08 de novembro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 08/11/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 476/78

Publicação Nº 1879300

LEI Nº 476/78

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$-53.958,28”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de novembro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 22/11/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
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LEI Nº 477/78.

Publicação Nº 1879301

LEI Nº 477/78.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPA A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DE SANTA CA-
TARINA ATRAVÉS DA SUPERVISÃO DA AÇAO COMUNITÁRIA.”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes de Si-
derópolis que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo 
do Estado de Santa Catarina, através da Supervisão da Ação Comunitária, para construção do 
Centro Social Urbano de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de novembro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 22/11/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 478/78

Publicação Nº 1879302

LEI Nº 478/78

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DE SANTA CA-
TARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes de Si-
derópolis que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo 
do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Educação e Cultura, para construção 
de prédios das Escolas Isoladas Estaduais das localidades de Montanhão, Rio Mãe Luzia (Vol-
ta Redond
a) e Rio Ex-Patrimônio, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de novembro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 22/11/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 479/78.

Publicação Nº 1879303

LEI Nº 479/78.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DE SANTA CA-
TARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes de Si-
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derópolis que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo 
do Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Educação e Cultura, para a obtenção de 
recursos destinados a construção de Quadras Polivalentes de Esportes, nas Escolas Básicas 
Estaduais denominadas E.B. José do Patrocínio, E.B. Dep. Silvio Ferraro e E.B. Udo Deeke, 
localizada na sede do distrito de Treviso.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de novembro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 22/11/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 48

Publicação Nº 1878872

LEI Nº 48
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE MEIO-FIOS E PASSEIOS NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Todos os proprietários de terrenos ou edifícios situados no perímetro urbano da ci-
dade, ficam obrigados a construir os meio-fios e passeios, e reconstruir estes, de acordo com 
as bases padronizadas pela municipalidade, dentro do prazo de 90 dias, a contar da data da 
notificação a ser feita pela Prefeitura em Editais afixados no lugar de costume e publicado 
por três vezes consecutivas na Rádio Eldorado, da cidade de Criciúma.
Parágrafo Único - O padrão referente aos passeios será construído ddde ladrilhos ou cimen-
to.

Art. 2º Para construção das guias e passeios a Prefreitura levantará e fixará, previamente, 
as medidas técnicas de nível e declível, fornecendo aos interessados todas as instruções 
necessárias.
Parágrafo Único - Os passeios serão obrigatoriamente reconstruídos se estiverem em más con-
dições de conservação ou em divergências com as bases técnicas estabelecidas no padrão.

Art. 3º As rampas destinadas a entrada de veículos só poderão interessar o meio-fio.
§ 1º É expressamente proibida a colocação nas sarjetas de quaisquer degraus, lajes, cunhas 
ou outros objetos destinados a facilitar o acesso de veículos.
§ 2º Será feita a juízo da Prefeitura a transplantação de árvores.

Art. 4º As águas fluviais, vindas do interior das casas, terrenos e calhas, devem ser cana-
lizadas por baixo dos passeios, por meio de manilhas de barro, ou canos de ferro, com capa-
cidade suficiente ao perfeito escoamento das águas.

Art. 5º Os proprietários de casa residencial única até o valor máximo de Cr$70.000,00 (se-
tenta mil cruzeiros), terão o prazo de 150 dias, contados da data da notificação, para cons-
truírem os passeios e guias e reconstruir os primeiros na forma desta Lei.
Parágrafo Único - A Prefeitura Muicipal, caso requeiram, fará as obras respectivas exigin-
do-lhes o custo em prestações iguais à 4, 8 e 12 meses, acrescida de 4% sobre o Orçamento 
elaborado e aceito expressamente pelas partes.

Art. 6º Decorrido o prazo fixado nos artigos 1º e 5º, não tendo sido concluídos os serviços, 
a Prefeitura os executará cobrando dos proprietários, além do custo, mais 10%, a título de 
multa e despesa de administração.
§ 1º Haverá na execução das obras, por parte da Prefeitura, nos casos indicados em Lei, 
prévia concorrência administrativa ou pública.
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§ 2º Os pagamentos serão feitos em três prestações iguais a trinta, noventa e cento e 
vinte, contados da conclusão da obra.

Art. 7º Vencidas todas ou uma das prestações, será a quantia respectiva escrita no livro 
próprio, com dívida ativa da Prefeitura, para os efeitos da cobrança judicial, que será 
acrescida de nova porcentagem de 10%, calculada sobre a cota devida.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 24 de maio de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 480/78.

Publicação Nº 1879304

LEI Nº 480/78.

“AUTORIZA TRANSFERIR SALDO DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO DA DESPESA E UTILIZAR O EXCESSO DE AR-
RECADAÇÃO APURADO NO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes de Si-
derópolis que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir para a “RESERVA 
DE CONTINGÊNCIA”, total ou parcialmente, saldos de dotações Orçamentárias de orçamentos do 
corrente exercicio, bem como, utilizar os recursos do excesso de arrecadação devidamente 
coprovados no corrente exercício financeiro.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de novembro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 22/11/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 481/78.

Publicação Nº 1879305

LEI Nº 481/78.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-1.369.996,77”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de novembro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 22/11/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1140

LEI Nº 482/1978

Publicação Nº 1879306

LEI Nº 482/1978

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 483/78

Publicação Nº 1879307

LEI Nº 483/78

“DÁ DENOMINAÇÃO À PONTE CONSTRUÍDA NA SEDE DO DE TREVISO “

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes de Si-
derópolis que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Será denominada “PONTE DOS IMIGRANTES” a ponte que, mediante convênio com a Secre-
taria de Transportes e Obras do Estado de Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Sideró-
polis construiu sobre o Rio Mãe Luzia, na sede do Distrito de Treviso, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de novembro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/11/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 484/78

Publicação Nº 1879308

LEI Nº 484/78

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR DOIS VEÍCULOS PARA A MUNICIPALI-
DADE “

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de novembro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/11/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 485/78

Publicação Nº 1879309

LEI Nº 485/78

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO LEGIÃO BRA-
SILEIRA DE ASSISTÊNCIA (LBA), ATRAVÉS DA DIRETORIA ESTADUAL DE SANTA CATARINA “

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes de Si-
derópolis que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1141

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com a Funda-
ção Legião Brasileira de Assistência (LBA), através da Diretoria Estadual de Santa Catari-
na, Divisão de Serviço Social, para funcionamento de duas (2) Unidades “Casulos” (Jardim de 
Infânci
a), sendo um (1) para o Distrito de Treviso e um (1) para a sede municipal.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de novembro de 1978.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/11/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 486/79

Publicação Nº 1879310

LEI Nº 486/79
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA AGRI-
CULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes de Si-
derópolis que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com a Secre-
taria da Agricultura e Abastecimento do Estado de Santa Catarina, visando a implantação de 
um Viveiro Florestal em nosso Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 26 de fevereiro de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/11/78.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 487/79

Publicação Nº 1879311

LEI Nº 487/79
AUTORIZA ADQUIRIR MEDIANTE LICITAÇÃO PÚBLICA UMA (01) RETRO CARREGADEIRA PARA OS SERVIÇOS 
DA MUNICIPALIDADE

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, mediante licitação 
pública, uma (01) retro-carregadeira, de fabricação nacional, para os serviços da municipa-
lidade.

Art. 2º Fica, igualmente, autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal a abrir um cré-
dito suplementar no valor de CR$-142.000,00 (cento e quarenta e dois mil cruzeiros), para 
adicionar aos seguintes itens do Orçamento vigente:
05 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - DMER
4000.00 - DESPESAS DE CAPITAL
4100.00 - INVESTIMENTOS



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1142

4112.00 - 3402/056 - Equipamentos e Material Permanente, aquisição
de retro-carregadeira...............................CR$ 142.000,00
TOTAL ............................................... CR$ 142.000,00

Art. 3º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta do Excesso 
de Arrecadação, devidamente comprovado no presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 26 de fevereiro de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/02/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 488/79

Publicação Nº 1879312

LEI Nº 488/79

ALTERA OS ANEXOS E TABELAS QUE INTEGRAM A L ............................................... 
CIAS

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os anexos e tabelas que integram a Lei nº 433/77, de 29/06/77, na 
forma dos que acompanham a presente Lei.

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo Municipal fixará, por decreto, os novos NÍVEIS, SÍMBOLOS 
OU PADRÕES de vencimentos previstos nos ANEXOS OU TABELAS que a esta passam a integrar.
Parágrafo Único - Respeitar-se-ão os CARGOS, FUNÇÕES E NÍVEIS em que atualmente se encon-
tram enquadrados os Funcionários Municipais.

Art. 3º Esta Lei, com vigência retroativa a 1º/01/79 entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 26 de fevereiro de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/02/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 489/79

Publicação Nº 1879313

LEI Nº 489/79
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$-902.646,50

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 07 de março de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 07/03/79.
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PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 49

Publicação Nº 1878873

LEI Nº 49

CRIA A TAXA PARA O ALVARÁ DE LICENÇA

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a taxa de Cr$50,00 (cinquenta cruzeiros) para pagamento de alvará de 
licença, expedido por esta Prefeitura.

Art. 2º O Alvará a que se refere o art. Anterior será expedido a todos os negociantes que 
efetuarem seus impostos referentes à Indústria e Profissão, ficando na obrigação dos mesmos, 
expor o citado Alvará na estrada de seus estabelecimentos, com molduras e vidros, a fim de 
melhor proteção e fiscalização do fiscal geral.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 06 de agosto de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 490/79

Publicação Nº 1879314

LEI Nº 490/79

CEDE, EM DOAÇÃO, MATERIAL RESTANTE DO ANTIGO PRÉDIO ESCOLAR DE JORDÃO MÉDIO

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ceder, em doação, o material restante 
do antigo prédio escolar municipal, de Jordão Médio, neste Município, a Sra. MARIA PERARO 
DE MATTIA, viúva de FLORINDO DE MATTIA, doadores espontâneos da área de terras onde se acha 
edificada a nova escola daquela localidade.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 07 de março de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 07/03/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 491/79

Publicação Nº 1879315

LEI Nº 491/79
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APROVA O SISTEMA RODOVIÁRIO MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS PARA O ANO DE 1979 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 11 de abril de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 11/04/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 492/79

Publicação Nº 1879316

LEI Nº 492/79
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE 
OBRAS E VIAÇÃO

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, através de concor-
rência pública, uma (01) camionete, tipo pick-up, de fabricação nacional, com potência de 
80 a 100 HPs, 4 cilindros, capacidade para 750 kgs, com 4 marchas a frente, tração simples, 
destinada a Secretaria de Obras e Viação.

Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédi-
to suplementar de CR$-130.000,00 (cento e trinta mil cruzeiros), para adicionar ao seguinte 
item do Orçamento vigente:
05 - SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO - DMER
4000.00 - DESPESAS DE CAPITAL
4100.00 - INVESTIMENTOS
4112.00 - 3302/056 - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE..................CR$ 130.000,00
TOTAL .............................................................. CR$ 130.000,00

Art. 3º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei, correrá por conta do 
Excesso de Arrecadação, devidamente comprovado, no corrente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 11 de abril de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 11/04/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 493/79

Publicação Nº 1879317

LEI Nº 493/79
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato de aluguel de 
duas salas

Art. 2º As salas de que trata o artigo anterior, de propriedade dos Srs. LUIZ POSSOLLI e 
ETSCIO BONASSA, respectivamente, estão localizadas às ruas Siderúrgica e José do Patrocí-
nio, e serão alugadas nas seguintes consições:
a) Sala de propriedade de Luiz Possolli, para funcionamento dos Correios e Telégrafos, 
acrescida de uma (01) dependência para ampliação do espaço físico, de acordo com o volume 
de serviços, ao preço de CR$-1.000,00 (Hum mil cruzeiros) mensais;b) Sala de propriedade de 
Etscio Bonassa, para funcionamento do Mobral Cultural, com uma só dependência, ao preço de 
CR$-500,00 (quinhentos cruzeiros) mensais.

Art. 3º O prazo de aluguel de ambas as salas será de 24 meses (dois anos), a contar de 
01/02/79 até 31/01/1981.

Art. 4º As despesas decorrentes do aluguel de que trata esta Lei, correrão por conta do 
item 313.204/1306-26 do Orçamento vigente.

Art. 5º Esta Lei, com efeitos retroativos a 01/02/79, entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 18 de abril de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 18/04/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 494/79

Publicação Nº 1879318

LEI Nº 494/79
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo 
do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Transportes e Obras, para a constru-
ção de:
a) Uma ponte na estrada que dá acesso, do distrito de Treviso à localidade de Rio Ferreira, 
sobre

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 25 de abril de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25/04/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 495/79

Publicação Nº 1879319

LEI Nº 495/79
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
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ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo 
do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Transportes e Obras, para a constru-
ção de:
a) Uma ponte na estrada que dá acesso, do distrito de Treviso à localidade de Rio Ferreira, 
sobre o Rio Ferreira, SID 451, com cabeceiras em alvenaria de pedras argamassadas, vigas e 
revestimentos de madeira, medindo 6,00 metros de comprimento e 4,20 metros de largura, com 
3,00 metros de altura;b) Uma ponte, também, na estrada que dá acesso do distrito de Treviso 
a localidade de Rio Ferreira, SID 451, sobre o Rio Ferreira, com cabeceiras em alvenaria de 
pedras argamassadas, vigas e revestimento de madeira, medindo 5,00 metros de comprimento e 
4,20 metros de largura, com 2,50 metros de altura;c) Uma ponte na estrada que dá acesso do 
distrito de Treviso a localidade de Bengazzi, SID 150, sobre o Rio Pio, com cabeceiras em 
alvenaria de pedras argamassadas, vigas e revestimentos de madeira, medindo 7,500 metros de 
comprimento, 4,20 metros de largura e 3,00 metros de altura;d) Uma ponte na estrada que dá 
acesso a localidade de Quebra-Já, para o Rio Jordão Alto, SID 158, com cabeceiras de alve-
naria de pedras argamassadas, vigas e revestimento de madeira, medindo 5,50 metros de com-
primento, 4,20 metros de largura e 2,50 metros de altura.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 25 de abril de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25/04/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 496/79

Publicação Nº 1879320

LEI Nº 496/79
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-3.500.000,00

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 04 de maio de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 04/05/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 497/79

Publicação Nº 1879321

LEI Nº 497/79
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER A SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, ME-
DIANTE CONTRATO DE ALUGUEL, UMA (01) SALA DO PRÉDIO MUNICIPAL

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Siderópolis autorizado a ceder a Se-
cretaria da Fazenda Estadual, mediante contrato de aluguel, uma sala do prédio municipal 
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para os serviços da Coletoria Estadual de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 23 de maio de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 23/05/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 498/1979

Publicação Nº 1879322

LEI Nº 498/1979

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 499/1979

Publicação Nº 1879323

LEI Nº 499/1979

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 5

Publicação Nº 1878829

LEI Nº 5

CRIA IMPOSTO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado neste Município o imposto de Exploração Agrícola e Industrial.

Art. 2º O imposto de que trata o artigo anterior gravará sobre o valor da produção agrícola 
e industrial e destinar-se-á ao fomento agro-pecuários e industrial.

Art. 3º A regulamentação das tabelas e percentagens para cobrança do imposto constante des-
ta Lei, serão objeto de lei especial.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 18 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 50

Publicação Nº 1878874

LEI Nº 50

CONFERE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO
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MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É conferido o título de cidadão honorário de Siderópolis ao senhor Olices Pedra de 
Caldaro, pelos seus relevantes serviços prestados ao Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 06 de agosto de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 500/79

Publicação Nº 1879324

LEI Nº 500/79
AUTORIZA RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Siderópolis autorizado a firmar Con-
trato para locação de um prédio de propriedade do Sr. RONY ESTEVAM TOURNIER, localizado na 
sede do distrito de Treviso, neste Município, para a continuidade dos serviços da Intendên-
cia, Correios, Sala de Leitura e Jardim de Infância.

Art. 2º O Contrato de que trata o artigo anterior desta Lei, terá a duração de doze (12) 
meses, a contar de 1º/05/79, e o valor do aluguel será ajustado em CR$-2.000,00 (dois mil 
cruzeiros) mensais.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de recursos con-
signados no Orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 
1º/05/79, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 13 de junho de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 13/06/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 501/79.

Publicação Nº 1879325

LEI Nº 501/79.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR POR COMPRA E VENDA UM TERRENO URBANO SI-
TUADO NESTA CIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PARQUE INDUSTRIAL”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 13 de junho de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 13/06/79.
PEDRO PACHECO
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Secretário Administrativo

LEI Nº 502/79

Publicação Nº 1879326

LEI Nº 502/79

ANEXA ÁREAS DE TERRAS RURAIS DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam anexadas para ampliação do perímetro urbano da cidade de Siderópolis, duas 
(02) áreas de terras rurais, caracterizadas pelas letras A e B da Planta anexa, localizadas 
as margens da faixa paralela a rua que liga a sede ao bairro de Rio Fiorita, com o total de 
471.055,00 m2 (quatrocentos e setenta e um mil e cinqüenta e cinco metros quadrados), con-
forme perimetral que integra a presente Lei e suas referências constantes do quadro descri-
tivo abaixo:
ÁREA A COM 276.359,00 M2
ESTAÇÕES AZIMUTES
1 P/ 2 122º 01`45”
2 P/ 3 59º 26` 35”
3 P/ 4 74º 56` 00”
4 0/ 5 129º 11` 10”
A P/ B 191º 43` 00”
B P/ C 293º 13` 00”
C P/ D 191º 43` 00”
D P/ 41 293º 13` 00”
41 P/ 42 359º 43` 00”
42 P/ 43 11º 43` 00”
43 P/ 44 29º 08` 00”
44 P/ 1 45º 58` 00”
ÁREA B COM 194.696,00 M2
ESTAÇÕES AZIMUTES
A P/ B 11º 43` 00”
32-B P/ 33 78º 42` 50”
33 P/ 34 135º 45` 20”
34 P/ 35 138º 52` 00”
35 P/ 36 225º 58` 00”
36 P/ 37 209º 13` 00”
37 P/ 38 191º 53` 00”
38 P/ A 283º 13` 00”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 27 de junho de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 27/06/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 503/79

Publicação Nº 1879327

LEI Nº 503/79
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-3.627.938,40
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  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 29 de junho de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/06/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 504/79.

Publicação Nº 1879328

LEI Nº 504/79.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ADQUIRIR POR COMPRA E VENDA UMA ÁREA DE TERRAS URBA-
NA, SITUADA NESTA CIDADE PARA ABERTURA DE RUA”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de junho de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/06/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 505/79

Publicação Nº 1879329

LEI Nº 505/79
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A ERUSC - ELETRIFICAÇÃO RURAL DE 
SANTA CATARINA E A COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE TREVISO LTDA

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Ele-
trificação Rural de Santa Catarina - ERUSC e a Cooperativa de Eletrificação Rural de Treviso 
Ltda., para a implantação de redes de eletrificação rural neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 29 de junho de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/06/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 506/79

Publicação Nº 1879330

LEI Nº 506/79
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR, POR COMPRA E VENDA, UMA ÁREA DE TERRA UR-
BANA SITUADA NESTA CIDADE, PARA ABERTURA DE RUA E ÁREA VERDE
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ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, por compra e ven-
da, de Rogério Fenilli e sua mulher, um terreno urbano, localizado a Rua Projetada, nesta 
cidade, em forma triangular, medindo 342,93 m2 (trezentos e quarenta e dois metros e noven-
ta e três centímetros quadrados), no valor de CR$-15.000,00 (quinze mil cruzeiros), desti-
nada a abertura do prolongamento de uma rua sem denominação e parte para uma área verde.
Parágrafo Único - O terreno a que se refere o artigo anterior tem as seguintes confronta-
ções:
- Ao Norte: com a Rua Projetada;
- Ao Sul: com terras dos outorgantes vendedores;
- A Leste: ainda com a Rua Projetada e terras dos outorgantes vendedores;
- A Oeste: com terras de Sérgio Amaro.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de consignação 
própria do Orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 29 de junho de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/06/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 507/79.

Publicação Nº 1879331

LEI Nº 507/79.

“HOMOLOGA OS DECRETOS NºS 556 E 557/78”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam “HOMOLOGADOS”, de pleno direito, os Decretos nº 556/78, de 28/12/78, que 
“Abre crédito suplementar no valor de Cr$-309.769,84 (trezentos e nove mil, setecentos e 
sessenta e nove cruzeiros e oitenta e quatro centavos); e o nº 557/78, de 29/12/78, que 
“Abre crédito suplementar no valor de CR$-571.160,08 (quinhentos e setenta e um mil, cento 
e sessenta cruzeiros e oito centavos), do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Os efeitos da presente Lei serão retroativos e contados a partir de 28 e 29 de de-
zembro de 1978, datas em que foram publicados os referidos decretos.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de agosto de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 22/08/79.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo, em exercício.
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LEI Nº 508/79.

Publicação Nº 1879332

LEI Nº 508/79.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar, durante a vigência 
de seu mandato, convênios com o Governo do Estado de Santa Catarina, através de suas Secre-
tarias, Autarquias, Sociedades de Economia mista e demais órgãos específicos.
Parágrafo Único - Os convênios a que se refere o artigo anterior serão aqueles destinados a 
percepção de benefícios de qualquer espécie ao Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 10 de 
julho de 1979, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de agosto de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 22/08/79.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo, em exercício.

LEI Nº 509/79.

Publicação Nº 1879333

LEI Nº 509/79.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-2.102.529,70”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 05 de setembro de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 05/09/79.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo, em exercício.

LEI Nº 51

Publicação Nº 1878875

LEI Nº 51

PROIBE CONSTRUÇÃO DE CASAS DE MATERIAL DE UM SÓ PAVIMENTO NAS PRINCIPAIS AVENIDAS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica expressamente proibida a edificação de prédios de um só pavimento na av. Dom 
Orione, av. 19 de Dezembro e av. Municipal.

Art. 2º Os infratores da presente Lei além de terem embargadas suas construções, terão 
aplicada a multa de Cr$2.000,00 a Cr$5.000,00.
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de agosto de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 510/79.

Publicação Nº 1879334

LEI Nº 510/79.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A VENDA, POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA, DE UM 
VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a venda, mediante 
Concorrência Pública, do veículo de propriedade da municipalidade, com as seguintes carac-
terísticas:
- Camioneta marca Ford, ano de fabricação 1972, cor Turquesa Royal, cpacidade para 700 kg, 
90 HP, Chassis C92AA-349715.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 10 de outubro de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 10/10/79.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo, em exercício.

LEI Nº 511/79.

Publicação Nº 1879335

LEI Nº 511/79.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$-53.000,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 24 de outubro de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 24/10/79.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo, em exercício.

LEI Nº 512/79.

Publicação Nº 1879336

LEI Nº 512/79.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-262.088,04”
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  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 07 de novembro de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 07/11/79.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo, em exercício.

LEI Nº 513/79.

Publicação Nº 1879337

LEI Nº 513/79.

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL ADQUIRIR, MEDIANTE LICITAÇÃO PÚBLICA, UM TRATOR DE ESTEI-
RAS”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 07 de novembro de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 07/11/79.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo, em exercício

LEI Nº 514/1979

Publicação Nº 1879338

LEI Nº 514/1979

(LEI INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 515/79.

Publicação Nº 1879339

LEI Nº 515/79.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-1.308.336,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 22 de novembro de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 22/11/79.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo, em exercício.

LEI Nº 516/79.

Publicação Nº 1879340

LEI Nº 516/79.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-85.491,60”
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  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 28 de novembro de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 28/11/79.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo, em exercício.

LEI Nº 517/79.

Publicação Nº 1879341

LEI Nº 517/79.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-2.030.858,15”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 14 de dezembro de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 14/12/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 518/79.

Publicação Nº 1879342

LEI Nº 518/79.

“ALTERA OS ANEXOS E TABELAS QUE INTEGRAM A LEI Nº 488/79, DE 26/02/1979, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os Anexos e Tabelas que integram a Lei nº 488/79, de 26/02/79, na 
forma dos que acompanham a presente Lei.

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo fixará, por Decreto, os Novos Símbolos ou Padrões de ven-
cimentos previstos nos Anexos ou Tabelas que a esta passam a integrar.
Parágrafo Único - Respeitar-se-ão os Cargos, Funções e Níveis em que atualmente se encon-
tram enquadrados os Funcionários Municipais.

Art. 3º Esta Lei, com efeitos retroativos a 1º/11/79, entra em vigor na dta de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 14 de dezembro de 1979.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 14/12/79.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 519/80

Publicação Nº 1879343

LEI Nº 519/80

ALTERA AS TABELAS E ANEXOS QUE INTEGRAM A LEI Nº 518/79, DE 14/12/79 E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam elevados na base de 35% (trinta e cinco por cento), com vigência a partir de 
1º/01/80, as Tabelas e Anexos que integram a Lei nº 518/79, na forma dos que acompanham a 
presente Lei.

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo fixará, por decreto, os símbolos ou padrões de vencimen-
tos, previstos nas tabelas e anexos, que passam a esta integrar.
Parágrafo Único - Respeitar-se-ão os Cargos, Funções e Níveis em que, atualmente, se encon-
tram enquadrados os funcionários municipais.

Art. 3º Esta Lei, com efeitos a partir de 1º de janeiro/1980, entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de fevereiro de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/02/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 52

Publicação Nº 1878876

LEI Nº 52

MODIFICA HORÁRIO DO EXPEDIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica estabelecido o seguinte horário de expediente da Prefeitura Municipal:
Para os funcionários de serviços internos:
De segunda a sexta-feira:
Das 8h30 às 11h30 no período da manhã
Das 13h30 às 16h30 no período da tarde.
Aos sábados: Das 8h30 às 11h30.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de agosto de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 520/80

Publicação Nº 1879344

LEI Nº 520/80
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$-100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS)
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  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de fevereiro de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 03/03/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 521/80

Publicação Nº 1879345

LEI Nº 521/80
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RENOVAR CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO LEGIÃO BRA-
SILEIRA DE ASSISTÊNCIA (LBA), ATRAVÉS DA DIRETORIA ESTADUAL DE SANTA CATARINA

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a renovar convênio com a Fun-
dação Legião Brasileira de Assistência (LBA), através da Diretoria Estadual de Santa Cata-
rina - Divisão de Serviço Social para funcionamento de 02 (duas) unidades - CASULOS, sendo 
uma no distrito de Treviso e outra na sede municipal.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 29 de fevereiro de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 03/03/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 522/80

Publicação Nº 1879346

LEI Nº 522/80
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR POR CONTRATO DE COMPRA E VENDA, 
DUAS ÁREAS DE TERRAS RURAIS, NESTE MUNICÍPIO

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, por contrato de 
compra e venda, duas áreas de terra rurais, assim especificadas: uma área de terra medindo 
4.500 m2 (quatro mil e quinhentos metros quadrados), ou seja, 50,00 metros por 90,00 me-
tros, da Firma Comercial João Crepaldi, CGC nº 86.300.753/0001-38, desta cidade e uma área 
de terra medindo 2.000 m2 (dois mil metros quadrados) ou seja, 40,00 metros por 50,00 me-
tros, dos Srs. Zelindo Ronsoni, Realino Ronsoni e suas mulheres, ambas sitas na localidade 
de Rio Kuntz, neste Município, para construção da adutora com benfeitorias de captação e 
tratamento d`água, desta cidade.

Art. 2º O custo total da presente operação será de CR$-105.000,00 (cento e cinco mil cru-
zeiros), ou seja CR$-100.000,00 (cem mil cruzeiros), para a área de 4.500 m2 e CR$-5.000,00 
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(cinco mil cruzeiros) para a área de 2.000 m², cujas despesas correrão por conta da consig-
nação “Obras e Instalações” do Orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 26 de março de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/03/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 523/80

Publicação Nº 1879347

LEI Nº 523/80
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CRIAR NA LOCALIDADE DE RIO KUNTZ, UMA ESCO-
LA ISOLADA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a criar, na localidade de Rio 
Kuntz, neste Município, uma Escola Isolada para a Rede Municipal de Ensino, cujo funciona-
mento terá início no corrente ano letivo.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 26 de março de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/03/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 524/80

Publicação Nº 1879348

LEI Nº 524/80
CONCEDE A ASSOCIAÇÃO RECREATIVA UNIDOS DE SIDERÓPOLIS - ARUS, CINQUENTA POR CENTO (50%) DE 
ABATIMENTO NO VALOR DE CALÇAMENTO FEITO EM FRENTE AO PRÉDIO E TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, 
NA RUA GASTÃO BICCA DE OLIVEIRA

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, mediante requeri-
mento, à Associação Recreativa Unidos de Siderópolis - ARUS, abatimento de cinqüenta por 
cento (50%) no valor do calçamento levado a efeito na Rua Gastão Bicca de Oliveira, nesta 
cidade, na testada do terreno e prédio de propriedade daquela associação.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 31 de março de 1980.
ZELINDO TRENTO



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1159

Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 31/03/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 525/80

Publicação Nº 1879349

LEI Nº 525/80
CONCEDE A ASSOCIAÇÃO RECREATIVA UNIDOS DE SIDERÓPOLIS - ARUS, CINQUENTA POR CENTO (50%) DE 
ABATIMENTO NO VALOR DE CALÇAMENTO FEITO EM FRENTE AO PRÉDIO E TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, 
NA RUA GASTÃO BICCA DE OLIVEIRA

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, mediante requeri-
mento, à Associação Recreativa Unidos de Siderópolis - ARUS, abatimento de cinqüenta por 
cento (50%) no valor do calçamento levado a efeito na Rua Gastão Bicca de Oliveira, nesta 
cidade, na testada do terreno e prédio de propriedade daquela associação.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 31 de março de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 31/03/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 526/80

Publicação Nº 1879350

LEI Nº 526/80

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$3.167.240,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 07 de maio de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 07/05/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 527/80

Publicação Nº 1879351

LEI Nº 527/80

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$4.367.460,57”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 14 de maio de 1980.
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ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 14/05/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 528/80

Publicação Nº 1879352

LEI Nº 528/80

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL LIQUIDAR DÉBITO DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚ-
BLICO - PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE MAIO/74 A OUTUBRO/79”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a liquidar o débito junto a formação do Pa-
trimônio do Servidor Público - PASEP, relativo ao período de maio de 1974 a outubro de 1974 
a outubro de 1979 no valor total de Cr$12.671,16 (doze mil, seiscentos e setenta e um cru-
zeiros e dezesseis centavos).

Art. 2º As despesas decorrentes do artigo primeiro da presente Lei correrão por conta do 
item 319204/030209/026 - Despesas de Exercícios Anteriores, consignada no Orçamento vigen-
te.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 28 de maio de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 28/05/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 529/80

Publicação Nº 1879353

LEI Nº 529/80

“AMPLIA O PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SIDERÓPOLIS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ampliado o Perímetro Urbano da cidade de Siderópolis, em sua parte Sul, ao 
longo da Rodovia SC-445 até a divisa com o município de Criciuma, com as seguintes linhas e 
pontos de referência:
MARGEM DIREITA DA SC-445:
AO NORTE: Partindo do atual perímetro urbano da cidade, tomando como ponto de partida a Rua 
João Cesa - eixo da Rodovia SC-445 - abrindo em linha reta sentido Oeste, numa distância de 
600 metros até encontrar-se com o marco de ponto de referência e linha imaginária descrita 
no projeto;
AO SUL: Limita-se com a linha divisória com o Município de Criciúma, partindo do eixo da 
Rodovia SC-445 numa faixa de 600 metros em sentido Oeste, até encontrar-se com o marco que 
serve de ponto de referência e linha imaginária constante do projeto;
A LESTE: Parte da Rua João Cesa e divisa com o atual perímetro urbano, sentido Norte-Sul, 
seguindo paralelo a Rodovia SC-445, num percurso de 6.000 metros, até encontrar-se com a 
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linha divisória com o município de Criciúma;
AO OESTE: Parte dos pontos de referência citados ao Norte, seguindo por uma linha imagi-
nária descrita no projeto, sentido Norte-Sul, numa faixa de 600 metros do eixo da Rodovia 
SC-445, num percurso de 6.000 metros, até encontrar-se com o marco de ponto de referência e 
linha divisória com o município de Criciúma.
MARGEM ESQUERDA DA SC-445:
AO NORTE: Inicia-se no limite com o atual perímetro urbano da cidade, partindo do alto do 
Morro do Túnel - eixo da Rodovia SC-445, abrindo em linha reta, sentido Leste, numa distân-
cia de 600 metros sentido Leste, até encontrar-se com o marco que serve de ponto de refe-
rência e linha imaginária descrita no projeto;
AO SUL: Limita-se com a linha divisória com o município de Criciúma, partindo do eixo da 
Rodovia SC-445, numa distância de 600 metros, até encontrar-se com o marco que serve de 
ponto de referência e linha imaginária descrita no projeto;
A LESTE: Parte dos pontos de referência citados ao Norte, seguindo dali por uma linha ima-
ginária descrita no projeto, sentido Norte-Sul, num percurso de 5.400 metros, até encon-
trar-se com o marco que serve de ponto de referência e limite divisório com o município de 
Criciúma, numa faixa de 600 metros até o eixo da SC-445;
AO OESTE: Partindo do alto do Morro do Túnel, divisa com o atual perímetro urbano da cida-
de, seguindo paralelo a Rodovia SC-445, num percurso de 5.400 metros, até encontrar-se com 
os limites divisórios com o município de Criciúma.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 10 de junho de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 10/06/80.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo

LEI Nº 53

Publicação Nº 1878877

LEI Nº 53
ABRE CRÉDITO ESPECIAL

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 19 de agosto de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 530/80

Publicação Nº 1879354

LEI Nº 530/80

“AUTORIZA RENOVAÇÃO DE CONTRATO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Siderópolis autorizado a firmar con-
trato para locação de um prédio de propriedade do Sr. RONY ESTEVAM TOURNIER, localizado na 
sede do distrito de Treviso, neste Município, para continuidade dos serviços da Intendên-
cia, Correios, Sala de Leitura, Jardim de Infância e Telefone Público.

Art. 2º O Contrato de que trata o artigo anterior desta Lei terá a duração de 12 meses, a 
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contar de 1º /05/80 e o valor do aluguel está ajustado em Cr$4.000,00 (quatro mil cruzei-
ros) mensais.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão por conta de recursos con-
signados no Orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 
1º/05/80, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 25 de junho de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25/06/80.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo

LEI Nº 531/80

Publicação Nº 1879355

LEI Nº 531/80

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A VENDER, MEDIANTE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, 
VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE INSERVÍVEIS PARA OS SEUS SERVIÇOS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Siderópolis autorizado a vender, atra-
vés de Concorrência Pública, 2 veículos do patrimônio municipal, inservíveis para os servi-
ços da municipalidade e fora de circulação, com as seguintes características:
a) Caminhão Chevrolet, ano de fabricação 1974, placa CM-5436, cor marrom cajú, capacida-
de 6.500 kg, 149 HP, Chassis - C653DBR28606T, adaptado com motor Mercedes Benz;b) Caminhão 
Chevrolet, ano de fabricação 1971, placa CM-5433, cor verde antigo, capacidade 7.000 kg, 
149 HP, Chassis C653ABR2136IT, a gasolina.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 30 de junho de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/06/80.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo

LEI Nº 532/80

Publicação Nº 1879356

LEI Nº 532/80

“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO SIDEROPOLITANO AO CAPITÃO DOUGLAS DE MACEDO DE MESQUITA”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º É concedido Título de Cidadão Sideropolitano ao Capitão Douglas de Macedo de Mes-
quita, Diretor Presidente da Telecomunicações de Santa Catarina S/A - TELESC, pelos seus 
relevantes serviços prestados ao nosso Município.
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Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 30 de junho de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/06/80.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo

LEI Nº 533/80

Publicação Nº 1879357

LEI Nº 533/80

“ISENTA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA PESSOAL QUE PRESTAR SERVIÇOS AO IX 
RECENSEAMENTO GERAL DO BRASIL”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam isentos de Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) todo o pessoal 
que prestar serviços ao IX Recenseamento Geral do Brasil, em nosso Município, durante o pe-
ríodo de coleta de dados.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 30 de junho de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/06/80.
RAULINO CESA
Secretário Administrativo

LEI Nº 534/80

Publicação Nº 1879358

LEI Nº 534/80

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR UMA ÁREA DDE TERRAS MEDINDO 122.879,71M2”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir uma área de terras 
medindo 122.879,71m², de propriedade da Carbonífera Próspera S.A., localizada à margem es-
querda da avenida que interliga a sede municipal ao bairro Rio Fiorita, nesta cidade, des-
tinada a implantação do Programa PROMORAR, neste Município.
Parágrafo Único - A presente transação terá validade e um ano, a contar da data de publi-
cação desta Lei, a qual, durante este período, não atende os objetivos acima especificados, 
a referida área retornará ao patrimônio da Carbonífera Próspera, mediante o reembolso da 
importância paga por esta Municipalidade.

Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um cré-
dito especial no valor de hum milhão, duzentos e vinte e oito mil, setecentos e noventa e 
sete cruzeiros e dez centavos (Cr$1.228.797,10), destinados a cobrir as despesas decorren-
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tes do artigo primeiro da presente Lei.

Art. 3º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta do excesso 
de arrecadação, devidamente comprovado no corrente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 05 de agosto de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 05/08/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 535/80

Publicação Nº 1879359

LEI Nº 535/80

“AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL A FIRMAR COM A COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA - COHAB/SC, ÓRGÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO-SFH, CONVÊNIOS QUE 
OBJETIVEM A CONSTRUÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Para construção de casas populares no município em terreno pertencente à municipa-
lidade ou de propriedade da COHAB, mediante financiamento do Banco Nacional de Habitação, 
fica a Prefeitura Municipal autorizada a estabelecer convênio e termos com a Companhia de 
Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB/SC, a fim de possibilitar a construção de nú-
cleos ou conjuntos habitacionais.

Art. 2º As despesas realizadas pelo Município correrão por conta de verbas próprias do Or-
çamento e serão por ele cobradas na forma que o convênio estabelecer.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 05 de agosto de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 05/08/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 536/80.

Publicação Nº 1879360

LEI Nº 536/80.

“ALTERA OS ANEXOS E TABELAS QUE INTEGRAM A LEI Nº 519/80, DE 29 DE FEVEREIRO DE 1980 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os anexos e tabelas que integram a Lei nº 519/80, na forma dos que 
acompanham a presente Lei.
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Art. 2º O Chefe do Poder Executivo Municipal fixará, por Decreto, os novos Níveis, Símbolos 
e Padrões de vencimentos previstos nos anexos ou tabelas que esta passam a integrar, promo-
vendo os respectivos enquadramentos dos funcionários.
Parágrafo Único - Respeitar-se-ão os Cargos, Funções e Níveis em que atualmente se encon-
trem enquadrados os funcionários municipais.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos serão a partir 
de 1º/08/80, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 27 de agosto de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 27/08/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 537/80.

Publicação Nº 1879361

LEI Nº 537/80.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 2.580.271,22”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 27 de agosto de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 27/08/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 538/80.

Publicação Nº 1879362

LEI Nº 538/80.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 400.000,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de outubro de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 15/10/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 539/80.

Publicação Nº 1879363

LEI Nº 539/80.

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR UMA ÁREA DE TERRA RURAL MEDINDO 10.000 M2”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
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Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir uma área de terra 
rural, medindo 10.000 m2 (dez mil metros quadrados, de propriedade do Instituto Nossa Se-
nhora de Lourdes das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade, fracção do Lote nº 43, si-
tuado na Secção Rio Fiorita, distrito e município de Siderópolis, fundos da Rua São João, 
margem esquerda, destinada a implantação de uma indústria.
Parágrafo Único - O terreno a que se refere o artigo 1º desta Lei, tem as seguintes con-
frontações: Norte, Sul e Oeste, com terras da Carbonífera Treviso S.A, e a Leste com terras 
do Instituto Nossa Senhora de Lourdes das Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade.

Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um cré-
dito especial no valor de Cr$300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), destinado a cobrir as 
despesas decorrentes da execução da presente Lei.

Art. 3º Este crédito a que se refere o artigo anterior, correrá por conta do excesso de ar-
recadação, devidamente comprovado no corrente exercício financeiro.

Art. 4º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de outubro de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 15/10/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 54

Publicação Nº 1878878

LEI Nº 54
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR UM TRATOR RODOVIÁRIO PARA OS SERVIÇOS DA 
COMUNA

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, para os serviços da Comuna, 
um trator rodoviário até o limite de Cr$1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil cruzei-
ros).

Art. 2º Para os fins da operação constante do artigo 1º, fica o Prefeito Municipal autoriza-
do a oferecer, como garantia de pagamento, a cota do imposto sobre a renda proveniente do 
artigo 15, parágrafo 2º da Constituição Federal.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 19 de agosto de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 540/80.

Publicação Nº 1879364

LEI Nº 540/80.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 2.967.303,00”
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  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de outubro de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 15/10/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 541/80.

Publicação Nº 1879365

LEI Nº 541/80.

“AUTORIZA DOAÇÃO À COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COHAB, DDE ÁREA 
DESTINADA A NÚCLEO HABITACIONAL”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar por doação, à Com-
panhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB/SC, área de terreno abaixo discri-
mina, destinada à construção de casas populares, medindo 87.300,61 m², com as seguintes 
características e confrontações: Norte, 344,00 metros, com terras da Carbonífera Próspe-
ra S.A. e Cemitério Municipal; Sul, com Rio Albina, terras de particulares e 98,00 m com o 
prolongamento da Rua São João (em projeto); Leste, 238,00 m com terras da Prefeitura Muni-
cipal de Siderópolis e, Oeste, 267,80 m, com terras da Carbonífera Próspera S.A. e da Pre-
feitura Municipal de Siderópolis, onde será construído o Hospital, imóvel este havido em 
maior área, conforme escritura pública lavrada no Cartório de Notas e Ofícios, desta cida-
de, em 18 de setembro de 1980, com inscrição no Cartório de Registro de Imóveis de Urussan-
ga, em andamento.

Art. 2º A área acima aludida destina-se à implantação de Núcleo ou Conjunto Residencial a 
ser construído através da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB/SC, 
com financiamento do Banco Nacional da Habitação - BNH.
Parágrafo Único - A área a ser doada tem o destino específico no artigo anterior, revertendo 
ao Patrimônio Municipal indepenentemente de indenização, a qualquer título, e de qualquer 
providência judicial ou extrajudicial, se não lhe for dado aquele destino dentro do prazo 
de 1 ano a contar da data de 05 de agosto de 1980.

Art. 3º Fica isenta a COHAB/SC de tributos municipais ou taxas relativas à área a ser doa-
da, até a conclusão das obras e a entrega das casas aos mutuários finais, tendo em vista o 
caráter social e comunitário do empreendimento.

Art. 4º As despesas com a execução desta Lei, correrão por conta de verbas orçamentárias 
próprias do Município, suplementadas, se necessário.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de outubro de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 15/10/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
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LEI Nº 542/80

Publicação Nº 1879366

LEI Nº 542/80

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO 
DE 1981”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 12 de novembro de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 12/11/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 543/80.

Publicação Nº 1879367

LEI Nº 543/80.

“RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA O CONSELHO COMUNITÁRIO DE SIDERÓPOLIS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º É reconhecido de Utilidade Pública no âmbito municipal o Conselho Comunitário de 
Siderópolis, com sede neste Município, comarca de Urussanga, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de novembro de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/11/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 544/80.

Publicação Nº 1879368

LEI Nº 544/80.

“AMPLIA PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE SIDERÓPOLIS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ampliado o Perímetro Urbano da Cidade de Sidderópolis, em sua parte Oeste, ao 
longo da Rua São João (SC-445) com as seguintes linhas e pontos de referência:
AO NORTE: Partindo do atual perímetro urbano tomando como base e ponto de partida o Rio 
Albina, próximo a Rua São João (SC-445), seguindo a linha reta no sentido Leste-Oeste pelo 
Rio e terras da Carbonífera Próspera S/A, numa extensão de 600 metros lineares, até encont-
grar-se com o marco de ponto de referência e linha imaginária descrita no Projeto.
AO SUL: Partindo no final da rua João Cesa (perímetro urbano antigo) tendo como ponto de 
partida o eixo da Rua São João (SC-445) seguindo em linha reta no sentido Leste-Oeste, numa 
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extensão de 600 metros lineares, extremando com terras da carbonífera Treviso S/A margeando 
o Perímetro Urbano antigo até encontrar-se com o marco e ponto de referência e linha imagi-
nária descritos no Projeto;
A LESTE: Partindo na altura do final da rua João Cesa, tendo como base e ponto de partida o 
eixo da Rua João Cesa, tendo como base e ponto de partida o eixo da rua São João (SC-445) 
seguindo daí pela mesma rua em sentido Sul-Norte, e terras da Carbonífera Metropolitanad, 
numa extensão de 825,00 metros lineares, até encontrar-se com o ponto de referência descri-
to ao Norte, ou seja, o Rio Albina, próximo ao prolongamento da Rua São João;
AO OESTE: Partindo do ponto de referência citado ao Sul (Perímetro Urbano antigo), seguin-
do daí por uma linha seca, em direção Sul-Norte, numa extensão de 825 metros lineares, até 
encontrar-se com o marco que serve de referência e linha divisória extremando em toda a sua 
extensão com terras da Carbonífera Treviso S.A.
Parágrafo Único: A área acima forma um quadrilátero medindo 825,00 m de frente por 600 m de 
fundos, encerrando 495.000 m2.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de novembro de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/11/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 545/80.

Publicação Nº 1879369

LEI Nº 545/80.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ADQUIRIR UMA RETRO-ESCAVADEIRA”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, através de licita-
ção pública, uma retro-escavadeira para o Departamento Municipal de Estradas de Rodagem.

Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial 
de Cr$1.850.000 (hum milhão, oitocentos e cinquenta mil cruzeiros), para suprir as despesas 
referentes ao artigo 1º da presente Lei.

Art. 3º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta do excesso de arreca-
dação, devidamente comprovado no corrente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 01 de dezembro de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 01/12/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 546/80.

Publicação Nº 1879370

LEI Nº 546/80.
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“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 161.728,99”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 01 de dezembro de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 01/12/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 547/80

Publicação Nº 1879371

LEI Nº 547/80

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 4.377.385,86”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 01 de dezembro de 1980.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 01/12/80.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 548/81.

Publicação Nº 1879372

LEI Nº 548/81.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR TERRENO NA SEDE DISTRITAL DE TRE-
VISO”.

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir da Mitra Diocesana 
de Tubarão-SC, pelo valor de CR$-250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil cruzeiros), uma área 
de terras contendo 4.230 m2 (quatro mil, duzentos e trinta metros quadrados), localizada 
na sede distrital de Treviso, destinada a construção do prédio para abrigar a Intendência 
Distrital, Posto de Correios e Telégrafos, Jardim de Infância, Posto Telefônico, bem como 
outras benfeitorias que a municipalidade entenda por necessárias no futuro.
Parágrafo Único - O terreno a que se refere o Artigo anterior desta Lei, tem as seguintes 
confrontações: NORTE, com terras de Helena Doracy Gamba; SUL, com terras de Rony Estevam 
Tournier; LESTE, com terras de José Spricigo, e ao OESTE, com terras da Rua Principal de 
Treviso.

Art. 2º Para atender às despesas decorrentes da execução desta Lei, serão usados os recur-
sos próprios da municipalidade, consignados no Orçamento do corrente exercício.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 06 de março de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
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Registrada e publicada nesta Secretaria, em 06/03/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 549/81.

Publicação Nº 1879373

LEI Nº 549/81.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$-280.000,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS)”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 01 de abril de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 01/04/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 55

Publicação Nº 1878879

LEI Nº 55
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 19 de agosto de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 550/81.

Publicação Nº 1879374

LEI Nº 550/81.

“INSTITUI FERIADO MUNICIPAL O DIA 04 DE DEZEMBRO - DIA DE SANTA BÁRBARA, PADROEIRA DOS MI-
NEIROS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído “Feriado Municipal” de Siderópolis, o dia 04 de dezembro, consagra-
do a Santa Bárbara “PADROEIRA DOS MINEIROS”, em substituição ao dia 12 de outubro, consa-
grado a Nossa Senhora Aparecida “PADROEIRA DO BRASIL”, agora transformado em Feriado Nacio-
nal, por Decreto Lei do Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de abril de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 15/04/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
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LEI Nº 551/81.

Publicação Nº 1879375

LEI Nº 551/81.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO FIRMAR CONTRATO DE RENOVAÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEIS 
PARA OS SERVIDORES DA MUNICIPALIDADE”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a renovar Contrato de Aluguel 
de duas (02) salas, sendo uma de propriedade do Sr. Etscio Bonassa e outra de propriedade 
do Sr. Luiz Possolli, localizadas, respectivamente, às ruas José do Patrocínio e Siderúrgi-
ca, nesta cidade, para serviços da municipalidade.

Art. 2º As salas de que trata o artigo anterior desta Lei serão alugadas pelo prazo de dois 
(02) anos, a contar de 1º de fevereiro do corrente ano, nas seguintes condições:
a) Sala de propriedade de Etscio Bonassa, na rua José do Patrocínio, no valor de CR$-
1.000,00 (Hum mil cruzeiros) mensais;b) Sala de propriedade de Luiz Possoli, localizada na 
Rua Siderúrgica, ao preço de CR$-2.000,00 (Dois mil cruzeiros) mensais.

Art. 3º As despesas decorrentes do aluguel das salas a que se refere esta Lei, correrão por 
conta de item específico do Orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei, cujos efeitos retroagem a 1º/02/81, entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de abril de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 15/04/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 552/81.

Publicação Nº 1879376

LEI Nº 552/81.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL ............................................
... CA, MATERIAL DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL CARACTERIZADO COMO SUCATA”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar por venda e através 
de licitação pública todo o material de patrimônio municipal considerado inservível e ca-
racterizado como SUCATA (pneus, câmaras de ar, baterias, ferros, canos e outros).

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de abril de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 15/04/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
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LEI Nº 553/81.

Publicação Nº 1879377

LEI Nº 553/81.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$1.614.100,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de abril de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 15/04/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 554/81.

Publicação Nº 1879378

LEI Nº 554/81.

“AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo 
do Estado de Santa Catarina, através do Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral “GA-
PLAN”, visando obter recursos oriundos do I.U.M. para serem aplicados na área de preserva-
ção ambiental.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 27 de abril de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 27/04/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 555/81.

Publicação Nº 1879379

LEI Nº 555/81.

“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO SIDEROPOLITANO AO EXMO. SR. DR. JORGE KONDER BORNHAUSEN, DIGNÍS-
SIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º É concedido, ao Doutor Jorge Konder Bornhausen, digníssimo Governador do Estado de 
Santa Catarina, o título de “CIDADÃO SIDEROPOLITANO”, em reconhecimento aos relevantes ser-
viços prestados a este Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
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trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 06 de maio de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 06/05/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 556/81.
Publicação Nº 1879380

LEI Nº 556/81.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, DE SI-
DERÓPOLIS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º É declarada de utilidade pública, no âmbito municipal, a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMI-
GOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 10 de junho de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 10/06/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 557/81.

Publicação Nº 1879381

LEI Nº 557/81.

“AUTORIZA ALIENAÇÃO, POR VENDA, DE UM (01) VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, por venda e através de Con-
corrência Pública, um (01) veículo da Municipalidade, com as seguintes características:
- CAMINHÃO CHEVROLET, cor verde, ano de fabricação 1971, Chassis nº C-653ABR21359T, Certifi-
cado de Registro nº 220523, Placas CM-5432, com 149 HPs.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 24 de junho de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 24/06/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
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LEI Nº 558/81.

Publicação Nº 1879382

LEI Nº 558/81.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL DE CR$ 142.500,00 (CENTO E QUARENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEI-
ROS)”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 24 de junho de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 24/06/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 559/81.

Publicação Nº 1879383

LEI Nº 559/81.

“DÁ DENOMINAÇÃO A VIA PÚBLICA”.

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a ter denominação de Rua Diomício Freitas a rua caracterizada pela planta do 
perímetro urbano desta cidade, como projetada, e que se inicia na Rua Engº Sebastião Toledo 
dos Santos e termina na Av. General Osvaldo Pinto da Veiga.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 10 de agosto de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 10/08/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 56

Publicação Nº 1878880

LEI Nº 56
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de novembro de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 560/81.

Publicação Nº 1879384

LEI Nº 560/81.
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“DÁ DENOMINAÇÃO A VIA PÚBLICA”.

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Passa a ter denominação de Rua Ondina de Oliveira Caldas, a rua caracterizada pela 
planta do perímetro urbano desta cidade, como Rua 14 e que se inicia na Rua 16 e termina na 
Rua Professor Renato Melillo, situando-se na Vila Residencial da Carbonífera Treviso S/A.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 12 de agosto de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 12/08/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 561/81.

Publicação Nº 1879385

LEI Nº 561/81.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 283.264,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 19 de agosto de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 19/08/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 562/81.

Publicação Nº 1879386

LEI Nº 562/81.

“CONCEDE INCENTIVOS E ESTÍMULOS FISCAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Parque Industrial do Município de Siderópolis, o qual será im-
plantado numa área de 100.000 (cem mil metros quadrados), de propriedade da Municipalidade, 
sito à Avenida Osvaldo Pinto da Veiga, neste município, o qual encontra-se inscrito, devi-
damente, no Registro de Imóveis da Comarca de Urussanga-SC.

Art. 2º A Prefeitura Municipal de Siderópolis poderá conceder estímulos e incentivos às in-
dústrias que se estabeleçam e iniciem atividades neste Município, assim como às indústrias 
já existentes que ampliem, de forma expressiva, sua capacidade produtiva e a demanda da 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1177

mão-de-obra.

Art. 3º Os estímulos e incentivos a que se refere esta Lei, constituir-se-ão de:
I - Isenções de impostos municipais pelos seguintes prazos:
a) Até quinze (15) anos às indústrias sem similar no Estado;b) Até dez (10) anos, às in-
dústrias sem similar no Estado;c) Até cinco (05) anos, às indústrias em geral, que possuam 
capital social de até 200 (duzentos) salários de referência;d) Até dez (10) anos às indús-
trias que apresentem capital social acima do estabelecido na alínea anterior e com mais de 
quarenta (40) empregados.
II - Execução gratuita dos serviços de terraplanagem e infra-estrutura do terreno, necessá-
rios à implantação da atividade industrial pretendida.
III - fornecimento, pela municipalidade, da área de terras necessária para a implantação da 
indústria, no Parque Industrial a que se refere o artigo primeiro desta Lei.
§ 1º - A área de terras que vier a ser concedida pelo município, conforme prevê o inciso 
III deste artigo, será transferida à empresa solicitante, inicialmente, com o direito real 
de uso pelo prazo de cinco (05) anos. Após este período, estando a indústria cumprindo suas 
finalidades, lhe será outorgada a Escritura definitiva do imóvel.
§ 2º Na hipótese da empresa solicitante deixar de cumprir suas finalidades ou tornar-
-se insolvente, dentro do prazo previsto no artigo anterior, a área concedida pela 
municipalidade reverterá ao patrimônio do Município.

Art. 4º As empresas que pretenderem instalar-se no Município, fora da área do Parque Indus-
trial, poderão receber os estímulos e incentivos previstos no artigo anterior, com exceção 
do previsto no inciso III.

Art. 5º As empresas que desejarem obter no todo ou em parte os estímulos e benefícios pre-
vistos nesta Lei, deverão encaminhar ao Prefeito Municipal de Siderópolis, a respectiva 
solicitação.
§ 1º - A solicitação de que trata este artigo deverá estar instruída com os projetos 
econômicos, técnicos e de engenharia do empreendimento pretendido, com a estimativa da mão 
de obra direta e indiretamente a ser absorvida.

Art. 6º Fica o Executivo Municipal autorizado a criar o “CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVI-
MENTO INDUSTRIAL DE SIDERÓPOLIS”.
§ 1º - O Prefeito Municipal designará, dentre os cidadãos residentes no Município, os 
membros do "Conselho de Desenvolvimento Industrial do Município", o qual será composto de 
cinco (05) membros, a saber:
- Um representante do Prefeito;
- Um representante da Câmara de Vereadores;
- Um representante do Comércio ou Indústria local, escolhido em lista tríplice, apresentada 
pela Entidade de Classe local;
- Um representante da Secretaria da Fazenda Municipal;
- Um bacharel formado em economia, ciências contábeis ou administração.
§ 2º - O Conselho Municipal de Desenvolvimento Industrial será caracterizado como órgão 
consultor da Municipalidade, tendo suas atribuições definidas por Decreto Municipal que o 
regulamentará, determinando, inclusive, o seu tempo de duração.
§ 3º - Recebendo o pedido, o Prefeito Municipal o encaminhará ao C.M.D.I. que analisará o 
pedido de incentivo e estímulo fiscal e dará o seu parecer.

Art. 7º O Prefeito Municipal, após o parecer do C.M.D.I. em despacho fundamentado, deferirá 
ou indeferirá a solicitação.
§ 1º - A decisão do Prefeito Municipal sobre o pedido a que se refere o Artigo 5º desta 
Lei, é irrecorrível, cabendo, entretanto, pedido de reconsideração no prazo de trinta dias.
§ 2º - O pedido que porventura for indeferido poderá ser renovado, desde que o interessado 
preencha as lacunas que foram constatadas no parecer da Comissão ou no despacho do Prefeito 
Municipal.

Art. 8º As empresas que desejarem obter os benefícios desta Lei, deverão apresentar certi-
dão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, assim como, certificado de quita-
ção com a Previdência Social oficial.

Art. 9º Na hipótese de aprovação do pedido de estímulos e incentivos a que se refere esta 
Lei, será lavrado Contrato, por instrumento público, entre a empresa solicitante e a muni-
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cipalidade, no qual constarão as exigências neste Diploma Legal.

Art. 10 - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dota-
ções específicas do Orçamento em vigor, que serão suplementadas, se necessário, na forma da 
legislação vigente.

Art. 11 - Os benefícios desta Lei poderão ser atribuídos às indústrias em regime de implan-
tação no Município.

Art. 12 - O Prefeito Municipal poderá, se necessário for, estabelecer normas, através de 
Decreto, para melhor aplicação desta Lei.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposi-
ções em contrário, bem como as disposições da Lei nº 344/73.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de agosto de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/08/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 563/81.

Publicação Nº 1879387

LEI Nº 563/81.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 250.000,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de agosto de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/08/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 564/81.

Publicação Nº 1879388

LEI Nº 564/81.

“HOMOLOGA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS TORRES REPETIDORAS DE SINAIS 
DE TELEVISÃO.”.

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica homologado o contrato de prestação de serviços de manutenção das Torres Repe-
tidoras de sinais de televisão, firmado entre a Prefeitura Municipal de Siderópolis e o TV - 
CLUBE DE TUBARÃO.
Parágrafo Único -  Os serviços de manutenção referem-se às seguintes Repetidoras:
1 - CANAL ............................................... Comunicações Ltda;
2 - CANAL 8 - TV CULTURA - Rádio e Televisão Cultura S/A;
3 - CANAL 13 - TV ELDORADO CATARINENSE LTDA., para o Distrito de Treviso.

Art. 2º O contrato a que se refere o artigo anterior desta Lei, passa a fazer parte inte-
grante da mesma, em toda a sua íntegra.
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de agosto de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/08/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 565/81.

Publicação Nº 1879389

LEI Nº 565/81.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 19.060.000,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 09 de setembro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 09/09/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 566/81.

Publicação Nº 1879390

LEI Nº 566/81.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A ALIENAR, POR CONCORRÊNCIA PÚBLICA, VEÍCULO DA MUNI-
CIPALIDADE”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, através de Concor-
rência Pública, um veículo da Municipalidade que se encontra fora de uso, com as seguintes 
características:
- Caminhão, marca Chevrolet, basculante, ano 1963, chassis nº G63C - 313M.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 09 de setembro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 09/09/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 567/81.

Publicação Nº 1879391

LEI Nº 567/81.



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1180

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 60.000,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 16 de setembro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 16/09/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 568/81.

Publicação Nº 1879392

LEI Nº 568/81.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 650.000,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 23 de setembro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 23/09/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 569/81.

Publicação Nº 1879393

LEI Nº 569/81.

“ALTERA O ARTIGO 2º DA LEI 567/81 DE 16/09/81”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o Artigo 2º da Lei 
nº 567/81, de 16/09/81, que passa a ter a seguinte redação: “O crédito a que se refere o 
artigo anterior desta Lei, correrá por conta do Excesso de Arrecadação, devidamente compro-
vado, no corrente exercício financeiro”.

Art. 2º Esta Lei terá seus efeitos retroativos a partir de 16/09/81, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de setembro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/09/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 57

Publicação Nº 1878881

LEI Nº 57
ABRE CRÉDITO ESPECIAL



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1181

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de novembro de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 570/81.

Publicação Nº 1879394

LEI Nº 570/81.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 850.000,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de setembro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/09/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 571/81.

Publicação Nº 1879395

LEI Nº 571/81.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 450.000,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de setembro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/09/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 572/81.

Publicação Nº 1879396

LEI Nº 572/81.

“DENOMINA - GINÁSIO DE ESPORTES 19 DE DEZEMBRO - OBRA DA MUNICIPALIDADE “

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado “GINÁSIO DE ESPORTES 19 DE DEZEMBRO”, o ginásio de esportes cober-
to, construído pela municipalidade, em testemunho da gratidão e carinho dos sideropolitanos 
pela data em que, através da Lei nº  380, de 19/12/58, emancipou-se político-administrati-
vamente Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
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trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 14 de outubro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 14/10/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 573/81.

Publicação Nº 1879397

LEI Nº 573/81.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 8.634.000,00 “

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 28 de outubro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 28/10/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 574/1981

Publicação Nº 1879398

LEI Nº 574/1981

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 575/81.

Publicação Nº 1879399

LEI Nº 575/81.

“DISPÕE SOBRE A DISPOSIÇÃO DO USO DO FUMO EM RECINTOS FECHADOS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º É proibido fumar, acender ou transportar acesos cigarros e assemelhados nos estabe-
lecimentos e edificações existentes ou que venham a existir no Município, abaixo relaciona-
das:
I - Hospitais, maternidades, clínicas, consultórios médico-odontológicos, laboratórios, 
jardins de infância, creches e assemelhados;
II - Cinemas, teatros, auditórios, salas de aula e assemelhados;
III - estabelecimentos comerciais, exceto boates, restaurantes, bares e assemelhados;
IV - Postos de serviços e garagens comerciais e coletivas;
V - Locais onde se armazenam e/ou manipulam inflamáveis;
VI - Depósitos com armazenagem de materiais combustíveis comuns;
VII - Veículos de transportes coletivos.

Art. 2º Nos estabelecimentos acima relacionados poderá ser permitido fumar em salas espe-
ciais, dotadas de proteção adequada, nas quais serão utilizados somente materiais de cons-
trução de revestimento e de acabamento incombustíveis ou auto-extinguíveis.
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Art. 3º Em todos estes estabelecimentos deverão ser colocados avisos com os dizeres “É 
PROIBIDO FUMAR”, bem como a utilização do sinal internacional de proibição de fumar nos lo-
cais públicos onde for comum a presença de estrangeiros e analfabetos.

Art. 4º A efetivação da proibição e a colocação dos avisos mencionados no art. 3º desta 
Lei, deverão ser feitas no prazo de 90 (noventa) dias de sua vigência.
Parágrafo Único -  O não-cumprimento deste dispositivo acarretará multas aos infratores.

Art. 5º O Chefe do Poder Executivo regulamentará, por decreto, a presente Lei, no prazo de 
60 (sessenta) dias, fixando as multas previstas e outros critérios necessários a sua fiel 
execução.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de novembro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 04/11/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 576/81.

Publicação Nº 1879400

LEI Nº 576/81.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar uma operação de arrendamen-
to mercantil, através do sistema LEASING, até o valor de CR$ 11.500.000,00 (onze milhões e 
quinhentos mil cruzeiros) amortizável em até o prazo máximo de 60 (sessenta) meses, a con-
tar da data de assinatura do contrato com a referida organização, com prestações mensais e 
mediante o pagamento de juros e correção monetária das obrigações reajustáveis do Tesouro 
Nacional, de acordo com as taxas vigentes no estabelecimento financeiro a ser contratado.

Art. 2º A importância a que se refere o artigo 1º será aplicada ao pagamento de parcelas de 
aluguel, com valores consideráveis, opcionalmente na aquisição, decorrido o prazo total do 
contrato do seguinte equipamento: MOTONIVELADORA, fabricação nacional, motor a diesel, tra-
ção nas quatro rodas, peso de 11.000 a 13.000 quilos, direção hidráulica, com potência de 
120 a 140 HP.

Art. 3º Fica, igualmente, autorizado o Poder Executivo a contratar a referida operação de 
arrendamento mercantil, tendo como valor residual para opção de compra o percentual de 1% 
(um por cento) do valor de CR$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil cruzeiros), 
acrescido de correção monetária das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, conforme 
determina o Art. 9º da Lei nº 4595, de 31 de dezembro de 1964, e, de acordo com a Resolução 
nº 351 do Banco Central do Brasil, as quais regulam as Operações de Arrendamento Mercantil 
em Território Nacional.

Art. 4º O Poder Executivo é, igualmente, autorizado a outorgar ao Agente Financeiro a ser 
contratado, procuração, por instrumento público, para receber as parcelas mensais das cotas 
do retorno do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM, e aplicá-los no pagamento das 
prestações mensais do aluguel no Arrendamento Mercantil, até o prazo contratualmente esti-
pulado

Art. 5º Para cumprimento das obrigações decorrentes da execução desta Lei, serão utilizados 
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os recursos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias - ICM.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 25 de novembro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25/11/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 577/81.

Publicação Nº 1879401

LEI Nº 577/81.

“ALTERA OS ANEXOS E TABELAS DE VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os anexos e tabelas de vencimentos dos funcionários e servidores 
públicos do que integram a Lei nº 536/80, de 27 de agosto de 1980, na forma dos Anexos que 
a acompanham.

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo Municipal fixará, por decreto, os novos níveis, símbolos 
ou padrões de vencimentos previstos nos anexos ou tabelas que esta passam a integrar, pro-
movendo os respectivos enquadramentos dos funcionários.
Parágrafo Único -  Respeitar-se-ão os cargos, funções e níveis em que atualmente se encon-
tram os funcionários municipais.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos serão a partir de 
01/11/81, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 25 de novembro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25/11/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 578/81.

Publicação Nº 1879402

LEI Nº 578/81.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 435.026,04”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 25 de novembro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25/11/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
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LEI Nº 579/81.

Publicação Nº 1879403

LEI Nº 579/81.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 13.913.997,97”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 25 de novembro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25/11/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 58

Publicação Nº 1878882

LEI Nº 58
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de novembro de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 580/81.

Publicação Nº 1879404

LEI Nº 580/81.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIOS E / OU PROTOCOLO COM A FUNDAÇÃO CATARINENSE 
DO BEM ESTAR DO MENOR - FUCABEM”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e o Prefeito Municipal de Siderópolis sanciona 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênios e / ou Protocolos com 
a Fundação Catarinense do Bem Estar do Menor, para execução de programas de assistência ao 
menor carente do Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 25 de novembro de 1981.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25/11/81.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 581/82.

Publicação Nº 1879405

LEI Nº 581/82.
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“AMPLIA O PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE TREVISO NESTE MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS”.

FAÇO SABER A TODOS OS HABITANTES DESTE MUNICÍPIO QUE A CÂMARA DE VEREADORES APROVOU E O 
PREFEITO MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º Fica ampliado o PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE TREVISO, neste Município de Sideró-
polis, Estado de Santa Catarina, em todas as delimitações, conforme descrição das linhas e 
pontos de referência abaixo, bem como, conforme a planta de delimitações em anexo.
LINHAS E PONTOS DE REFERÊNCIA:
- Partindo do NORTE do atual Perímetro Urbano, tomando como base e ponto de partida a mar-
gem esquerda da Estrada Geral que liga TREVISO ao Município de Lauro Muller, seguindo no 
sentido Sul pela margem esquerda da referida estrada, numa extensão de 1.356,00 metros li-
neares, até encontrar-se com o marco do ponto de referência e linha imaginária descrita no 
projeto anexo;
- Prosseguindo no sentido LESTE-NORTE numa extensão de 224,00 metros lineares, extreman-
do com terras de ALCEU PAGANI, atravessando o Rio Mãe Luzia até a margem direita da estra-
da geral, que liga o DISTRITO DE TREVISO e a sede do Município de Siderópolis, seguindo na 
direção NORTE-SUL, numa extensão de 230,00 metros lineares até encontrar-se com o marco do 
ponto de referência situado a margem da estrada TREVISO-SIDERÓPOLIS;
- Partindo deste ponto no sentido LESTE-OESTE, numa extensão de 254,00 metros lineares, ex-
tremando com terras de DOMINGOS CANÔNICA até atingir o marco do ponto de referência descri-
ta no projeto;
- Seguindo deste ponto, no sentido NORTE, numa extensão de 512,00 metros lineares e extre-
mando com terras de JOSÉ SPRICIGO até encontrar-se com o marco do ponto de referência des-
crito no projeto;
- Seguindo deste ponto para o sentido LESTE-OESTE, numa extensão de 174,00 metros lineares, 
extremando ainda com terras de JOSÉ SPRICIGO, até encontrar-se com o ponto de referência 
constante do projeto;
- Partindo, ainda, no sentido NORTE, numa extensão de 396,00 metros lineares, extremando 
com terras de SEVERINO BROGNI até encontrar-se com o ponto de referência descrito no proje-
to;
- Seguindo, ainda, no sentido LESTE-OESTE numa extensão de 396,00 metros lineares, extre-
mando com terras de SEVERINO BROGNI até encontrar-se com o ponto de referência descrito no 
projeto;
- Partindo deste ponto no sentido NORTE, numa extensão de 120,00 metros extremando com ter-
ras de ANTONIO V. TASCA, atravessando a estrada que segue em direção a GRUTA NOSSA SENHORA 
DE LOURDES, até atingir o marco de referência localizado na margem do RIO FERREIRA, confor-
me consta da descrição do projeto;
- Seguindo no sentido NORTE pela margem de um córrego e extremando com terras de EUCLIDES 
SALVADOR, ELÍDIO SALVADOR E VALMOR FRECCIA, numa extensão de 678,00 metros lineares até en-
contrar o marco de referência do ponto descrito no projeto;
- Partindo deste marco, no sentido LESTE-OESTE, numa extensão de 493,00 metros lineares, 
extremando com terras de RODOLFO BARRIQUELLA e RAIMUNDO SCUSSEL, até atingir e encontrar-se 
definitivamente com o ponto inicial de partida constante do atual projeto e planta do perí-
metro urbano do Distrito de Treviso, o qual é parte integrnte das linhas e pontos de refe-
rência descritos nesta Lei.
Parágrafo Único -  A área acima descrita e constante do projeto anexo, forma uma figura geo-
métrica irregular, somando em seu total uma área de 860.334,00 metros quadrados.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 17 de fevereiro de 1982.
JOÃO SÔNEGO
Prefeito Municipal em exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 17/02/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 582/82.

Publicação Nº 1879406

LEI Nº 582/82.

“CONCEDE PENSÃO A VIÚVA DE EX-FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL”.

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedida uma pensão mensal, correspondente a 1/22 (hum vinte e dois avos) do 
atual vencimento e vantagens adquiridos pelo ex-funcionário, por ano de permanência no ser-
viço, conforme prevê o Art. 106º, alíneas A e B, da Lei nº  140, de 23/09/63 (ESTATUTOS DOS 
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS), a viúva do ex-funcionário desta Prefei-
tura, Senhor OLÍRIO CESA, beneficiando, assim, a viúva VITALINA SAVI CESA.
Parágrafo Único -  Ficarão nulos os efeitos da presente Lei, a partir da data em que a be-
neficiária contrair novas núpcias.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a dotação pró-
pria do Orçamento vigente, através de Decreto, no presente exercício, até o limite máximo 
de CR$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil cruzeiros), para atender as despesas decorren-
tes da execução da presente Lei.

Art. 3º O crédito a que se refere o artigo anterior ocorrerá por conta da Reserva de Con-
tingência do Orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 24 de março de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em24/03/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 583/82.

Publicação Nº 1879407

LEI Nº 583/82.

“DENOMINA PRAÇA JOÃO LAZZARIS”.

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Praça “JOÃO LAZZARIS”, a praça situada no triângulo formado pelo 
encontro da Rua João Cesa, Rua Dr. Jorge Lacerda e Rua nº 22, no perímetro urbano desta ci-
dade.

Art. 2º Com a denominação dada a esta praça, extinguir-se-á a denominação da Rua nº 22, 
estendendo-se toda a denominação de “PRAÇA JOÃO LAZZARIS”, até o encontro ou esquina do 
triângulo com a Rua Treviso.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 24 de março de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em24/03/82.
PEDRO PACHECO
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Secretário Administrativo

LEI Nº 584/82.

Publicação Nº 1879408

LEI Nº 584/82.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS)”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 24 de março de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em24/03/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 585/82.

Publicação Nº 1879409

LEI Nº 585/82.

“AUTORIZA CONCURSO PARA DENOMINAÇÃO DE PRAÇA”.

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um “CONCURSO” entre os estudan-
tes do Município de Siderópolis, podendo participar estudantes de primeiro e segundo graus, 
destinado a dar denominação a praça conhecida como praça da matriz de nossa cidade.
Parágrafo Único -  O estudante de nível universitário que desejar participar deste “CONCUR-
SO” deverá entregar sua sugestão no estabelecimento de ensino que freqüentou anteriormente, 
assim como, todo e qualquer cidadão residente em Siderópolis poderá participar, remetendo 
sua sugestão através de qualquer um dos estabelecimentos de ensino do nosso Município, tan-
to da Rede Estadual, Municipal ou Particular.

Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a premiar aos 
autores classificados em primeiro e segundo lugares, oferecendo-lhes um prêmio a título de 
incentivo pela sugestão, assim como, ao estabelecimento escolar a que o estudante pertença, 
cujos prêmios serão os seguintes:
1º COLOCADO: - ESTUDANTE - Prêmio.......................................................CR$ 
15.000,00;
e uma medalha de ouro de honra ao mérito;
_ ESCOLA - Prêmio.......................................................................CR$ 
10.000,00;
- DEMAIS PARTICIPANTES PARTICULARES RECEBERÃO OS MESMOS PRÊMIOS;
2º COLOCADO: - ESTUDANTE - Prêmio.......................................................CR$ 
10.000,00;
e uma medalha de prata de honra ao mérito;
- ESCOLA - Prêmio........................................................................
CR$ 7.000,00;
e uma medalha de honra ao mérito;
- DEMAIS PARTICIPANTES PARTICULARES RECEBERÃO OS MESMOS PRÊMIOS.

Art. 3º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, fica o Chefe do Poder Execu-
tivo autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$ 100.000,00 (Cem mil cruzei-
ros), assim especificado:
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3000 - DESPESAS CORRENTES
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3100 - DESPESAS CORRENTES
3130 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3132 - 03/19 - Outros Serviços e Encargos...............................................CR$ 
100.000,00
TOTAL ................................................................................... 
CR$ 100.000,00

Art. 4º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei, correrá por conta da 
seguinte dotação:
09 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999.09/62 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA....................................................CR$ 
100.000,00
TOTAL GERAL ............................................................................. 
CR$ 100.000,00

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará através de Decreto o “CONCURSO” de que trata esta 
Lei, estabelecendo as normas de execução do mesmo, podendo, também através do decreto de 
regulamentação designar a Comissão Julgadora do Concurso, devendo participar da mesma, 
obrigatoriamente, um representante do Poder Executivo e um representante do clero do Muni-
cípio.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de maio de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 04/05/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 586/82.

Publicação Nº 1879410

LEI Nº 586/82.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRAIR EMPRÉSTIMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 12 de maio de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 12/05/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 587/82.

Publicação Nº 1879411

LEI Nº 587/82.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo 
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do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Transportes e Obras (Departamento de 
Estradas de Rodagem), objetivando a execução de melhoramentos em Rodovias Vicinais Munici-
pais.
Parágrafo Único -  Cada convênio será encaminhado posteriormente para a aprovação pela Câ-
mara Municipal.

Art. 2º O Governo do Estado de Santa Catarina participará com 50% (cinqüenta por cento) do 
investimento total, participando a Prefeitura Municipal com os outros 50% (cinqüenta por 
cento).

Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 12 de maio de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 12/05/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 588/82.

Publicação Nº 1879412

LEI Nº 588/82.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 5.700.000,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 20 de maio de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 20/05/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 589/82.

Publicação Nº 1879413

LEI Nº 589/82.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 7.700.000,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de maio de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 26/05/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 59

Publicação Nº 1878883

LEI Nº 59
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INSTITUE BOLSAS ESCOLARES

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º São instituídas bolsas escolares até o limite de sete (7) para educandários de 
cursos médios do primeiro ciclo, no valor de Cr$4.000,00 (Quatro mil cruzeiros), cada uma 
pagáveis anualmente, para os alunos pobres do Município de Siderópolis.

Art. 2º Na concessão e suspensão deste benefício, serão usadas as mesmas normas e critérios 
adotados e regulamentados pelo governo do Estado.

Art. 3º As bolsas constantes do artigo 1º, passarão a vigorar a partir de 1º de janeiro de 
1961.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de novembro de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 590/82.

Publicação Nº 1879414

LEI Nº 590/82.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O CONSELHO COMUNITÁRIO DE TREVISO”

JOÃO SÔNEGO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habi-
tantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarado de “Utilidade Pública”, no âmbito municipal, o CONSELHO COMUNITÁRIO 
DE TREVISO, neste Município, órgão fundado em 02/03/79, cujos ESTATUTOS acham-se devidamen-
te registrados no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Urussanga, Santa Catarina.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 24 de junho de 1982.
JOÃO SÔNEGO
Prefeito Municipal, em exercício.
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 24/06/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 591/82.

Publicação Nº 1879415

LEI Nº 591/82.

“REAJUSTA OS NÍVEIS E PADRÕES DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS MUNICI-
PAIS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reajustados em 50% (cinqüenta por cento), a partir de 1º de agosto corrente, 
os valores dos atuais Níveis e Padrões de Vencimentos dos funcionários públicos estatutá-
rios da municipalidade, de conformidade com os valores integrantes das Tabelas que integra-
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vam a Lei nº 577/81, de 25/11/81, com as que passam a integrar a presente Lei.

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo Municipal fixará, por Decreto, os novos valores dos Sím-
bolos, Níveis ou Padrões de Vencimentos previstos nos anexos e tabelas desta Lei, promoven-
do os respectivos enquadramentos dos funcionários.
Parágrafo Único -  respeitar-se-ão os Cargos, Funções e Níveis em que se encontram atual-
mente os funcionários públicos municipais.

Art. 3º Esta Lei, com efeitos a partir de 1º/08/82, entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 11 de agosto de 1982.
JOÃO SÔNEGO
Prefeito Municipal, em exercício.
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 11/08/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
 Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 592/82.

Publicação Nº 1879416

LEI Nº 592/82.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, COM EXECUÇÃO DA CIDASC”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com o Governo 
do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, com exe-
cução da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC, obje-
tivando a prestação de assistência médico veterinária a Pecuária de Siderópolis.
Parágrafo Único -  O Convênio será, posteriormente, encaminhado à Câmara Municipal, para 
sua aprovação.

Art. 2º O Governo do Estado participará com os encargos de pagamento do médico veterinário, 
enquanto que, por conta da Prefeitura Municipal, correrão as demais despesas.

Art. 3º Esta Lei, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de agosto de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/08/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 593/82.

Publicação Nº 1879417

LEI Nº 593/82.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 12.269.232,40”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 05 de setembro de 1982.
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ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 06/09/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 594/82.

Publicação Nº 1879418

LEI Nº 594/82.

“ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 570/81 E ARTIGO 1º DA LEI Nº 579/81, DE 25/11/81.”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a redação do Artigo 1º da Lei nº 570/81 que passa a ser a seguinte:
“Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Especial como 
reforço do Crédito autorizado pela Lei nº 549/81, de 01/04/81, no valor de CR$ 850.000,00 
(Oitocentos e cinqüenta mil cruzeiros).”

Art. 2º Fica, também, alterada a redação do Art. 1º da Lei nº 579/81, de 25/11/81, que pas-
sa a ser a seguinte:
“Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito Especial como 
reforço ao Crédito autorizado pela Lei nº 549/81, na dotação referente a Conclusão do Gi-
násio de Esportes desta cidade, na Unidade Secretaria de Educação e Cultura, no valor de 
CR$ 669.568,90 (Seiscentos e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e oito cruzeiros e 
noventa centavos), da respectiva Lei.”

Art. 3º Esta Lei terá seus efeitos retroativos a partir de 30/09/81 e 25/11/81, respectiva-
mente, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 22 de setembro de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 22/09/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 595/82.

Publicação Nº 1879419

LEI Nº 595/82.

“REVOGA A LEI Nº 586/82.”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam revogadas todas as disposições, efeitos e autorização concedidas pela Lei nº 
586/82, de 12/05/82, a qual “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRAIR EMPRÉSTIMO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.
Parágrafo Único -  A revogação da Lei mencionada neste artigo prende-se ao fato do Poder 
Executivo Municipal não haver utilizado, em tempo hábil, a referida autorização.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 20 de outubro de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
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Registrada e publicada nesta Secretaria, em 20/10/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 596/82.

Publicação Nº 1879420

LEI Nº 596/82.

“ALTERA OS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 304/71 DE 12/05/71.”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os termos do Parágrafo Único da Lei nº 304/71, de 12/05/71, que 
passa a ter a seguinte redação:
Parágrafo Único -  A permuta autorizada por este artigo será realizada entre a Prefeitura 
Municipal de Siderópolis e o Senhor WILSON BRESSAN e sua esposa.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 27 de outubro de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 27/10/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 597/82.

Publicação Nº 1879421

LEI Nº 597/82.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 16.617.636,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 10 de novembro de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 10/11/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 598/82.

Publicação Nº 1879422

LEI Nº 598/82.

“CONCEDE, POR DOAÇÃO, TERRENO PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE 
SIDERÓPOLIS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE de Siderópolis, um terreno com 1.404,00 m2 (Mil quatrocentos 
e quatro metros quadrados), localizado a Rua Diomício Freitas e identificado pela planta em 
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anexo, destinado a construção do prédio para a sede e dependências de atendimento dos ex-
cepcionais de nossa comunidade.

Art. 2º As despesas decorrentes da escrituração da área a ser doada, correrão às expensas 
da municipalidade.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 10 de novembro de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 10/11/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 599/82.

Publicação Nº 1879423

LEI Nº 599/82.

“AUTORIZA DOAÇÃO DE TERRENO A SECRETARIA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES DO ESTADO E CONSTRUIR 
SOBRE O MESMO A DELEGACIA DE POLÍCIA DE SIDERÓPOLIS”

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar à Secretaria de Segu-
rança e Informações uma área de terras com 1.000 m2 (mil metros quadrados), constantes da 
planta anexa, e localizada na área industrial, para construir sobre a mesma a Delegacia de 
Polícia de Siderópolis.

Art. 2º Para a construção de que trata o artigo 1º desta Lei, fica o Chefe do Poder Execu-
tivo Municipal igualmente autorizado a abrir crédito suplementar, destinado às despesas da 
construção e mobiliário da referida delegacia, mediante Licitação Pública, para esta finali-
dade

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 10 de novembro de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 10/11/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 6

Publicação Nº 1878830

LEI Nº 6
CONCEDE AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedio auxílio de Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros) à entidades desportivas 
devidamente registradas, com sede neste Município, a partir do exercício de 1960, inclusi-
ve.
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Art. 2º As associações beneficiadas ficarão, para percepção do auxílio, obrigadas a remeter 
anualmente ao Governo Municipal, uma cópia de seu relatório, acompanhado de demonstrativo 
da aplicação do auxílio concedido.

Art. 3º Para atender a despesa decorrente da aprovação desta Lei, fica o Poder Executivo au-
torizado a consignar nos orçamentos a importância respectiva.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 18 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 60

Publicação Nº 1878884

LEI Nº 60
ABRE CRÉDITO ESPECIAL DE CR$5.000,00 (CINCO MIL CRUZEIROS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de novembro de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 600/82.

Publicação Nº 1879424

LEI Nº 600/82.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO DE 1983” 
(CR$ 190.000.000,00)

ZELINDO TRENTO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º o Orçamento Geral do Município de Siderópolis para o exercício financeiro de 1983 
estima a Receita em CR$ 190.000.000,00 (Cento e noventa milhões de cruzeiros) e fixa a Des-
pesa em igual importância.

Art. 2º A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas 
correntes de capital, na forma da Legislação em vigor, conforme abaixo:
1 - RECEITAS CORRENTES.................................................................CR$ 
159.400.000
- Receita Tributária.....................................................................
CR$ 4.650.000
- Receita Patrimonial......................................................................
CR$ 100.000
- Transferências Correntes.............................................................CR$ 
154.250.000
- Outras Receitas Correntes................................................................
CR$ 400.000
2 - RECEITAS DE CAPITAL ................................................................. 
CR$ 30.600.000
- Alienação de Bens.......................................................................
..CR$ 50.000
- Transferências de Capital.............................................................CR$ 
30.542.000
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- Outras Receitas de Capi-
tal.................................................................CR$ 8.000
TOTAL .................................................................................. 
CR$ 190.000.000

Art. 3º A Despesa será realizada a nível de Categorias Econômicas e seu desdobramento por 
elementos, e distribuição por órgãos, da seguinte forma:
PODER LEGISLATIVO........................................................................
CR$ 4.500.000
00 - Câmara de Vereadores................................................................
CR$ 4.500.000
PODER EXECUTIVO........................................................................CR$ 
182.500.000
01 - Gabinete do Prefeito................................................................
CR$ 7.500.000
02 - Gabinete do Vice-Prefeito...........................................................
CR$ 7.000.000
03 - Secretaria de Administração ........................................................
CR$ 8.500.000
04 - Secretaria de Finanças..............................................................
CR$ 7.820.000
05 - Secretaria de Obras e Viação......................................................CR$ 
119.010.000
06 - Secretaria de Educação e Cultura...................................................CR$ 
15.170.000
07 - Secretaria de Saúde e Bem Estar Social..............................................
CR$ 6.500.000
08 - Secretaria de Serviços Urbanos.....................................................CR$ 
11.000.000
SUB-TOTAL .............................................................................. 
CR$ 187.000.000
09 - Reserva de Contingência.............................................................
CR$ 3.000.000
TOTAL .................................................................................. 
CR$ 190.000.000

Art. 4º As despesas das entidades da Administração indireta e fundações instituídas pelo 
Poder Público, inclusive aquelas correspondentes às transferências de recursos da Adminis-
tração Direta, serão discriminadas nos orçamentos daquelas entidades.
Parágrafo Único -  Os orçamentos acima referidos serão submetidos obrigatoriamente a apro-
vação do Chefe do Poder Executivo Municipal até 31 de dezembro de 1982.

Art. 5º Os órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Pú-
blico elaborarão quadros de detalhamentos por elementos, segundo os objetivos da despesa, 
constante da presente Lei, os quais serão aprovados pelo Prefeito Municipal, no que concer-
ne ao Poder Executivo e, por Resolução, quando se referir ao Poder Legislativo.

Art. 6º Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados, por atos do Poder Executi-
vo, a reforçar dotações que venham a se tornar insuficientes.

Art. 7º O Poder Executivo Municipal é autorizado a abrir créditos suplementares até o limi-
te de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º desta Lei, utilizando 
como fontes de recursos as definidas no Artigo 43º da Lei nº 4.320, de 17/03/64, bem como 
transferir para a reserva de contingência, total ou parcialmente, saldo de dotações do Or-
çamento da Despesa.

Art. 8º É o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar os elementos a conta dos se-
guintes recursos:
a) Do produto das receitas com destinação específica a órgãos, entidades ou fundo, quando 
ultrapassarem o valor previsto nesta Lei;b) Da Reserva de Contingências, prevista em Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 24 de novembro de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 24/11/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 601/1982

Publicação Nº 1879425

LEI Nº 601/1982

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 602/82.

Publicação Nº 1879426

LEI Nº 602/82.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 169.443,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de novembro de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/11/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 603/82.

Publicação Nº 1879427

LEI Nº 603/82.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 1.261.454,00”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de novembro de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/11/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 604/82.

Publicação Nº 1879428

LEI Nº 604/82.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 52.903.470,61”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de novembro de 1982.
ZELINDO TRENTO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/11/82.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 605.

Publicação Nº 1879429

LEI Nº 605.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 2.000.000,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 22 de fevereiro de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 22/02/83.
PEDRO PACHECO
Secretário Administrativo

LEI Nº 606.

Publicação Nº 1879430

LEI Nº 606.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 6.600.000,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 18 de março de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 18/03/83.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, em exercício

LEI Nº 607.

Publicação Nº 1879431

LEI Nº 607.

“ALTERA MEDIDA DO TERRENO DOADO A APAE”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município de Siderópolis autorizado a alterar as medidas 
do terreno “doado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Siderópolis”, 
localizado a Rua Diomício Freitas, no perímetro urbano desta cidade, cujas medidas passam 
a ser: Frente - 36,00 metros lineares; Fundos - 39,00 metros lineares; Lado Direito; Lado 
Esquerdo - 34,65 metros lineares; totalizando 1.513,00 m2 (hum mil, quinhentos e treze me-
tros quadrados), o qual será destinado a construção do prédio para a sede e dependências de 
atendimento dos Excepcionais de nossa comunidade.
Parágrafo Único -  A doação de que trata esta Lei foi autorizada pela Lei  598, de 
10/11/82, sendo que, conforme a mesma legislação, as despesas decorrentes da escrituração 
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da área a ser doada, correrão às expensas da municipalidade.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 07 de abril de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 07/04/83.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, em exercício

LEI Nº 608.

Publicação Nº 1879432

LEI Nº 608.

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL CEDER, MEDIANTE LICITAÇÃO PÚBLICA, IMÓVEL DA MUNICIPALIDA-
DE”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município de Siderópolis autorizado a ceder, mediante 
“LICITAÇÃO PÚBLICA”, conforme dispõe o art. 133 e 143, do Decreto-Lei nº 200, de 25/02/67, 
imóvel predial de propriedade da Prefeitura Municipal de Siderópolis, edificado no Jardim 
Público da Sede do Município.
Parágrafo Único -  O imóvel de que trata este artigo, refere-se aos SANITÁRIOS PÚBLICOS, 
local onde deverá funcionar, em anexo, além dos sanitários, os serviços de bar-lanchonete 
ou banca de revistas e/ou assemelhados.

Art. 2º A concessão de que trata o artigo anterior será autorizada pelo Executivo Munici-
pal, através de Portaria de homologação do Parecer da Comissão de Julgamento de Licitações, 
devendo, logo após, ser celebrado o contrato.

Art. 3º O prazo de contrato de concessão não poderá ser superior a trinta e seis (36) me-
ses, podendo ser renovado por igual ou menor prazo em referência ao primeiro contrato, de-
pendendo do interesse da Prefeitura e do concessionário.

Art. 4º O proponente ou interessado em participar da Licitação deverá discriminar em sua 
proposta o ramo que desejará instalar e o tipo ou modelo de mobiliário a ser usado, obede-
cendo às condições técnicas e arquitetônicas do imóvel, visando estética e funcionalidade.

Art. 5º A concessão de que trata esta Lei poderá ser revogada a qualquer momento, desde que 
o concessionário não esteja cumprindo com as exigências da Prefeitura e não esteja satisfa-
zendo a população em geral.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 13 de abril de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 13/04/83.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, em exercício

LEI Nº 609.

Publicação Nº 1879433

LEI Nº 609.
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“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 7.600.000,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 27 de abril de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 27/04/83.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, em exercício

LEI Nº 61

Publicação Nº 1878885

LEI Nº 61

FIXA NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTOS

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de novembro de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 610.

Publicação Nº 1879434

LEI Nº 610.

“REGULARIZA TERRENO DA ESCOLA ISOLADA DE VILA SÃO JORGE”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município de Siderópolis autorizado a receber por doação 
de VILSON BRESSAN e sua esposa, um terreno a ser desmembrado junto ao INCRA, constante da 
área superficial de 41.666 m2 (quarenta e hum mil, seiscentos e sessenta e seis metros qua-
drados), constante da Escritura Pública sob a Matrícula nº 907, Livro nº 2, R.-01-907, de 
10/06/77, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Urussan-
ga, situado na localidade de Vila São Jorge, Linha Ex-Patrimônio, Município de Siderópolis, 
onde está edificada a Escola Isolada Municipal Jorge Biff, desta Municipalidade.
Parágrafo Único -  A área a ser recebida por doação mede 28,00 metros de frente por 50,00 
metros de fundos, perfazendo a área superficial de 1.400 m2 (hum mil e quatrocentos metros 
quadrados), a ser desmembrada junto ao INCRA, conforme a Lei nº 62.504, permanecendo o sal-
do restante da área como rural, por desejo do proprietário.

Art. 2º Fica o Executivo Municipal igualmente autorizado a escriturar, de forma definitiva 
ao Sr. ARMERINDO SALVARO, uma área de terras urbana, medindo 2.500 m2 (dois mil e quinhen-
tos metros quadrados), com 50,00 metros de frente por 50,00 metros de fundos, constante da 
escritura pública nº 24.136, Livro 3-Q, devidamente registrada no Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Urussanga, situada na Vila São Jorge, Linha Ex-Patrimônio, neste Mu-
nicípio.

Art. 3º Revogar os efeitos das Leis nºs 304/71, de 12/05/71 e 596/82 de 27/10/82, respecti-
vamente.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotações 
orçamentárias consignadas no corrente exercício.
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Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 27 de abril de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 27/04/83.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, em exercício

LEI Nº 611.

Publicação Nº 1879435

LEI Nº 611.

“CRIA A SECRETARIA DA AGRICULTURA”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a SECRETARIA DA AGRICULTURA, a qual atenderá todos os serviços do Muni-
cípio de Siderópolis, atinentes ao setor agropecuário, inclusive os serviços relativos ao 
INCRA.

Art. 2º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, o Executivo Municipal uti-
lizará os recursos próprios do Orçamento vigente para os setores agropecuários, bem como 
encaminhará ao Legislativo solicitação de créditos quando necessária para atender aos ser-
viços da nova Secretaria.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 19 de maio de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 19/05/83.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, em exercício

LEI Nº 612

Publicação Nº 1879436

LEI Nº 612

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 1.000.000,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 19/05/83.

CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, em exercício
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LEI Nº 613.

Publicação Nº 1879437

LEI Nº 613.

“AUTORIZA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, através de Licita-
ção Pública, um veículo da Municipalidade com as seguintes características:
- automóvel marca Ford Corcel II, placa CM-5437, cor branco nevasca, chassis nº CH: 
LB4KUT-98028, parcialmente avariado, ano 1978.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 19 de maio de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 19/05/83.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, em exercício

LEI Nº 614.

Publicação Nº 1879438

LEI Nº 614.

“DENOMINAÇÃO DE PRAÇA ARDUINO STEDT”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada Praça “ARDUINO STEDT”, a praça situada no triângulo formado pelas 
Ruas Presidente Dutra e Rua nº 16 da Vila Rica.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 25 de maio de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25/05/83.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, em exercício

LEI Nº 615.

Publicação Nº 1879439

LEI Nº 615.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 30.000.000,00”.
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  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 20 de junho de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 20/06/83.
CELSO VENDRAME
Secretário de Administração, em exercício

LEI Nº 616/83.

Publicação Nº 1879440

LEI Nº 616/83.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 29.257.696,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 22 de junho de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 22/06/83.
CELSO VENDRAME
Secretário de Administração, em exercício

LEI Nº 617/83.

Publicação Nº 1879441

LEI Nº 617/83.

“DÁ NOVA DENOMINAÇÃO A CARGOS E FUNÇÕES”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alteradas as denominações dos cargos e funções a seguir especificados:
a) CHEFE DE GABINETE: denominar-se-á ASSESSOR DE GABINETE;b) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL-
TURA: denominar-se-á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES;c) SECRETARIA DE OBRAS E 
VIAÇÃO: denominar-se-á SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de junho de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/06/83.
CELSO VENDRAME
Secretário de Administração, em exercício

LEI Nº 618/1983

Publicação Nº 1879442

LEI Nº 618/1983

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1205

LEI Nº 619/83.

Publicação Nº 1879443

LEI Nº 619/83.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município autorizado a firmar convênio com o 
Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria dos Transportes e Obras (Fundo 
Estadual de Assistência Rodoviári
a), objetivando a obtenção de auxílio financeiro, destinado a aquisição parcial de combustí-
vel para manter a “PATRULHA RODOVIÁRIA MECANIZADA”, quando estiver à disposição deste muni-
cípio, para execução de conservação, melhoramentos e/ou implantação de rodovias pertencen-
tes a rede municipal.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de junho de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/06/83.
CELSO VENDRAME
Secretário de Administração, em exercício

LEI Nº 62

Publicação Nº 1878886

LEI Nº 62
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$28.660,00 (VINTE E OITO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA 
CRUZEIROS)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 16 de novembro de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 620/83.

Publicação Nº 1879444

LEI Nº 620/83.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município autorizado a firmar convênio com o Go-
verno do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Educação e Cultura, objetivando 
a obtenção de auxílio financeiro destinado às ampliações de duas (2) salas de aulas na Esco-
la Básica José do Patrocínio, e duas (2) salas de aulas na Escola Básica Udo Deeke, estabe-
lecimentos escolares da rede estadual de educação, localizados neste município, assim como, 
para a obtenção de recursos destinados a reformas nos mesmos estabelecimentos, anteriormen-
te mencionados.
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de junho de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 29/06/83.
CELSO VENDRAME
Secretário de Administração, em exercício

LEI Nº 621/83.

Publicação Nº 1879445

LEI Nº 621/83.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 500.000,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 31 de agosto de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 31/08/83.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, em exercício.

LEI Nº 622/83.

Publicação Nº 1879446

LEI Nº 622/83.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo 
do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria dos Transportes e Obras e/ou Fundo Esta-
dual de Assistência Rodoviária - FEAR e/ou Departamento de Estradas de Rodagem, objetivando 
a execução de obras e melhoramentos, e recuperação em Rodovias Vicinais Municipais.
Parágrafo Único -  Cada convênio será encaminhado, posteriormente, para a aprovação da Câ-
mara Municipal.

Art. 2º A presente Lei servirá para autorizar o Executivo Municipal a celebrar convênios 
com a Secretaria dos Transportes e Obras e/ou com o Fundo Estadual de Assistência Rodoviá-
ria - FEAR e/ou com o Departamento de Estradas de Rodagem - DER, durante todo o atual man-
dato do Poder Executivo.

Art. 3º O Governo do Estado de Santa Catarina participará com 50% (cinquenta por cento) do 
total de cada investimento, participando a Prefeitura Municipal de Siderópolis com os ou-
tros 50% (cinqüenta por cento).

Art. 4º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 08 de setembro de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
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Registrada e publicada nesta Secretaria, em 08/09/83.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, em exercício.

LEI Nº 623/83.

Publicação Nº 1879447

LEI Nº 623/83.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo 
do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria dos Transportes e Obras e com a inter-
veniência do Fundo Estadual de Assistência Rodoviária - FEAR, objetivando melhoramentos, e 
revestimentos primários nas estradas vicinais do Município, compreendendo as seguintes ro-
dovias:
SID-164 (Sede do Município a Cirenaic
a), com extensão de 4,2 km;
SID-350 (Rio Fiorita a Montanhão), com extensão de 2,6 km;
SID-258 (Sede do Município a São Geraldo), com extensão de 1,5 km;
SID-459 (Rio Jordão Baixo a Rio Manin), com extensão de 2,5 km;
Totalizando o percurso de 11,0 km.

Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 21 de setembro de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 21/09/83.
PEDRO PACHECO
Secretário de Administração.

LEI Nº 624/83.

Publicação Nº 1879448

LEI Nº 624/83.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Gover-
no do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Educação e Cultura, objetivando a 
obtenção de auxílio financeiro destinado a execução dos serviços de reforma geral do prédio 
da Escola Básica Dr. Tullo Cavallazzi, no bairro de Rio Fiorita, neste município de Sideró-
polis.

Art. 2º O valor do convênio será de CR$ 4.000.000,00 (quatro milhões de cruzeiros), caben-
do a Prefeitura Municipal de Siderópolis a administração e execução dos serviços de reforma 
geral, nos termos do convênio em anexo, aprovado pela presente Lei.

Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 21 de setembro de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 21/09/83.
PEDRO PACHECO
Secretário de Administração.
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 625/83.

Publicação Nº 1879449

LEI Nº 625/83.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 21.263.848,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 05 de outubro de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 05/10/83.
PEDRO PACHECO
Secretário de Administração

LEI Nº 626/83.

Publicação Nº 1879450

LEI Nº 626/83.

“AUTORIZA DOAÇÃO DE LOTE URBANO A PEDRO DE MATTIA”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder, por doação, um lote 
de terras do Patrimônio Municipal, localizado na Quadra nº 01, lote nº 08, do loteamento do 
núcleo residencial Promorar de Siderópolis, esquina da rua Siderúrgica com a rua “B”, me-
dindo a área de 513,50 m2 (quinhentos e treze metros e cinqüenta centímetros quadrados) ao 
Senhor Pedro de Mattia.

Art. 2º A doação de lote constante do artigo 1º desta Lei, feita ao Senhor Pedro de Mattia, 
em virtude e para compensar o lote de propriedade do mesmo, constante da Escritura Públi-
ca devidamente registrada no Cartório de Imóveis da Comarca de Urussanga, Estado de San-
ta Catarina, sob nº 22.608, folhas 190-V e 191, do livro 3-P, cujo lote foi absorvido pelo 
alargamento e retificação quando da implantação do asfalto na Rodovia Sebastião Toledo dos 
Santos, SC-445, em nosso perímetro urbano.

Art. 3º As despesas decorrentes da escrituração da presente doação correrão por conta da 
municipalidade.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 13 de outubro de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 13/10/83.
PEDRO PACHECO
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Secretário de Administração.

LEI Nº 627/83.

Publicação Nº 1879451

LEI Nº 627/83.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 14.700.000,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 09 de novembro de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 09/1183.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração.

LEI Nº 628/83.
Publicação Nº 1879452

LEI Nº 628/83.

“CONCEDE AUMENTO DE VENCIMENTOS E ABONO DE NATAL AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DO MUNICÍ-
PIO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a conceder um aumento de 60% 
(sessenta por cento) aos funcionários e servidores públicos do Município em plena atividade 
no exercício de seu cargo ou função, assim como, a conceder um aumento de 30% (trinta por 
cento) aos funcionários e servidores licenciados sob quaisquer causas ou motivos, inclusive 
aqueles afastados por licenças médicas.
Parágrafo Único -  Todo o funcionário ou servidor que retornar às suas funções, no momento 
do retorno passará a gozar o aumento integral e equivalente ao proporcional para os funcio-
nários e servidores em plena atividade.

Art. 2º Fica, também, o Chefe do Executivo Municipal autorizado a conceder, anualmente, uma 
GRATIFICAÇÃO DE NATAL, equivalente a um (1) vencimento a que estiverem fazendo jus, no mês 
de dezembro de cada exercício, ressalvando-se o parágrafo único deste artigo, aos funcio-
nários e servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, como ABONO DE NATAL em cada 
exercício.
Parágrafo Único -  A gratificação corresponderá a 1/12 (hum doze avos) do padrão ou nível 
de vencimentos ou remuneração por mês de serviço de cada exercício a que fizer jus, deduzi-
das as horas extras, horário industrial e faltas ou licenças de qualquer natureza, mesmo as 
justificadas.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, o Executivo Municipal utili-
zará recursos próprios constantes do Orçamento vigente, bem como, suplementará por Decreto 
os créditos que se fizerem necessários para o pagamento da GRATIFICAÇÃO DE NATAL do presente 
exercício, devendo, entretanto, constar dos próximos orçamentos.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a 01 
de novembro de 1983.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 21 de novembro de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
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Registrada e publicada nesta Secretaria, em 21/1183.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 629/83.

Publicação Nº 1879453

LEI Nº 629/83.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 48.086.465,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de novembro de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/1183.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 63

Publicação Nº 1878887

LEI Nº 63

ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1961. 
(CR$2.860.000,00)

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 28 de novembro de 1960.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 630/83.

Publicação Nº 1879454

LEI Nº 630/83.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO DE 1984”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de novembro de 1983.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 30/1183.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 631.

Publicação Nº 1879455

LEI Nº 631.

“AUTORIZA EFETUAR APLICAÇÕES DE RECURSOS DO MUNICÍPIO.”
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DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar aplicações de Recur-
sos do Município em Operações de “Open Market e Overnight”.
§ 1º - Que sejam aplicados somente os recursos próprios disponíveis, vedada a aplicação 
de recursos vinculados, acordos e convênios, auxílios, etc, bem como os decorrentes de 
empréstimos por antecipação da receita.
§ 2º - As aplicações somente poderão ser realizadas através de instituições financeiras 
oficiais do Estado e da União.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 08 de fevereiro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 08/02/84 de agosto de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 632.

Publicação Nº 1879456

LEI Nº 632.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O CORAL IMIGRANTES.”

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É declarado de uitlidade pública o “CORAL IMIGRANTES”, com sede no Município de Si-
derópolis e Fôro jurídico na Comarca de Urussanga, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Ao “CORAL IMIGRANTES” são asseguradas todas as prerrogativas e vantagens previstas 
na Legislação vigente, enquanto o mesmo permanecer em plena e real atividade.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 22 de fevereiro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 22 de fevereiro de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 633.

Publicação Nº 1879457

LEI Nº 633.

“AUTORIZA A ALIENAR EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS.”

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do poder Executivo Municipal autorizado a alienar, através de licita-
ção pública, os seguintes equipamentos rodoviários, do Departamento Municipal de Estradas 
de Rodagem - DMER, os quais constam do Patrimônio da Prefeitura Municipal de Siderópolis, 
quais sejam:
a) MOTONIVELADORA ALLIS CHALMERS, modelo DD, equipada com motor diesel de 77 HP, inclinação 
de rodas dianteiras, escarificador em V-7 dentes, lâmina de 10”, motor de nº D-13872 - sé-
rie 3948;b) RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON, modelo MF-65-R- 250-252, equipada com motor 
Perkins a diesel de 61,35 CV, conversor de torque instantâneo com deslocamento de giro, ano 
1980.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 27 de fevereiro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 27 de fevereiro de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 634
Publicação Nº 1879458

LEI Nº 634

“CRIA CARGOS NA CÂMARA DE VEREADORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam criados, na Câmara de Vereadores de Siderópolis, um cargo de Assessor Legis-
lativo e um cargo de Assistente Legislativo, de provimento em comissão, de livre nomeação 
da Presidência do Poder Legislativo.
Parágrafo Único -  Os cargos acima referidos serão preenchidos por brasileiros aptos ao 
serviço público.

Art. 2º O regime jurídico dos funcionários da Câmara de Vereadores é o estatutário, adotado 
pelo Município.

Art. 3º Ao cargo de Assessor Legislativo são fixados os vencimentos mensais de CR$ 
190.000,00 (cento e noventa mil cruzeiros) e ao de Assistente Legislativo, os vencimentos 
mensais de CR$ 180.000,00 (cento e oitenta mil cruzeiros).
Parágrafo Único -  Sempre que os vencimentos do pessoal do Poder Executivo forem aumenta-
dos, também o serão, na mesma proporção os do Legislativo, incluídos ou não na proposta de 
aumento.

Art. 4º As atribuições inerentes aos cargos criados por esta Lei serão baixadas por Porta-
rias e as nomeações por Atos do Presidente da Câmara de Vereadores de Siderópolis.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão a conta de dotação própria 
do Poder Legislativo.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 27 de fevereiro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 27 de fevereiro de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração
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LEI Nº 635.

Publicação Nº 1879459

LEI Nº 635.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE 300.000,00.”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 28 de março de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 28 de março de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 636.

Publicação Nº 1879460

LEI Nº 636.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS (FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA RODOVIÁRIA - 
FEAR).”

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo 
do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria dos Transportes e Obras (Fundo Estadual 
de Assistência Rodoviária - FEAR), objetivando a construção da ponte sobre o Rio Fiorita, 
com o comprimento aproximado de 14,00 (quatorze) metros.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 25 de abril de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 25 de abril de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 637.

Publicação Nº 1879461

LEI Nº 637.

“CONCEDE AUMENTO DE VENCIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aumento de venci-
mentos, remuneração e salários aos funcionários e servidores pertencentes ao quadro úni-
co do Município de Siderópolis ou sob qualquer outro regime, de conformidade com a tabela 
abaixo:
a) Salários de CR$ 0,00 à CR$ 175.707,00.....................................70,1%b) Sa-
lários de CR$ 175.707,00 à CR$ 255.576,00...............................65,0%c) Salários 
de CR$ 255.576,00 à CR$ 345.399,00...............................60,0%d) Salários de CR$ 
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345.399,00 à CR$ 397,538,00...............................55,0%

Art. 2º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, o Executivo Municipal utili-
zará recursos próprios constantes do Orçamento vigente, podendo suplementar por Decreto os 
créditos que se fizerem necessários, utilizando, para tanto, o excesso de arrecadação.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a 1º 
de maio de 1984.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de junho de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 04 de junho de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 638.

Publicação Nº 1879462

LEI Nº 638.

“AMPLIA O PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE TREVISO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ampliado o “PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE TREVISO”, neste Município de Si-
derópolis, Estado de Santa Catarina, nas delimitações de conformidade com as descrições das 
linhas e pontos de referência abaixo e de acordo com a planta em anexo, a qual integra esta 
Lei:
LINHAS E PONTOS DE REFERÊNCIA
1. SUL - Prolonga-se o atual perímetro urbano do Distrito de Treviso, no sentido Oeste-Les-
te, em 344,00 (trezentos e quarenta e quatro) metros lineares em linha reta, em cujo final 
haverá um marco indicativo sob o nº PMS-14;
2. LESTE - Partindo do ponto de encontro com a linha imaginária do término do prolongamen-
to do lado SUL, conforme marco indicativo nº PMS 14, em direção NORTE, em vértice de 90º 
até encontrar o perímetro urbano anterior, numa extensão de 998,00 (novecentos e noventa e 
oito) metros lineares, fixando-se ao final o marco indicativo nº PMS-13;
3. NORTE - Com o prolongamento do lado SUL, sentido Oeste-Leste (344,00 m) e lado Leste, 
sentido Norte (998,00 m), o NORTE da atual ampliação fica englobado pelos segmentos mencio-
nados e os limites remanescentes, em linha oblíqua, nas extensões de 192,00 (cento e noven-
ta e dois) metros lineares em que uma das interseções e 174,00 (cento e setenta e quatro) 
metros lineares na outra ;
4. OESTE - Pela atual ampliação os segmentos dos limites anteriores de 512,00 (quinhentos 
e doze) metros lineares, sentido Sul-Norte e de 396,00 (trezentos e noventa e seis) metros 
lineares, também no sentido Sul-Norte, ficam englobados internamente pelos atuais limites e 
interseções.
Parágrafo Único -  A área acima descrita, resultante da ampliação do Perímetro Urbano do 
Distrito de Treviso agora efetivada, constitui uma figura geométrica irregular cuja su-
perfície mede 259.234,00 m2 (duzentos e cinqüenta e nove mil e duzentos metros quadra-
dos) que englobam a área anterior, que permanece por inteiro, passando no total geral para 
1.119.568,00 m2 ( hum milhão, cento e dezenove mil, quinhentos e sessenta e oito metros 
quadrados) de superfície.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a 1º 
de maio de 1984, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de junho de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
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Registrada e publicada nesta Secretaria, em 04 de junho de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 639

Publicação Nº 1879463

LEI Nº 639

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 98.481,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 06 de junho de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 06 de junho de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 64.

Publicação Nº 1878888

LEI Nº 64.

“INSTITUE DIAS DE TRABALHO PARA ROÇADA E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS”

(Anulada pela Lei nº 134/1963)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 06 de maio de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 640.

Publicação Nº 1879464

LEI Nº 640.

“AUTORIZA A AQUISIÇÃO, POR COMPRA E VENDA, DE ÁREA DE TERRAS NO DISTRITO DE TREVISO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir, por compra e ven-
da, amigavelmente, dos senhores ILIDIO SALVADOR E EUCLIDES JACINTO SALVADOR, um área de 
terras urbanas, medindo 41,00 (quarenta e hum) metros de frente por 45,00 (quarenta e cin-
co) metros de fundos, totalizando 1.845 (hum mil, oitocentos e quarenta e cinco metros 
quadrados), havendo sobre o mesmo a construção de uma residência, edificada em alvenaria, em 
péssimo estado de conservação.
§ 1º A área acima descrita é parte do imóvel registrado sob o nº 26.187, às folhas nºs 57 
verso e 58, do Livro 3-S, do Registro de Imóveis da Comarca de Urussanga, Estado de Santa 
Catarina, do qual será desmembrada.
§ 2º A área de terras a que se refere o artigo acima localiza-se no perímetro urbano do 
Distrito de Treviso, neste Município de Siderópolis.
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Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no 
valor de CR$ 12.000.000,00 (doze milhões de cruzeiros), destinados a atender a aquisição 
acima especificada, como se segue:
02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4200 - INVERSÕES FINANCEIRAS
4210 - Aquisição de Imóveis:
4210 - 02/14-A - Aquisição de Imóveis................................................CR$ 
12.000.000,00
TOTAL ................................................................................ CR$ 
12.000.000,00

Art. 3º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta do 
Excesso de Arrecadação, devidamente comprovado, no corrente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 20 de junho de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 20 de junho de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 641.

Publicação Nº 1879465

LEI Nº 641.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 1.300.000,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 27 de junho de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 27 de junho de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 642.

Publicação Nº 1879466

LEI Nº 642.

“INSTITUI E ADOTA O LOGOTIPO DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Município de Siderópolis terá “LOGOTIPO” representativo próprio.

Art. 2º Fica instituído e adotado como “LOGOTIPO” representativo do Município e cidade de 
Siderópolis, o logotipo constante da planta-projeto em anexo e que é parte integrante desta 
Lei, descrito e justificado da seguinte forma:
DESCRIÇÃO: O “LOGOTIPO” é a representação gráfica do Município de Siderópolis.
MODELO:
1º - A FORMA das duas letras “S” da palavra Siderópolis, partindo de uma abertura até al-
cançar um fechamento, formando uma SETA, isto é, a abertura se fechando num único sentido, 
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representando desta maneira uma boa forma de Administração, de governo; representando um 
governo voltado para o alto, voltado para a participação de seu povo;
2º - A SETA simboliza o positivismo, crescimento, poder, glória; governo voltado para o 
alto e para Deus, conforme justifica o nosso próprio “BRASÃO DE ARMAS”, instituído através 
da Lei nº  217, de 24 de fevereiro de 1966, cuja DIVISA “TENDENS AD SIDERA” literalmente 
significa aspirando ao alto, tendendo aos astros, do verso do poema “ENEIDA”, de Virgílio, 
sintetizando nossas aspirações;
3º - AS CORES, adotou-se as cores estabelecidas pelo Brasão de Armas e de maior destaque em 
nossa bandeira municipal;
4º - A ILUSTRAÇÃO é flexível e a flexibilidade determina e significa a grande variação de re-
cursos, a grandiosa variação de nossas riquezas naturais.

Art. 2º O “LOGOTIPO” será utilizado em todos os documentos administrativos e bens móveis ou 
imóveis do Município, havendo, portanto, uma única padronização da representação municipal.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 02 de julho de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 02 de julho de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 643.

Publicação Nº 1879467

LEI Nº 643.

“DISPÕE SOBRE A CONTAGEM RECÍPROCA DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E DE ATIVIDADE 
VINCULADA AO REGIME DA LEI Nº 3807/60, DE 26.08.60, PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍ-
CIOS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os Servidores Públicos civis da Administração Direta e Indireta do Município de 
Siderópolis, desde que tenham completado 10 anos de efetivo exercício, em cargo efetivo ou 
em função pública, prestados ao Município de Siderópolis, Estado de Santa Catarina, terão o 
direito de computar, para efeito de concessão de benefícios, especialmente para a aposenta-
doria por invalidez, por tempo de serviço e compulsória, na forma da legislação vigente, o 
tempo de serviço prestado em atividade vinculada ao regime da Lei nº 3.807, de 26 de agosto 
de 1960, e legislação vigente.

Art. 2º A aposentadoria por tempo de serviço será concedida ao servidor público municipal 
se, somados os tempos de serviço público e da atividade privada, perfizerem, no mínimo:
a) 35 (trinta e cinco) anos para o servidor do sexo masculino; eb) 30 (trinta) anos para o 
servidor do sexo feminino.
Parágrafo Único -  Quando a soma dos tempos de serviço ultrapassar os limites previstos no 
“caput” deste artigo, o excesso não será considerado para qualquer efeito.

Art. 3º A contagem de tempo de serviço a que se refere o artigo anterior, não será admiti-
da:
a) quando já tenha sido computada para concessão de outra aposentadoria;b) quando simultâ-
nea com o tempo de serviço público;c) no que exceder ao tempo de efetivo serviço público 
prestado ao Município; ed) em dobro ou em outras condições especiais.

Art. 4º A contagem de tempo de serviço, prevista nesta Lei, não atinge as aposentadorias 
anteriormente concedidas.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1218

próprias.

Art. 6º Aplicam-se à presente Lei, naquilo em que não colidirem as disposições da Lei Fede-
ral nº 6.226, de 14 de julho de 1975.

Art. 7º Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de sua publicação, para efeitos de sua plena execução.

Art. 8º A contagem ao tempo de atividade privada será comprovado de acordo com as normas 
estabelecidas na Lei Federal nº 3.807, de 26.08.60, com as ressalvas desta Lei.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições das demais legislações pertinentes ao assunto e demais 
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 02 de julho de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 02 de julho de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 644.

Publicação Nº 1879468

LEI Nº 644.

“AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Governo do Estado 
de Santa Catarina, através da Secretaria de Saúde, visando a manutenção de serviços de saú-
de pública e assistência à saúde no Município de Siderópolis.

Art. 2º As despesas constantes da presente Lei correrão por conta do Orçamento vigente; e 
nos próximos exercícios correrão por conta de dotação orçamentária própria e outras progra-
mações setoriais.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de agosto de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 15 de agosto de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 645.

Publicação Nº 1879469

LEI Nº 645.

“AUTORIZA O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
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nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Governo do Estado 
de Santa Catarina, através da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento 9COMPANHIA INTE-
GRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA - CIDASC), objetivando a execução dos 
serviços de Assistência Médico-Veterinária, Preventiva e Curativa no Município de Siderópo-
lis.

Art. 2º Os efeitos da presente Lei retroagem a 01 de janeiro de 1984.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de agosto de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria, em 15 de agosto de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 646.

Publicação Nº 1879470

LEI Nº 646.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 1.800.000,00.”

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no 
valor de CR$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil cruzeiros), destinados a contribui-
ção a Associação Sul Catarinense de Vereadores, relativos ao exercício de 1984, equivalente 
a 2% (dois por cento) do total pago aos Vereadores a título de subsídios, conforme abaixo:
00 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3233 - Contribuições Correntes:
3233 - 00/05 - A- Associação Sul Catarinense de Vereadores............................CR$ 
1.800.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta da 
seguinte consignação do orçamento vigente:
00 - CÂMARA DE VEREADORES
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - Reserva de Contingência........................................................CR$ 
1.800.000,00
9999 - 00/08 - Reserva de Contingência................................................CR$ 
1.800.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 23 de agosto de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 23 de agosto de 
1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração
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LEI Nº 647.

Publicação Nº 1879471

LEI Nº 647.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 5.000.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar 
no valor de CR$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), destinados a aquisição de mate-
rial para o revestimento de Estradas Municipais, mediante Contrato a ser celebrado entre o 
senhor LUCIO DELA BRUNA e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, conforme descrição abaixo:
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4100 - Obras e Instalações:
4110 - 05/43 - Obras e Instalações ...................................................CR$ 
5.000.000,00
TOTAL ................................................................................. CR$ 
5.000.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta da 
seguinte consignação do orçamento vigente:
10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - Reserva de Contingência
9999 - 10/73 - Reserva de Contingência................................................CR$ 
5.000.000,00
TOTAL ................................................................................. CR$ 
5.000.000,00

Art. 3º O material a ser adquirido consta de parte do imóvel do senhor LUCIO DELA BRUNA, 
medindo a área de 80.000 m2 (oitenta mil metros quadrados) rural, conforme Escritura Públi-
ca de Matrícula nº 1922, situada na localidade de Rio Caeté, município e Comarca de Urus-
sanga, Estado de santa Catarina, devidamente cadastrada no INCRA sob o nº 809179014907-0, 
estando a Municipalidade autorizada a desmontar, para seu uso no revestimento de estradas 
municipais, a área de 4.000 m2 (quatro mil metros quadrados), conforme croquis que faz par-
te integrante desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 03 de setembro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 03 de setembro 
de 1984.
CELIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 648.

Publicação Nº 1879472

LEI Nº 648.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 7.200.000,00.”

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 05 de setembro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 05 de setembro 
de 1984.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 649.

Publicação Nº 1879473

LEI Nº 649.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS (FUNDO ESTADUAL / DE ASSISTÊNCIA RODOVIÁRIA - 
FEAR.”

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo 
do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria dos Transportes e Obras (Fundo Estadual 
de Assistência Rodoviária - FEAR), objetivando a construção da Ponte sobre o Rio Mãe Luzia, 
no encontro das rodovias SID - 150 e SID - 255 - KM 8,6 da Rodovia SID - 150, com o compri-
mento de 34,80 metros.

Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 19 de setembro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 19 de setembro 
de 1984.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 65

Publicação Nº 1878889

LEI Nº 65

CRIA O CARGO DE SECRETÁRIO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o cargo de Secretário da Junta de Alistamento Militar .

Art. 2º O cargo de que trata o artigo anterior será suprido por um secretário, de livre no-
meação do Poder Executivo Municipal, de acordo com o que preceitua o art. 74, inciso VIII, 
da Lei nº 22, de 14 de novembro de 1947 (Lei Orgânica dos Municípios).

Art. 3º Fica o Secretário autorizado a prestar todos os serviços que se relacionem ao refe-
rio cargo.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 06 de maio de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
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Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 650.

Publicação Nº 1879474

LEI Nº 650.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS.”

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Gover-
no do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria dos Transportes e Obras e / ou Fun-
do Estadual de Assistência Rodoviária - FEAR, objetivando a execução de obras referentes a 
construções ou recuperações de Pontes, melhoramentos ou recuperações de Rodovias Vicinais 
Municipais.

Art. 2º A presente Lei visa estabelecer meios de carrear recursos capazes de atender os 
projetos, programas e subprogramas do Departamento Municipal de Estradas de Rodagem - DMER, 
devidamente aprovados pelo Fundo Estadual de Assistência Rodoviária - FEAR.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de setembro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de setembro 
de 1984.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 651.

Publicação Nº 1879475

LEI Nº 651.

“CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE.”

CONSIDERANDO que aos poderes cumpre fixar diretrizes e determinar providências para manter o 
equilíbrio ecológico, impedindo a sua alteração com prejuízos para a saúde dos seres vivos;
CONSIDERANDO que a utilização racional dos recursos naturais vem permitir o seu aproveita-
mento com o objetivo de promover o bem estar social e o desenvolvimento econômico;
CONSIDERANDO que administrar corretamente o potencial de ar, água, solo, subsolo, flora e 
fauna significa assegurar, para a atual geração e para nossos descendentes, padrões de qua-
lidade de vida condizentes com os altos objetivos nacionais;
CONSIDERANDO que os municípios podem e devem agir no campo de controle da poluição comple-
mentarmente à ação da União Federal e do Estado, em benefício da qualidade de vida da comu-
nidade;
CONSIDERANDO que a preservação da integridade dos recursos naturais, diante das ações po-
luidoras e predatórias decorrentes de seu uso indiscriminado constitui, realmente, uma res-
ponsabilidade prioritária dos poderes públicos.
DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA, órgão con-
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sultivo e de assessoramento da PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em questões referentes 
ao equilíbrio ecológico e a proteção da qualidade ambiental, na área do município de Si-
derópolis.
Parágrafo Único -  O COMDEMA ficará subordinado diretamente ao Prefeito e terá grau de hie-
rarquia igual ao de Secretaria.

Art. 2º ar os fins previstos nesta Lei entende-se por:
I - Meio Ambiente: a interação de fatores físicos, químicos e biológicos que condicionam a 
existência de seres vivos e de recursos naturais e culturais;
II - Degradação da Qualidade Ambiental: a alteração das propriedades físicas, químicas e 
biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de energia ou de substâncias sóli-
das, líquidas ou gasosas, ou combinações de elementos produzidos por atividades humanas ou 
delas decorrentes, em níveis capazes de, direta ou indiretamente;
a) Prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população;b) Criar condições adversas 
às atividades sociais e econômicas;c) Ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e outros 
recursos naturais;
III - Recursos Naturais - a atmosfera, as águas interiores superficiais e subterrâneas, os 
estuários e as lagunas, o mar territorial, o solo, a fauna e a flora.

Art. 3º É expressamente proibido o lançamento de resíduos em qualquer estado de matéria 
ou forma de energia, proveniente de atividades humanas ou delas decorrentes, em corpos de 
água, na atmosfera e no solo, desde que cause degradação da qualidade ambiental, na forma 
estabelecida no artigo anterior e de acordo com a legislação estadual e federal vigentes.

Art. 4º O COMDEMA compor-se-á de 9 (nove) membros, de livre escolha do Prefeito Municipal, 
sendo um representante da Prefeitura Municipal, um da Câmara Municipal e os demais indica-
dos em lista tríplice por entidades técnico-científicas.

Art. 5º Os membros do COMDEMA terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos. 
Seus exercício será gratuito e considerado como prestação de serviços relevantes ao Municí-
pio.

Art. 6º O COMDEMA manterá com os demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais 
estreito intercâmbio com o objetivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclare-
cimentos relativos à defesa do meio ambiente.

Art. 7º O COMDEMA, cientificado de possível degradação ao meio ambiente, deligenciará no 
sentido de sua apuração.

Art. 8º Constatada a degradação ambiental. O COMDEMA tentará junto ao responsável, a solu-
ção do problema, comunicando à Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente - FATMA, 
a ocorrência, bem como às providências que estão sendo tomadas.

Art. 9º O Município deverá estabelecer condições para o funcionamento das empresas conside-
radas potencialmente causadoras de degradação ambiental, listadas na Portaria Intersetorial 
nº 01/81, exigindo as licenças ambientais prévias, de instalação e de operação, expedidas 
pela Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio Ambiente - FATMA, - de conformidade com o dis-
posto no Decreto nº 14.250, de 5 de junho de 1981, que regulamenta a Lei nº 5.793, de 15 de 
outubro de 1980.

Art. 10 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, através da COMDEMA, promoverá a divulgação 
de conhecimentos e providências relativas à preservação do meio ambiente.

Art. 11 - Constarão, obrigatoriamente, dos currículos escolares nos estabelecimentos de en-
sino da Prefeitura, noções e conhecimentos relativos à preservação do meio ambiente.

Art. 12 - A presente Lei será regulamentada pela Prefeitura, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias de sua publicação.

Art. 13 - Até o prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua instalação, o CONDEMA elaborá seu 
Regimento Interno, que será homologado por Decreto.

Art. 14 - As despesas com a execução desta Lei correrão pelas verbas próprias do orçamento 
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em vigor.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de setembro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 26 de setembro 
de 1984.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 652.

Publicação Nº 1879476

LEI Nº 652.

“REAJUSTA VALORES DE VENCIMENTOS, SALÁRIOS, PENSÕES E PROVENTOS DO PESSOAL CIVIL, ATIVO E 
INATIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO.”

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O vencimento, salário, pensões e proventos do pessoal civil, ativo e inativo, do 
Quadro Único de Funcionários e Servidores do Município de Siderópolis, são reajustados ob-
servados os critérios abaixo enumerados:
I - Até CR$ 291.528,00 (duzentos e noventa e um mil, quinhentos e vinte e oito cruzeiros), 
pelo percentual de 72 % (setenta e dois por cento);
II - Acima de CR$ 291.528,00 (duzentos e noventa e um mil, quinhentos e vinte e oito cru-
zeiros), pelo percentual do item anterior até este limite e, no que exceder, pelo percen-
tual de 58% (cinqüenta e oito por cento).

Art. 2º Nenhum funcionário ou servidor, sob qualquer regime de trabalho, estatutário ou ce-
letista, perceberá vencimento ou remuneração menor que o salário mínimo vigente no país.

Art. 3º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, o Executivo Municipal utili-
zará recursos próprios do orçamento vigente, podendo suplementar, por Decreto, os crédi-
tos que se fizerem necessários,utilizando, para tanto, o excesso de arrecadação no presente 
exercício.

Art. 4º Nos cálculos decorrentes da execução desta Lei, as frações de cruzeiros serão arre-
dondadas a maior.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem à 1º 
de novembro de 1984.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 07 de novembro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 07 de novembro 
de 1984.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 653.

Publicação Nº 1879477

LEI Nº 653.
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“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO FIRMAR CONVÊNIO COM O DER / SC (STO).”

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município autorizado a firmar convênio com o Go-
verno do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria dos Transportes e Obras, DEPARTA-
MENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SANTA CATARINA - D.E.R./SC, objetivando a “construção da 
Ponte sobre o Rio Mãe Luzia”, na rodovia SID - 150, com o comprimento aproximado de 34,80 
metros.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 21 de novembro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 21 de novembro 
de 1984.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 654/84.

Publicação Nº 1879478

LEI Nº 654/84.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 433.462.862,08”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 21 de novembro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 21 de novembro 
de 1984.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 655.

Publicação Nº 1879479

LEI Nº 655.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1985”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 28 de novembro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 28 de novembro 
de 1984.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração
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LEI Nº 656.

Publicação Nº 1879480

LEI Nº 656.

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO “.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município de Siderópolis autorizado a firmar Convênio com 
o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria da Agricultura e do Abaste-
cimento, objetivando atender as necessidades das atividades agrícolas e pecuárias, assim 
como, oferecer e atender as necessidades, programas e projetos do Homem do Campo que se de-
dica a essas atividades.

Art. 2º Os efeitos desta Lei retroagem a data de 23 de novembro de 1984.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 06 de dezembro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 06 de dezembro 
de 1984.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 657.

Publicação Nº 1879481

LEI Nº 657.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 70.000.000,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 06 de dezembro de 1984.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 06 de dezembro 
de 1984.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 658.

Publicação Nº 1879482

LEI Nº 658.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 495.000.000”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 13 de março de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
PEDRO WARMLING
Secretário de Finanças, em exercício
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Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração e Planejamento, em 13 de março de 
1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 659.

Publicação Nº 1879483

LEI Nº 659.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 2.500.000”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 01 de abril de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 01 de abril de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 66

Publicação Nº 1878890

LEI Nº 66

FIXA O PADRÃO DE VENCIMENTOS DE SECRETÁRIO DA JUNTA

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Padrão de Vencimentos do Secretário da Junta de Alistamento Militar fica fixado no 
cargo isolado de provimento efetivo, Padrão “O”.

Art. 2º O Padrão em referência constante do artigo anterior passa a vigorar a partir de 15 
de abril de 1961.

Art. 3º Para atender às despesas decorrentes da aprovação desta Lei, fica o Poder Executivo 
autorizado a abrir, em época oportuna, o crédito especial de Cr$59.000,00, pelos recursos 
disponíveis.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 06 de maio de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 660.

Publicação Nº 1879484

LEI Nº 660.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 199.000.000”.
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  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 08 de maio de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 08 de maio de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 661.

Publicação Nº 1879485

LEI Nº 661.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 440.000.000,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de maio de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 15 de maio de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 662/1985

Publicação Nº 1879486

LEI Nº 662/1985

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 663.

Publicação Nº 1879487

LEI Nº 663.

“DISPÕE SOBRE ISENÇÃO E INCENTIVO ÀS MICROEMPRESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam isentas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS às microempre-
sas, assim consideradas as pessoas jurídicas que obtiverem, anualmente, receita igual ou 
inferior ao valor nominal de 10.000 (dez mil) ORTNS - Obrigações Reajustáveis do Tesouro 
Nacional, apurada a ORTN segundo o valor unitário desse título no mês de janeiro do ano-ba-
se.
§ 1º - Denomina-se ano-base, para efeitos deste artigo, o ano anterior ao da isenção.
§ 2º - Para apuração do limite anual, deve ser computado o total das receitas da empresa, 
operacionais e não operacionais, sem qualquer dedução, auferidas no período de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro do ano-base.
§ 3º - Na apuração da receita a que se refere o parágrafo anterior, serão computadas as 
receitas de todos os estabelecimentos da empresa, prestadoras ou não de serviços, situados 
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ou não dentro do território do município.

Art. 2º No primeiro ano de atividade a empresa poderá enquadrar-se imediatamente no regime 
desta Lei, se a receita anual, prevista e calculada em conformidade com os critérios esta-
belecidos nos parágrafos do artigo anterior, for compatível com os limites estabelecidos no 
“caput” do artigo 1º.
§ 1º - A previsão da receita será objeto de declaração à repartição competente, no ato da 
sua inscrição no Cadastro de Contribuintes.
§ 2º - Para o exercício seguinte, o limite de receita fixado no artigo 1º será calculado 
proporcionalmente ao número de meses decorrido entre o mês de sua inscrição no Cadastro de 
contribuintes e 31 de dezembro do ano-base.

Art. 3º Ficam excluídas do regime previsto nesta Lei as empresas:
I - Constituídas sob a forma de sociedade por ações;
II - Em que o titular ou sócio seja pessoa jurídica ou, ainda, pessoa física estabelecida 
ou domiciliada no exterior;
III - Que participem do capital de outra pessoa jurídica, salvo se tal se dar em função de 
investimentos provenientes de incentivos fiscais, efetuados antes da vigência desta Lei;
IV - Cujo titular, sócio ou respectivos cônjuges participem com mais de 10% (dez por cento) 
do capital de outra pessoa jurídica;
V - Que realizem operações ou prestem serviços relativos a:
a) Importação de produtos estrangeiros;b) Compra e venda, loteamento, incorporações, loca-
ção e administração de imóveis;c) Armazenamento ou depósito de bens de terceiros;d) Câmbio, 
seguro e distribuição de títulos e valores mobiliários;e) Publicidade e propaganda, excluí-
dos os veículos de comunicação;f) Médicos, engenheiros, advogados, dentistas, veterinários, 
economistas, despachantes e outros serviços que se lhe assemelhar;g) Que preste serviço sob 
a forma de trabalho pessoal e que não esteja registrado, como personalidade jurídica, na 
Junta Comercial do Estado e/ou Cartório de Registro Civil.

Art. 4º As empresas que se enquadrem no regime desta Lei, ficam obrigadas a apresentar de-
clarações específicas, e requererem junto ao Cadastro de Contribuintes até 60 (sessenta) 
dias, após a publicação desta Lei.

Art. 5º As empresas que deixarem de preencher requisitos para o seu enquadramento nesta 
Lei, deverão comunicar o fato a Administração Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, con-
tados na data da respectiva ocorrência, ficando, assim, sujeitas ao pagamento do ISS.

Art. 6º As empresas que, enquadradas no regime desta Lei pela receita do ano-base, vierem a 
ultrapassar os limites estabelecidos no artigo 1º, perdem a condição de micro-empresa, no 
âmbito municipal, para efeitos desta Lei, ficando sujeitas ao recolhimento do ISS a partir 
do exercício seguinte.
§ 1º - A perda da condição de micro-empresa, em razão de haver ultrapassado os limites 
estabelecidos, deve ser comunicado à Administração até o dia 31 de janeiro do exercício 
seguinte ao em que se verificar o fato.

Art. 7º As empresas enquadradas no regime desta Lei ficam dispensadas da escrituração de li-
vros fiscais, mas ficarão sujeitas à emissão de nota fiscal de serviços, que poderá ser sim-
plificada, consoante autorização administrativa.

Art. 8º As infrações ao disposto nesta Lei sujeitam o contribuinte às seguintes penalida-
des:
I - Para os que prestarem declarações falsas ou inexatas ao Cadastro de contribuintes, a fim 
de se enquadrarem indevidamente no regime desta Lei, multa de 3 (três) Unidade Padrão Muni-
cipal;
II - Para os que, uma vez desenquadrados do regime desta Lei, deixarem de recolher o ISS no 
prazo devido, multa de 100 % (cem por cento) sobre o valor do imposto.
Parágrafo Único -  A imposição das penalidades previstas neste artigo e respectivos paga-
mentos não eximem o contribuinte do recolhimento do imposto, com acréscimo de juros e cor-
reção monetária.

Art. 9º Aplicam-se, as micro-empresas, no que couberem, as demais normas de legislação mu-
nicipal relativas ao ISS.
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Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 05 de junho de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 05 de junho de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 664.

Publicação Nº 1879488

LEI Nº 664.

“AUTORIZA DESAPROPRIAR IMÓVEL”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a desapropriar, amigável ou judicial-
mente, um área de terra situada na Avenida Dom Luiz Orione, nesta cidade de Siderópolis-
-SC, pertencente a PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDÊNCIA 9OBRA DE DOM ORIONE), com sede na Rua 
Riachuelo, nº 367, na cidade do Rio de Janeiro - GB, cujo imóvel mede 520 m2 (quinhentos e 
vinte metros quadrados), com as seguintes confrontações:
Ao Norte com a Av. Dom Luiz Orione; ao Sul com terras da Empresa de Transporte Coletivo Si-
derópolis; a L ............................................... Cifuentes; a Oeste com ter-
ras de Arlindo, Severo e Vitor Cesa.

Art. 2º O imóvel descrito no artigo anterior destina-se ao prolongamento da Rua Professor 
Renato Mellilo até a Avenida Dom Orione.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de junho de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 26 de junho de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 665.

Publicação Nº 1879489

LEI Nº 665.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 105.000.000”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de junho de 1985.
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DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 26 de junho de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 666.

Publicação Nº 1879490

LEI Nº 666.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 15.000.000”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 24 de julho de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 24 de julho de 1985.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração em exercício

LEI Nº 667.

Publicação Nº 1879491

LEI Nº 667.

“AUTORIZA PERMUTA DE EQUIPAMENTOS INSERVÍVEIS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a permutar, pelo sistema de troca sim-
ples, os implementos ou equipamentos agrícolas, abaixo especificados:
01 (hum) guincho de marca T.M.O. - caçador, de 18 toneladas, por 2 (duas) grades de 24 
(vinte e quatro) discos - tamanho médio e mais um (1) arado de 2 (dois) ou 3 (três) discos 
reversíveis.

Art. 2º Os materiais a serem permutados com o Município serão postos no Almoxarifado da 
Prefeitura Municipal de Siderópolis, sem quaisquer outras despesas ou encargos sob qualquer 
título.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 19 de agosto de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 19 de agosto de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração
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LEI Nº 668.

Publicação Nº 1879492

LEI Nº 668.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 260.000.000”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 19 de agosto de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 19 de agosto de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 669.

Publicação Nº 1879493

LEI Nº 669.

“AUTORIZA O MUNICÍPIO A FIRMAR CONVÊNIOS COM SECRETARIAS DO ESTADO, FAZ DOAÇÃO DE ÁREA DE 
TERRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Governo do Estado 
de Santa Catarina, através das Secretarias: do Trabalho, da Saúde e da Agricultura e Abas-
tecimento, visando a construção de um prédio destinado a Unidade Sanitária - tipo “E”, na 
sede do Distrito de Treviso, neste Município.

Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a “DOAR” ao SIN-
DICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA EXTRAÇÃO DO CARVÃO DE SIDERÓPOLIS, uma área de 
terras destinadas a construção do prédio da Unidade Sanitária, mencionada no artigo 1º des-
ta Lei, com as características constantes do croquis anexado a este diploma legal, medin-
do 899,40 m2 (oitocentos e noventa e nove metros e quarenta centímetros quadrados), com as 
seguintes confrontações: ao Norte, 27,70 metros de frente para a Praça Cavaleiro Benjamin 
Scussel; ao Sul, 35,50 metros com terras pertencentes a Raimundo Scussel; a Leste, a di-
reita, 32,10 metros com terras do Salão Paroquial e Cancha de Bocha; a Oeste, a esquerda, 
25,70 metros com a Rua da Praça (Estrada Geral).
Parágrafo Único -  A presente área está devidamente registrada sob o nº 22.955, as folhas 
248V e 249, do livro nº 3-P, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Urussanga, 
Estado de Santa Catarina.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal poderá firmar convênio, também, com o SINDICATO DOS TRA-
BALHADORES NA INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DO CARVÃO DE SIDERÓPOLIS, visando oferecer Assistência 
Médico-Odontológica, Preventiva e Curativa aos seus associados e população do Distrito de 
Treviso em geral, atendendo, também, o pessoal da zona rural.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente legislação e da presente doação correrão por 
conta da Municipalidade.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 19 de setembro de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
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Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 19 de setembro de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração
 O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 67

Publicação Nº 1878891

LEI Nº 67
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR DOIS CAMINHÕES BASCULANTES

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a comprar dois caminhões basculantes, até o li-
mite de Cr$2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil cruzeiros), para os serviços desta 
Municipalidade.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 06 de julho de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 670.

Publicação Nº 1879494

LEI Nº 670.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 279.300.000”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 16 de outubro de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 16 de outubro de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 671.

Publicação Nº 1879495

LEI Nº 671.

“AUTORIZA ABRIR CRÉDITOS SUPLEMENTARES ATÉ O LIMITE DE CR$ 1.612.849.712”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 06 de novembro de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
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MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 06 de novembro de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 672.

Publicação Nº 1879496

LEI Nº 672.

“CONCEDE ABONO DE NATAL AOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de 
CR$ 32.110.687 (trinta e dois milhões, cento e dez mil, seiscentos e oitenta e sete cruzei-
ros), destinados a conceder um abono de natal aos funcionários ativos, inativos e pensio-
nistas do Município, relativos ao exercício de 1985, como segue:
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - PESSOAL
3111 - 03/19-A - Pessoal Civil..........................................................CR$ 
32.110.687
TOTAL ................................................................................... 
CR$ 32.110.687

Art. 2º O abono de natal corresponderá a um salário integral, de vencimento ou remuneração, 
a que fizer jus no mês de dezembro de 1985, deduzidas as horas extras, horário industrial e 
faltas ou licenças de qualquer natureza, mesmo as justificadas.

Art. 3º O crédito a que se refere o artigo 1º da presente Lei correrá por conta da anulação 
parcial do seguinte item do Orçamento Vigente:
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4110 - OBRAS E INSTALAÇÕES:
4110-06/63 - Obras e Instalações........................................................CR$ 
32.110.687
TOTAL ................................................................................... 
CR$ 32.110.687

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 06 de novembro de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 06 de novembro de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 673.

Publicação Nº 1879497

LEI Nº 673.
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“REAJUSTA VALORES DE VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES, SALÁRIOS, PENSÕES E PROVENTOS DO PESSOAL 
CIVIL, ATIVO E INATIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reajustados em 75% (setenta e cinco por cento) os valores de vencimentos, 
remunerações, salários, pensões e proventos do pessoal civil sob qualquer título, ativo e 
inativo do Quadro de Funcionários e Servidores do Município de Siderópolis.

Art. 2º Nenhum funcionário ou servidor, sob qualquer regime de trabalho, estatuário ou ce-
letista, perceberá vencimento ou remuneração menor que o salário mínimo vigente no país.

Art. 3º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, o Executivo Municipal utili-
zará recursos próprios do orçamento vigente, podendo suplementar por Decreto os créditos 
que se fizerem necessários, utilizando, para tanto, o excesso de arrecadação no presente 
exercício.

Art. 4º Nos cálculos decorrentes da execução da presente Lei, as frações de cruzeiros serão 
arredondadas a maior.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a 01 
de novembro de 1985.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 20 de novembro de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 20 de novembro de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 674.

Publicação Nº 1879498

LEI Nº 674.

“DÁ DENOMINAÇÃO A EDIFÍCIOS PÚBLICOS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado “BLOCO LUIZ ROSSA” o prédio correspondente ao 1º Bloco da constru-
ção da escola da APAE de Siderópolis, e “BLOCO ARTUR KESTERING” o prédio referente ao 2º 
Bloco da mesma construção, edificada pela municipalidade na Rua Diomício Freitas, na sede do 
município de Siderópolis, homenageando-os, o primeiro como líder do comércio local e o se-
gundo como incansável vereador, os quais sempre empenharam-se pelo engrandecimento do Muni-
cípio.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 27 de novembro de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 27 de novembro de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração
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LEI Nº 675.

Publicação Nº 1879499

LEI Nº 675.

“DENOMINA GINÁSIO DE ESPORTES CLÓVIS BERNARDINI”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado “GINÁSIO DE ESPORTES CLÓVIS BERNARDINI” o ginásio de esportes co-
berto construído pela municipalidade na sede do Distrito de Treviso, neste Município, home-
nageando a um filho do referido distrito, que tanto se empenhou a favor do seu engrandeci-
mento.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 27 de novembro de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 27 de novembro de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 676.

Publicação Nº 1879500

LEI Nº 676.

“DENOMINA QUADRA BENJAMIN MONDARDO A QUADRA POLIVALENTE DE SÃO BENTO ALTO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada “QUADRA DE ESPORTES BENJAMIN MONDARDO” a quadra de esportes cons-
truída pela municipalidade na Comunidade de São Bento Alto, neste Município, homenageando a 
um incansável líder e orientador do povo daquela localidade.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 27 de novembro de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 27 de novembro de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 677.

Publicação Nº 1879501

LEI Nº 677.

“DENOMINA PONTE JOÃO FONTANELLA A PONTE NA LOCALIDADE DE RIO JORDÃO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada “PONTE JOÃO FONTANELLA” a ponte construída pela Municipalidade na 
Rodovia SID - 164 que liga Siderópolis a localidade de Rio Jordão, neste Município, home-
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nageando ao mais legítimo líder da Comunidade de Rio Jordão e das demais comunidades das 
imediações.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 27 de novembro de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 27 de novembro de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 678.

Publicação Nº 1879502

LEI Nº 678.

“ORÇAMENTO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PARA O TRIÊNIO 1986, 1987 E 1988”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Orçamento Pluri-anual de Investimentos do Município de Siderópolis para o triênio 
1986, 1987 e 1988, constituído pelo anexo integrante desta Lei e elaborado de conformida-
de com a legislação vigente, estima para o período Despesa de Capital na importância de CR$ 
67.967.200.000 (sessenta e sete bilhões, novecentos e sessenta e sete milhões e duzentos 
mil cruzeiros).

Art. 2º Os recursos destinados ao financiamento do Orçamento Pluri-anual de Investimentos 
para o triênio 1986, 1987 e 1988, são previstos em CR$ 67.967.200.000 (sessenta e sete bi-
lhões, novecentos e sessenta e sete milhões e duzentos mil cruzeiros), assim estimados: 
______________________________________________________________________________
|                                  |    1986     |    1987      |     1988     |
|==================================|=============|==============|==============|
|1 - Recursos da Receita Ordinária |4.144.191.000| 8.784.500.000|19.218.500.000|
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|2 - Recursos de Receita Vinculada |3.980.009.000| 9.950.000.000|21.890.000.000|
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|TOTAL                             |8.124.200.000|18.734.500.000|41.108.500.000|
|__________________________________|_____________|______________|______________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 3º A programação das Despesas de aplicação de Capital, far-se-á pelas Unidades Orça-
mentárias, da seguinte forma:
 ______________________________________________________________________________
|                                  |    1986     |    1987      |     1988     |
|==================================|=============|==============|==============|
|00 - Câmara de Vereadores         |   25.000.000|    62.500.000|   147.500.000|
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|01 - Gabinete do Prefeito         |  130.000.000|    30.000.000|    55.000.000|
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|03 - Secretaria de Administração  |    6.000.000|    50.000.000|    30.000.000|
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|04 - Secretaria de Finanças       |  120.000.000|    80.000.000|   150.000.000|
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|05 - Secr. Transportes e Obras    |1.500.000.000| 4.155.000.000| 9.141.000.000|
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|06 - Secr. Educ. Cult. Esportes   |3.030.000.000| 6.075.000.000|13.365.000.000|
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|07 - Secr. Saúde e B.E. Social    |  540.000.000| 1.350.000.000| 2.970.000.000|
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|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|08 - Secr. Serviços Urbanos       |2.433.200.000| 6.082.000.000|13.380.000.000|
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|09 - Secr. de Agricultura         |  340.000.000|   850.000.000| 1.870.000.000|
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|
|TOTAL                             |8.124.200.000|18.734.500.000|41.108.500.000|
|__________________________________|_____________|______________|______________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 4º Os valores decorrentes de disponibilidade orçamentária, em cada Unidade Orçamentá-
ria, serão convenientemente ajustados e corrigidos por ocasião da elaboração e execução do 
Orçamento Geral anual do Município.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 1986, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de novembro de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 29 de novembro de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 679.

Publicação Nº 1879503

LEI Nº 679.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1986”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de novembro de 1985.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 29 de novembro de 1985.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 68

Publicação Nº 1878892

LEI Nº 68
CONCEDE AUXÍLIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam concedidos os seguintes auxílios:
Ajuda à construção da Nova Matriz Cr$200.000,00
Ajuda à construção da Igreja de Treviso Cr$ 50.000,00
Ajuda à construção de Sta. Bárbara (Rio Fiorit
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a) Cr$ 30.000,00

Art. 2º A Matriz e Igrejas subvencionadas ficarão obrigadas a remeter anualmente, ao Gover-
no Municipal, uma cópia de seus relatórios, acompanhados de demonstrativos da aplicação das 
subvenções recebidas.

Art. 3º Para atender ao pagamento das subvenções, fica o Poder Executivo Municipal autoriza-
do a consignar nos orçamentos as importâncias respectivas.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de outubro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário
-----------
LEI Nº 68-A
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE CR$ 12.000.000,00 (DOZE MILHÕES DE CRUZEIROS)
  Conteúdo obsoleto: 
Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 04 de agosto de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário
-----------
LEI Nº 68-B
CONCEDE AUXÍLIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam concedidos os seguintes auxílios:
Ajuda à construção da Nova Matriz Cr$200.000,00
Ajuda à construção da Igreja de Treviso Cr$ 50.000,00
Ajuda à construção de Sta. Bárbara (Rio Fiorit
a) Cr$ 30.000,00

Art. 2º A Matriz e Igrejas subvencionadas ficarão obrigadas a remeter anualmente, ao Gover-
no Municipal, uma cópia de seus relatórios, acompanhados de demonstrativos da aplicação das 
subvenções recebidas.

Art. 3º Para atender ao pagamento das subvenções, fica o Poder Executivo Municipal autoriza-
do a consignar nos orçamentos as importâncias respectivas.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de outubro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 680.

Publicação Nº 1879504

LEI Nº 680.
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“CRIA A COMISSÃO MUNICIPAL DE SAÚDE”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a criar a Comissão Local Interinstitu-
cional de Saúde, com objetivo de atender as diretrizes estabelecidas na Portaria nº 635/
GMB, de 03/09/85.

Art. 2º A Comissão Local Interinstitucional de Saúde será composta de acordo com o Artigo 
10º da Portaria 635/GMB, de 03/09/85.

Art. 3º De acordo com o Artigo 2º, a Comissão Local Interinstitucional de Saúde será com-
posta de:
1 Representante do Executivo Municipal
3 Representantes do Legislativo (um cada Bancad
a)
1 Representante do Posto de Saúde
1 Representqnte do Sindicato dos Mineiros
1 Representante do Centro Social Urbano

Art. 4º A Comissão será presidida pelo médico residente em nosso município.

Art. 5º O prazo para funcionamento desta Comissão é imediato e sua duração dependerá da 
adesão do nosso Município ao convênio AIS.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 07 de maio de 1986.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 07 de maio de 1986.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 681/86.

Publicação Nº 1879505

LEI Nº 681/86.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 178.195,11”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de 
CZ$-178.195,11 (cento e setenta e oito mil, cento e noventa e cinco cruzados e onze centa-
vos), para atender despesas com referência as diferenças de remuneração dos Vereadores e 
representação da Presidência da Câmara, relativas ao período de janeiro a dezembro de 1985.

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta dos seguintes recur-
sos:
a) Reserva de Contingência do Poder Legislativo do Orçamento vigente............CZ$ 
50.000,00b) Excesso de arrecadação......................................................CZ$ 
128.195,11
TOTAL .......................................................................... CZ$ 
178.195,11

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
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contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 07 de maio de 1986.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 07 de maio de 1986.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 682/86.

Publicação Nº 1879506

LEI Nº 682/86.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-1.460.000,00”.

  Conteúdo obsoleto: 

Este  Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.  
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 18 de junho de 1986.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 18 de junho de 1986.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 683.

Publicação Nº 1879507

LEI Nº 683.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-29.642,00”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CZ$-29.642,00 (vinte e nove mil, seiscentos 
e quarenta e dois cruzados), para adicionar ao elemento da despesa abaixo, do orçamento vigente:
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3224 - 04/30 - Transferências a Instituições Multigovernamentais - AMREC .......... CZ$ 29.642,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta do excesso de arrecadação, devidamente comprovado até o dia 30/04/86.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 25 de junho de 1986.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 25 de junho de 1986.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 684.

Publicação Nº 1879508

LEI Nº 684.
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“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRAIR EMPRÉSTIMO COM O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
S/A - BADESC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, em nome do Município, a contrair empréstimo até o valor global de US$-283.000,00 
(duzentos e oitenta e três mil dólares), equivalente a CZ$-3.916.720,00 (três milhões, novecentos e dezesseis mil, setecentos e vinte cru-
zados), junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A - BADESC, Agente Financeiro do Governo do Estado de Santa 
Catarina em decorrência de contrato de operação de crédito firmado pelo Estado de Santa Catarina com o Banco Internacional / para a 
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.

Art. 2º Os recursos financeiros provenientes do empréstimo de que trata esta Lei serão aplicados, especificamente, na execução do “progra-
ma de Apoio ao Desenvolvimento Urbano das Cidades de Pequeno Porte de Santa Catarina - PROURB, a ser implantado mediante convênio 
celebrado entre o Governo do Estado, através do Gabinete de Planejamento e Coordenação Geral - GAPLAN e o Município, e a Associação 
de dos Municípios da Região Carbonífera”.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a oferecer, em garantia do empréstimo contratado, parcelas de valores suficientes do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICM e de outros tributos, até o montante dos valores das prestações mensais estabelecidas no 
contrato.
§ 1º O prazo para liquidação da dívida contraída é de até 10 (dez) anos, incluindo o máximo de 2 (dois) anos de carência.
§ 2º Os encargos financeiros incidentes sobre o valor do empréstimo não poderão ter como referência a variação de taxa cambial de moeda 
estrangeira.

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina, através do Gabinete 
do Planejamento e Coordenação Geral - GAPALN, para receber, em contrapartida e a fundo perdido, a quantia de US$-184.000,00 (cento 
e oitenta e quatro mil dólares), equivalentes a CZ$-2.546.560,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e seis mil e quinhentos e sessenta 
cruzados), para serem aplicados, exclusivamente, na implantação, execução e acompanhamento do PROURB.

Art. 5º Os valores previstos nesta Lei serão programados anualmente, através de estabelecimento de cláusulas aditivas ou autônomas ao 
contrato de financiamento e ao convênio.

Art. 6º Os orçamentos do Município para os próximos exercícios conterão dotações específicas para atender o pagamento das amortizações 
e encargos financeiros do empréstimo de que trata esta Lei.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de junho de 1986.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 26 de junho de 1986.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 685/86.

Publicação Nº 1879509

LEI Nº 685/86.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$2.179.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 10 de setembro de 1986.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 10 de setembro de 1986.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração
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LEI Nº 686.

Publicação Nº 1879510

LEI Nº 686.

“DÁ DENOMINAÇÃO AO GINÁSIO DE ESPORTES DO RIO FIORITA”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado “GINÁSIO DE ESPORTES JOÃO CASCAES” o estádio de esportes coberto, edificado pela Municipalidade no Bairro de 
Rio Fiorita, neste Município, em homenagem ao saudoso senhor “JOÃO MEDEIROS DOS SANTOS”, o qual tanto lutou pelo engrandecimento 
do esporte Sideropolitano, de modo geral.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 10 de setembro de 1986.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 10 de setembro de 1986.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 687.

Publicação Nº 1879511

LEI Nº 687.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE SIDERÓPOLIS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É declarado de utilidade pública municipal o “CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE SIDERÓPOLIS”.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 01 de outubro de 1986.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 01 de outubro de 1986.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 688.

Publicação Nº 1879512

LEI Nº 688.

“CONCEDE ABONO DE NATAL AOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de CZ$ 62.562,42 (sessenta e dois mil, 
quinhentos e sessenta e dois cruzados e quarenta e dois centavos), destinados a conceder um abono de natal aos funcionários ativos, ina-
tivos e pensionistas do Município, relativo ao exercício de 1986:
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
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3110 - Pessoal
3111 - 03/16-A - Pessoal Civil ......................................... CZ$ 46.109,02
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transferências a Pessoas
3251 - 03/21-A - Inativos .............................................. CZ$ 14.871,40
3252 - 03/22-A - Pensionistas ........................................... CZ$ 1.582,00
TOTAL .................................................................. CZ$ 62.562,42

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 19 de novembro de 1986.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 19 de novembro de 1986.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 689.

Publicação Nº 1879513

LEI Nº 689.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CZ$ 2.797.616,36”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 19 de novembro de 1986.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 19 de novembro de 1986.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 69

Publicação Nº 1878893

LEI Nº 69
CONCEDE AUXÍLIO A ASSOCIADOS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedido auxílio de Cr$20.000,00 (vinte mil cruzeiros) ao Instituto Nossa Senhora de Lourdes, localizado na sede deste Mu-
nicípio.

Art. 2º O Instituto subvencionado ficará obrigado a remeter anualmente, ao Governo Municipal, uma cópia de seus relatórios, acompanha-
dos de demonstrativos da aplicação da subvenção recebida.

Art. 3º Para atender ao pagamento da subvenção, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a consignar nos orçamentos as importâncias 
respectivas.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de outubro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário
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LEI Nº 690/1986

Publicação Nº 1879514

LEI Nº 690/1986

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 691.

Publicação Nº 1879515

LEI Nº 691.

“REAJUSTA VALORES DE VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES, SALÁRIOS, PENSÕES E PROVENTOS DO PESSOAL CIVIL, ATIVO E INATIVO DO 
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reajustados em 40% (quarenta por cento) os valores de vencimentos, remunerações, salários, pensões e proventos do Quadro 
Único de Funcionários e de Servidores do Município de Siderópolis.
Parágrafo Único - Nenhum funcionário ou servidor, sob qualquer regime de contrato de trabalho, estatutário ou celetista, perceberá venci-
mento ou remuneração menor que o salário mínimo vigente no país.

Art. 2º Para atender às despesas decorrentes da presente Lei, o Executivo Municipal utilizará recursos próprios do Orçamento vigente, 
podendo suplementar por Decreto os créditos que se fizerem necessários, utilizando, para tanto, o Excesso de Arrecadação no presente 
exercício.

Art. 3º Nos cálculos decorrentes da execução da presente Lei, as frações de cruzados serão arredondadas à maior.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a 01 de fevereiro de 1987.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de abril de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 29 de abril de 1987.

CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 692.

Publicação Nº 1879516

LEI Nº 692.

“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO SIDEROPOLITANO AO PE. PIETRO PELLANDA”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedido o título de “CIDADÃO HONORÁRIO SIDEROPOLITANO” ao reverendo Pe. PIETRO PELLANDA, considerando os rele-
vantes e significativos serviços prestados a nossa comunidade, como Pároco e Diretor do Colégio Dom Orione, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de abril de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 29 de abril de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração
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LEI Nº 693.

Publicação Nº 1879517

LEI Nº 693.

“DESAPROPRIA TERRENO EM ALTO RIO MAINA”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desapropriar para oportuna e posterior aquisição por parte do Município de Siderópolis, 
por doação, compra ou desapropriação amigável ou judicial, uma área de terra rural medindo 450,00 m2 (quatrocentos e cinqüenta metros 
quadrados), situada na Comunidade de Alto Rio Maina, neste Município, pertencente a JOSÉ NART, constante das seguintes metragens e 
confrontações:
AO NORTE: 15,00 metros lineares confrontando com terras do vendedor José Nart;
AO SUL: 15,00 metros lineares de frente para a Estrada Geral que liga o trecho Siderópolis-Alto Rio Maina-Metropol;
A LESTE: 30,00 metros lineares com terras de Angelo Nart;
A OESTE: 30,00 metros lineares com terras de José Nart.

Art. 2º A área acima descrita destina-se a instalação de um Centro Comunitário para a localidade de Alto Rio Maina, neste Município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de abril de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 29 de abril de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 694.

Publicação Nº 1879518

LEI Nº 694.

“ALTERA LOTE DOADO A PEDRO DE MATTIA”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o número e medidas do lote doado a PEDRO DE MATTIA, constante da Lei nº 
626/83, do loteamento do Núcleo Residencial Promorar de Siderópolis, cujo novo lote fica assim caracterizado:
LOTE DOADO: Nº 23 - Medindo: 506,25 m2.
AO NORTE: 35,70 metros lineares extremando com os lotes nºs 20-21 e 22;
AO SUL: 31,80 metros lineares extremando com o lote nº 24;
A LESTE: 15,50 metros lineares de frente para a Avenida Siderópolis - Rio Fiorita;
A OESTE: 15,00 metros lineares de fundos para a rua “E”.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de abril de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 29 de abril de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 695.

Publicação Nº 1879519

LEI Nº 695.

“ALTERA LOTE PERMUTADO COM VALMOR ANTONIO COSTA”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
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e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o número e medidas do lote permutado com o senhor VALMOR ANTONIO 
COSTA, autorizado pela Lei nº 601/82, de 30/11/82, cujo novo lote fica assim caracterizado:
LOTE PERMUTADO: Nº 7 - Medindo: 452,72.
AO NORTE: 25,65 metros lineares com lote nº 5;
AO SUL: 24,00 metros lineares com lote nº 9;
A LESTE: 18,27 metros lineares com a frente para a Avenida Siderópolis - Rio Fiorita;
A OESTE: 18,20 metros lineares com lotes nºs 8 e 10.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de abril de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 29 de abril de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 696

Publicação Nº 1879520

LEI Nº 696

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CZ$ 53.352,00”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de CZ$ 53.352,00 (cinqüenta e três mil, trezentos 
e cinquenta e dois cruzados), destinados ao pagamento efetuado a menor na remuneração dos Vereadores e Representação do Presidente 
do Legislativo Municipal, relativos aos meses de janeiro a dezembro de 1986, conforme abaixo:
00 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3190 - Diversas Despesas de Custeio:
3192 - 00/04-A - Desp. Exercícios Anteriores ........................... CZ$ 53.352,00
TOTAL .................................................................. CZ$ 53.352,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:
10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - 10/78 - Reserva de Contingência ................................. CZ$ 53.352,00
TOTAL .................................................................. CZ$ 53.352,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de abril de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 29 de abril de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 697.

Publicação Nº 1879521

LEI Nº 697.

“DISPÕE SOBRE PENSÃO A VEREADOR, PREFEITO E VICE-PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Ao dependente legal - ou dependentes legais - do Chefe do Poder Executivo ou ao do Vereador falecido no exercício do mandato, 
fica assegurada “pensão mensal” igual os seus subsídios - parte fixa - até o final da legislatura para a qual tenha sido eleito.
Parágrafo Único - Ao dependente legal - ou dependentes legais - do Vice-Prefeito falecido no exercício do mandato, fica assegurada “pensão 
mensal” igual a 50% (cinqüenta por cento) da representação a que se faz jus, mensalmente, até o final da legislatura para a qual tenha 
sido eleito.

Art. 2º Os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo adequarão os orçamentos dos respectivos poderes, sempre que o cumprimento desta 
Lei o exigir.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de abril de 1987.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 20 de maio de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 29 de abril de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 698.

Publicação Nº 1879522

LEI Nº 698.

“REAJUSTA VALORES DE VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES, SALÁRIOS, PENSÕES E PROVENTOS DO PESSOAL CIVIL, ATIVO E INATIVO DO 
QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES DO MUNICÍPIO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reajustados em 50% (cinqüenta por cento) os valores de vencimentos, remunerações, salários, pensões e proventos do pes-
soal civil sob qualquer título, ativo e inativo do quadro de funcionários e Servidores do Município.

Art. 2º Nenhum funcionário ou servidor, sob qualquer regime de trabalho, estatutário ou celetista, perceberá vencimentos ou remuneração 
menor que o salário mínimo vigente no país.

Art. 3º Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, o Executivo Municipal utilizará recursos próprios do orçamento vigente, 
podendo suplementar por decreto, os créditos que se fizerem necessários, utilizando, para tanto, o excesso de arrecadação no presente 
exercício.

Art. 4º Nos cálculos decorrentes da execução da presente Lei, as frações de cruzeiros serão arredondadas a maior.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 1987.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 01 de junho de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 01 de junho de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 699.

Publicação Nº 1879523

LEI Nº 699.

“CONCEDE PENSÃO A VIÚVA DO FUNCIONÁRIO RAYMUNDO PAGANI”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedida uma “pensão” mensal correspondente a 1/27 (hum vinte e sete avos do vencimento e vantagens adquiridas pelo 
ex-funcionário RAYMUNDO PAGANI, por ano de permanência no serviço, conforme prevê o artigo 106, alíneas
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a) e b), da Lei nº 140, de 23/09/63 - Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Siderópolis, a viúva ARTENÍSIA PÉRICO PAGANI.
Parágrafo Único - Ficarão nulos os efeitos da presente Lei, a partir da data que a beneficiária contrair novas núpcias.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar a dotação própria do orçamento vigente, visando atender as 
despesas decorrentes com a execução da presente Lei.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 24 de junho de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 24 de junho de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 7

Publicação Nº 1878831

LEI Nº 7
CONCEDE AUXÍLIO À ASSOCIAÇÃO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedio auxílio de Cr$10.000,00 (dez mil cruzeiros) à entidades desportivas devidamente registradas, com sede neste Municí-
pio, a partir do exercício de 1960, inclusive.

Art. 2º As associações beneficiadas ficarão, para percepção do auxílio, obrigadas a remeter anualmente ao Governo Municipal, uma cópia 
de seu relatório, acompanhado de demonstrativo da aplicação do auxílio concedido.

Art. 3º Para atender a despesa decorrente da aprovação desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a consignar nos orçamentos a impor-
tância respectiva.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 18 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 70

Publicação Nº 1878894

LEI Nº 70
CONCEDE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE LICENÇA DE BICICLETAS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam isentos do Imposto dde Licença todas as bicicletas registradas neste Município, pelo período de cinco anos.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de outubro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 700.

Publicação Nº 1879524

LEI Nº 700.
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“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CZ$ 35.000,00”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial até o limite de CZ$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 
cruzados), com o objetivo de criar recursos orçamentários para atender despesas com a pensão da viúva do extinto vereador RAYMUNDO 
PAGANI.
00 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - Transferências Correntes
3250 - Transferências a Pessoas
3252 - Pensionistas .................................................... CZ$ 35.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta do excesso de arrecadação verificado até a presente data.

Art. 3º Esta Lei terá seus efeitos retroagidos a 1º de maio do corrente ano, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 24 de junho de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 24 de junho de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 701.

Publicação Nº 1879525

LEI Nº 701.

“CONCEDE ISENÇÃO DO IPTU E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficarão isentos dos tributos - IMPOSTO TERRITORIAL E PREDIAL SOBRE A PROPRIEDADE URBANA - IPTU E TAXAS DE SERVIÇOS 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E LIMPEZA PÚBLICA, todo o imóvel que se destinar a residência do proprietário do mesmo, representado por um 
lote com prédio residencial.
§ 1º A isenção de que trata este artigo, não isenta o proprietário dos demais tributos e contribuições a que está sujeito o imóvel sob quais-
quer outros títulos.
§ 2º A presente isenção somente beneficiará os imóveis abrangidos pela delimitação do perímetro urbano.

Art. 2º Somente gozarão dos benefícios da isenção aqueles proprietários de imóveis que não estejam inscritos na Dívida Ativa do Município.

Art. 3º Todo o proprietário de imóvel que durante o período de vigência desta Lei, vender ou transferir o imóvel sob qualquer título, deverá 
efetuar a regularização da transferência junto ao Cadastro Imobiliário Municipal.

Art. 4º A presente Lei somente será válida para os exercícios de 1987 / 1988, período correspondente ao mandato da atual Administração 
Municipal.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de junho de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 30 de junho de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 702.

Publicação Nº 1879526

LEI Nº 702.
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“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CZ$ 2.510.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 05 de agosto de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 05 agosto de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 703.

Publicação Nº 1879527

LEI Nº 703.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSIGIR NO PROCESSO JUDICIAL MOVIDO CONTRA O ESTADO DE SANTA CATARINA”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transigir no processo judicial movido contra o Estado de Santa Catarina, 
nos autos nºs 347/84, visando ressarcir-se do valor que foi indevidamente retido pela Fazenda Estadual, referente ao Imposto Único sobre 
Minerais - IUM.

Art. 2º A transigência referida no Artigo anterior ficará limitada a uma redução de até 30% (trinta por cento) do total do crédito do Município, 
junto ao Estado de Santa Catarina, de acordo com a liquidação do orçamento vigente.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 05 de agosto de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 05 de agosto de 1987.

CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 704.

Publicação Nº 1879528

LEI Nº 704.

“AUTORIZA A LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS E A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL ATÉ O LIMITE DE CZ$ 250.000,00”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica O Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a locação, através de licitação, de tratores agrícolas de médio ou 
grande porte, visando atender aos agricultores do Município.

Art. 2º A locação de que se trata o artigo anterior poderá ser feita por Pessoas Jurídicas ou Físicas, observando-se sempre o melhor equi-
pamento, as condições de conservação e os preços cotados.

Art. 3º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial até o limite de CZ$ 250.000,00 (duzentos e 
cinqüenta mil cruzados), para atender as despesas com a presente Lei.

Art. 4º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta da anulação parcial do seguinte elemento do Orçamento vigente:
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4120 - INVESTIMENTOS
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4120/77 - Equipamentos e Material Permanente .......................... CZ$ 250.000,00

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 26 de agosto de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 26 de agosto de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 705.

Publicação Nº 1879529

LEI Nº 705.

“HOMOLOGA A CRIAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA PERMANENTE”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica homologada e reconhecida de pleno direito, no âmbito municipal, a CRIAÇÃO DA RESERVA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
PERMANENTE DE SIDERÓPOLIS, criada pelo Decreto nº 891, de 10.09.87, do Executivo Municipal, visando a proteção e preservação do ma-
nancial de águas dos rios - Rio Kuntz e seus afluentes e Rio Fiorita e seus afluentes, a flora, a fauna e a paisagem, constantes dos polígonos 
descritos nos artigos 1º e 2º do Decreto anteriormente mencionado.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 24 de setembro de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 24 de setembro de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 706.

Publicação Nº 1879530

LEI Nº 706.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CZ$ 2.834.315,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de setembro de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 30 de setembro de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 707.

Publicação Nº 1879531

LEI Nº 707.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CZ$ 6.505.320,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 14 de outubro de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 14 de outubro de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 708.

Publicação Nº 1879532

LEI Nº 708.

“AUTORIZA A RECONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE TRATORES E ABRE CRÉDITO ESPECIAL”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a recontratação e ampliação da locação de tratores agrícolas de 
médio ou grande porte, visando continuar o atendimento aos agricultores do Município.

Art. 2º A locação de que trata o artigo anterior poderá ser efetuada através do artigo 2º da Lei nº 704, de 26/08/87, ou através de novas 
licitações para aqueles proprietários de tratores agrícolas que se habilitarem.

Art. 3º Fica, igualmente, o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial até o limite de CZ$ 395.000,00 (trezentos e 
noventa e cinco mil cruzados), para atender as despesas decorrentes da presente Lei.

Art. 4º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta do Excesso de Arrecadação, devidamente comprovado, no presente 
exercício.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 18 de novembro de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 18 de novembro de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 709.

Publicação Nº 1879533

LEI Nº 709.

“CONCEDE ABONO DE NATAL AOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial até o limite de CZ$ 230.000,00 (duzentos e trinta 
mil cruzados), destinados a conceder um Abono de Natal aos Funcionários Ativos, Inativos e Pensionistas do Município, relativo ao exercício 
de 1987, abaixo especificado:
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - 00 - Pessoal:
3111 - 03/16-A - Pessoal Civil ........................................ CZ$ 150.000,00
3200 - 00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - 00 - Transferências a Pessoas:
3251 - 03/21-A - Inativos .............................................. CZ$ 55.000,00
3252 - 03/22-A - Pensionistas .......................................... CZ$ 25.000,00
TOTAL ................................................................. CZ$ 230.000,00

Art. 2º O Abono de Natal corresponderá a um salário integral de vencimentos ou remuneração a que faz jus no mês de dezembro de 1987, 
deduzidas as horas extras, horário industrial e faltas ou licenças de qualquer natureza, mesmo as justificadas.
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Art. 3º O crédito a que se refere o artigo primeiro da presente Lei correrá por conta do Excesso de Arrecadação, devidamente comprovado, 
no presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 18 de novembro de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 18 de novembro de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 71

Publicação Nº 1878895

LEI Nº 71

CRIA O CARGO DE ESCRITURÁRIO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o cargo de Escriturário para prestar serviços nesta Prefeitura.

Art. 2º O cargo a que se refere o artigo anterior será suprido por um escriturário, de livre nomeação do Poder Executivo Municipal, de acordo 
com o que preceitua o artigo 4, inciso VIII, da Lei nº 22, de 14 de novembro de 1947 (Lei Orgânica dos Municípios).

Art. 3º Fica o escriturário autorizado a prestar todos os serviços que se relacionem com o referido cargo.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a consignar, nos orçamentos anuais, a referida criação.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de outubro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 710.

Publicação Nº 1879534

LEI Nº 710.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CZ$ 43.977,00”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de CZ$ 43.977,00 (quarenta e três mil, 
novecentos e setenta e sete cruzados), destinados a atender despesas com a pensão da viúva do extinto vereador Raymundo Pagani, rela-
tivos aos meses de outubro, novembro e dezembro/87, como segue:
00 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transferências a Pessoas
3252 - 00/08-B - Pensionistas ................. CZ$ 43.977,00
TOTAL ......................................... CZ$ 43.977,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta do Excesso de Arrecadação, devidamente comprovado, 
no corrente exercício financeiro.
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Art. 3º Esta Lei terá seus efeitos retroagidos a partir de 1º de outubro de 1987, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 18 de novembro de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 18 de novembro de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 711.

Publicação Nº 1879535

LEI Nº 711.

“CONCEDE ABONO DE NATAL A VIÚVA DO EXTINTO VEREADOR RAYMUNDO PAGANI”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de CZ$ 14.659,00 (Quatorze mil, seiscen-
tos e cinqüenta e nove cruzados), destinados a conceder um Abono de Natal a viúva do extinto vereador Raymundo Pagani, como segue:
00 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transferências a Pessoas
3252 - 00/08-C - Pensionistas .......................................... CZ$ 14.659,00
TOTAL .................................................................. CZ$ 14,659,00

Art. 2º O Abono de Natal corresponderá a uma pensão integral, a que faz jus, no mês de dezembro de 1987.

Art. 3º O crédito a que se refere o artigo 1º da presente Lei correrá por conta do Excesso de Arrecadação, devidamente comprovado, no 
corrente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 18 de novembro de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 18 de novembro de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 712.

Publicação Nº 1879536

LEI Nº 712.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CZ$ 12.053.405,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 25 de novembro de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 25 de novembro de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 713.

Publicação Nº 1879537

LEI Nº 713.
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“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1988”. (CZ$ 90.000.000,00)

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Siderópolis, para o exercício financeiro de 1988, estima a receita em CZ$ 90.000.000,00 (noventa 
milhões de cruzados) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação das fontes previstas no Anexo I, integrante desta Lei, obedecendo ao disposto no 
Decreto-Lei nº 1939, de 20 de maio de 1982.

Art. 3º A despesa será realizada de acordo com as discriminações apresentadas no Anexo II, que integram a presente Lei, por elementos 
de Despesa e com o que estabelece o Decreto-Lei nº 1875, de 15 de julho de 1981, distribuídos nas Unidades Orçamentárias:
I - PODER LEGISLATIVO
00 - Câmara de Vereadores ........................................... CZ$ 5.240.000,00
II - PODER EXECUTIVO
01 - Gabinete do Prefeito ........................................... CZ$ 4.260.000,00
02 - Gabinete do Vice-Prefeito ........................................ CZ$ 740.000,00
03 - Secretaria de Administração .................................... CZ$ 3.500.000,00
04 - Secretaria de Finanças ......................................... CZ$ 2.385.000,00
05 - Secretaria de Transportes e Obras ............................. CZ$ 28.600.000,00
06 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes ..................... CZ$ 6.050.000,00
07 - Secretaria de Saúde e Bem Estar Social ........................ CZ$ 25.400.000,00
08 - Secretaria de Serviços Urbanos ................................. CZ$ 4.100.000,00
09 - Secretaria da Agricultura ........................................ CZ$ 800.000,00
10 - Reserva de Contingência ........................................ CZ$ 8.925.000,00
TOTAL .............................................................. CZ$ 90.000.000,00

Art. 4º O Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal e na Lei nº 4.320/64, nos termos dos artigos 7º e 43º, itens e pará-
grafos, fica autorizado a:
I - Abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Orçamentária estimada para as dotações que se tornarem 
insuficientes, utilizando como recursos, os previstos no art. 43º, itens I e II da Lei Federal nº 4.320/64;
II - Proceder a abertura de créditos adicionais pelos recebimentos de subvenções, contribuições ou auxílios para despesas vinculadas;
III - Realizar operações de crédito, por antecipação da Receita, para atender insuficiências de caixa, até o limite previsto na legislação 
vigente.

Art. 5º Os recursos da Reserva de Contingência são destinados, por ato do Chefe do Poder Executivo, a suprir insuficiências nas dotações 
orçadas, para os dois Poderes.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para a Reserva de Contingência, total ou parcialmente, saldos de dotações do orça-
mento da despesa, que não forem utilizados.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1988, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de novembro de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 30 de novembro de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 714.

Publicação Nº 1879538

LEI Nº 714.

“CONCEDE AUMENTO DE VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES, SALÁRIOS, PENSÕES E PROVENTOS DO PESSOAL CIVIL ATIVO E INATIVO DO 
MUNICÍPIO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reajustados, de conformidade com o escalonamento de índices de aumento, os valores de vencimentos, remunerações, sa-
lários, pensões e proventos do pessoal civil sob qualquer título, ativo e inativo, do Quadro de Funcionários e Servidores do Município de 
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Siderópolis.
TABELA DE ESCALONAMENTO
A partir de 1º de agosto de 1987 - 10%;
A partir de 1º de outubro de 1987 - 10%;
A partir de1º de novembro de 1987 - 10%;
A partir de 1º de dezembro de 1987 - 10%.

Art. 2º Nos cálculos decorrentes da execução da presente Lei, as frações de cruzados serão arredondadas a maior.

Art. 3º Os efeitos da presente Lei retroagem a 1º de agosto de 1987.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de novembro de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 30 de novembro de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 715.

Publicação Nº 1879539

LEI Nº 715.

“AUTORIZA O MUNICÍPIO A FAZER DOAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a “DOAÇÃO” de uma área de terra constante das seguintes caracterís-
ticas, conforme croquis em anexo; medindo 899,40 m2 (oitocentos e noventa e nove metros e quarenta centímetros quadrados), conforme 
confrontações a seguir:
AO NORTE: 27,70 metros de frente para a Praça Cavaleiro Benjamin Scussel;
AO SUL: 35,50 metros com terras pertencentes a Raimundo Scussel;
A LESTE: 32,10 metros com terras do Salão Paroquial e Cancha de bocha;
A OESTE: 25,70 metros com a Estrada Geral.
Parágrafo Único - A presente área devidamente registrada sob o Registro nº 22955, às folhas 248V e249, do Livro nº 3-P, do cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Urussanga, Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a doação da construção do prédio construído para o 
funcionamento da Unidade Sanitária do Distrito de Treviso, medindo a área de 149,70 m², conforme modelo tipo “E”, do Departamento 
Autônomo de Edificações - DAE, do Estado de Santa Catarina.

Art. 3º A presente “doação” será feita a Secretaria da Saúde do Governo do Estado de Santa Catarina, podendo a Municipalidade firmar 
convênio com a referida Secretaria de Estado, visando oferecer Assistência Médico-Odontológica, preventiva e curativa, para os funcionários 
e servidores do Município, assim como, para a população carente.

Art. 4º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta do Governo do Estado de Santa Catarina, no que se 
refere a transferência e averbações dos imóveis.

Art. 5º Ficam revogadas, de pleno direito, as disposições da Lei nº 669, de 19 de setembo de 1985, em virtude de não haver atendido as 
necessidades para as quais foi sancionada.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 02 de dezembro de 1987.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 02 de dezembro de 1987.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 716.

Publicação Nº 1879540

LEI Nº 716.

“CONCEDE AUMENTO DE VENCIMENTOS, REMUNERAÇÃO, SALÁRIOS, PENSÕES E PROVENTOS DO PESSOAL CIVIL ATIVO E INATIVO DO 
MUNICÍPIO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam reajustados, de conformidade com o escalonamento de índices de aumentos, os valores de vencimentos, remunerações, 
salários, pensões e proventos do pessoal civil sob qualquer título, ativo e inativo, do Quadro de Funcionários e Servidores do Município de 
Siderópolis.
TABELA DE ESCALONAMENTO
A partir de 01/01/1988 ................................................ 25%
A partir de 01/02/1988 ................................................ 20%

Art. 2º Nos cálculos decorrentes da execução da presente Lei, as frações de cruzados serão arredondadas a maior.

Art. 3º O Executivo Municipal poderá autorizar, por Decreto, durante o corrente exercício financeiro, os aumentos equivalentes aos índices 
concedidos pelo Governo Federal para o Piso Salarial, podendo efetuar os arredondamentos para maior, se necessário, visando acompanhar 
o índice inflacionário.

Art. 4º Os efeitos da presente Lei retroagem a 01 de janeiro de 1988.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de fevereiro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 04 de fevereiro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 717.

Publicação Nº 1879541

LEI Nº 717.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CZ$ 27.000.000,00”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CZ$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões de 
cruzados), para suprir a deficiência orçamentária do elemento de despesa, abaixo especificado:
07 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
4000 - DESPESA DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4110/65 - Obras e Instalações .................................... CZ$ 27.000.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta do superávit financeiro de CZ$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de 
cruzados), do exercício financeiro de 1987, devidamente apurado e de CZ$ 8.000.000,00 (oito milhões de cruzados) do excesso de arreca-
dação apurado no mês de janeiro de 1988.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de fevereiro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 29 de fevereiro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração
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LEI Nº 718/88.

Publicação Nº 1879542

LEI Nº 718/88.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$1.147.790,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de fevereiro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 29 de fevereiro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 719.

Publicação Nº 1879543

LEI Nº 719.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SIDERÓPOLIS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É declarada e reconhecida de Utilidade Pública, no âmbito do Município de Siderópolis, foro da Comarca de Urussanga, Estado de 
Santa Catarina, a ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SIDERÓPOLIS - ASAPREV.

Art. 2º A ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SIDERÓPOLIS - ASAPREV, são asseguradas 
todas as prerrogativas e vantagens previstas na Legislação vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de abril de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 04 de abril de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 72

Publicação Nº 1878896

LEI Nº 72
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE CR$650.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de outubro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário
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LEI Nº 720.

Publicação Nº 1879544

LEI Nº 720.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA SÃO JORGE”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É declarada e reconhecida de Utilidade Pública, no âmbito do Município de Siderópolis, foro da Comarca de Urussanga, Estado de 
Santa Catarina, a ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA SÃO JORGE, da comunidade do mesmo nome, deste Município.

Art. 2º A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA SÃO JORGE são asseguradas todas as prerrogativas e vantagens previstas na legislação 
vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de abril de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 04 de abril de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 721.

Publicação Nº 1879545

LEI Nº 721.

“ALTERA VALORES DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Mu-
nicípio, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a enquadrar os valores de Aposen-
tadoria de Funcionários e de Pensões das viúvas de ex-funcionários e servidores do Município 
em níveis de vencimentos previstos nos Anexos II e III, correspondentes às tabelas de venci-
mentos e remunerações do Quadro Único do Município de Siderópolis, conforme enquadramento a 
seguir:
 _________________________________________________________________________
|        APOSENTADOS        |  VAL. ANTERIORES  |VAL. E NÍVEIS ATUALIZADOS|
|===========================|===================|=========================|
|ALBINO PAGANI              |       CZ$ 7.763,00|       N-14 CZ$ 15.384,00|
|---------------------------|-------------------|-------------------------|
|ALMIR CABREIRA             |       CZ$ 6.309,00|       N-14 CZ$ 15.384,00|
|---------------------------|-------------------|-------------------------|
|MARIA SÁVIO ZANELLATO      |       CZ$ 5.891,00|        N-07 CZ$ 8.540,00|
|---------------------------|-------------------|-------------------------|
|DAVIDE CONTI               |      CZ$ 35.974,00|      CC-10 CZ$ 48.467,00|
|___________________________|___________________|_________________________|
 * tabela formatada por sistema

 _________________________________________________________________________
|       PENSIONISTAS        |  VAL. ANTERIORES  |VAL. E NÍVEIS ATUALIZADOS|
|---------------------------|-------------------|-------------------------|
|ROSINA CONSONI DA BOIT     |      CZ$- 2.640,00|        N-06 CZ$ 8.233,00|
|---------------------------|-------------------|-------------------------|
|VITALINA SAVI CESA         |       CZ$ 5.442,00|       N-14 CZ$ 15.384,00|
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|---------------------------|-------------------|-------------------------|
|ARTENISIA PAGANI           |      CZ$ 22.499,00|       N-17 CZ$ 22.658,00|
|___________________________|___________________|_________________________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º Sempre que o Município conceder Aposentadoria ou Pensão a Funcionários, Servidores 
e/ou viúvas dos mesmos, enquadrará o beneficiário em um nível de padrão de vencimentos ou re-
muneração equivalente àquele que fará jus, na forma dos cálculos estabelecidos pela Lei nº  
140, de 23/09/63.

Art. 3º Aos Inativos, Aposentados e aos Pensionistas serão sempre oferecidos os mesmos níveis 
de índices de reajustes de vencimentos e de remunerações concedidos aos Funcionários Ativos 
do Município de Siderópolis.

Art. 4º O Poder Executivo Municipal está autorizado, no presente exercício, a abrir, por 
Decreto, os créditos suplementares necessários ao atendimento das despesas decorrentes da 
presente Lei.

Art. 5º Nenhum Funcionário, Servidor, Aposentado e/ou Pensionista do Município, perceberá 
Aposentadoria ou Pensão menor que o “PISO SALARIAL DO MUNICÍPIO”, ou aquele piso salarial 
estabelecido pelo Governo Federal, prevalecendo sempre o de maior valor, atualizado e em vi-
gência.

Art. 6º Os efeitos desta Lei retroagem a 01 de março de 1988, entrando em vigor na data de 
sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de abril de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 04 de abril de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 722.

Publicação Nº 1879546

LEI Nº 722.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CZ$ 195.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de CZ$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco 
mil cruzados) e a conceder auxílio ao SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE CARVÃO DE SIDERÓPOLIS, no 
mesmo valor acima mencionado, conforme descrição abaixo:
03 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3230 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
3233 - Contribuições Correntes
3233 - 03/22-A - AUXÍLIO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE
CARVÃO DE SIDERÓPOLIS ................................................. CZ$ 195.000,00
TOTAL ................................................................. CZ$ 195.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei, correrá por conta do Excesso de Arrecadação, devidamente comprovado, 
no corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 20 de abril de 1988.
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DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 20 de abril de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 723.

Publicação Nº 1879547

LEI Nº 723.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$3.000.000,00 “.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 27 de abril de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 18 de maio de 1988.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração

LEI Nº 724.

Publicação Nº 1879548

LEI Nº 724.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Se-
cretaria de Estado da Educação, objetivando a obtenção de auxílio financeiro, destinado a atender despesas referentes ao transporte escolar.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 18 de maio de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 18 de maio de 1988.
PEDRO WARMLING
Secretário de Administração

LEI Nº 725.

Publicação Nº 1879549

LEI Nº 725.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CZ$ 15.495.000,00”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CZ$ 15.495.000,00 (quinze milhões, 
quatrocentos e noventa e cinco mil cruzados) destinados a adicionar as seguintes dotações do orçamento em vigor:
00 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
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3250 - Transferências a Pessoas
3252 - 00/09 - Pensionistas ........................................... CZ$ 160.000,00
01 - GABINETE DO PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3120 - Material de Consumo
3120 - 01/13 - Material de Consumo .................................... CZ$ 100.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 01/14 - Outros Serviços e Encargos ............................. CZ$ 250.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3113 - 03/19 - Obrigações Patronais ................................... CZ$ 100.000,00
3120 - Material de Consumo
3120 - 03/20 - Material de Consumo .................................... CZ$ 100.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 03/22 - Outros Serviços e Encargos ............................. CZ$ 200.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transferências a Pessoas
3251 - 03/23 - Inativos ............................................... CZ$ 600.000,00
3252 - 03/24 - Pensionistas ..........................................CZ$ 300.000,00
3253 - 03/25 - Salário Família ........................................ CZ$ 200.000,00
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 04/27 - Pessoal Civil .........................................CZ$ 100.000,00
3120 - Material de Consumo
3120 - 04/28 - Material de Consumo .................................... CZ$ 100.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3280 - Transferência ao PASEP
3280 - 04/34 - Contribuição ao PASEP - Próprios ....................... CZ$ 150.000,00
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 05/38 - Pessoal Civil ........................................ CZ$ 3.000.000,00
3113 - 05/39 - Obrigações Patronais ................................. CZ$ 2.500.000,00
3120 - Material de Consumo
3120 - 05/40 - Material de Consumo .................................. CZ$ 1.200.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 05/42 - Outros Serviços e Encargos ............................. CZ$ 500.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transferências a Pessoas
3253 - 05/43 - Salário Família .......................................... CZ$ 5.000,00
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 06/47 - Pessoal Civil ........................................ CZ$ 1.500.000,00
3120 - Material de Consumo
3120 - 06/48 - Material de Consumo .................................... CZ$ 100.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 06/49 - Outros Serviços e Encargos ............................. CZ$ 100.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transferências a Pessoas
3253 - 06/57 - Salário Família ......................................... CZ$ 30.000,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4110 - Obras e Instalações
4110 - 06/58 - Obras e Instalações .................................. CZ$ 1.000.000,00
07 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DECUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 07/60 - Pessoal Civil .......................................... CZ$ 400.000,00
3113 - 07/61 - Obrigações Patronais ................................... CZ$ 200.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
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3131 - 07/63 - Remuneração de Serviços Pessoais ....................... CZ$ 100.000,00
08 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3120 - Material de Consumo
3120 - 08/67 - Material de Consumo .................................... CZ$ 500.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 08/68 - Outros Serviços e Encargos ........................... CZ$ 1.500.000,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4110 - Obras e Instalações
4110 - 08/69 - Obras e Instalações .................................... CZ$ 500.000,00
TOTAL .............................................................. CZ$ 15.495.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta dos seguintes recursos:
a) Excesso de Arrecadação devidamente comprovado no corrente Exercício
Financeiro ......................................................... CZ$ 13.000.000,00b) 9999/10/75 - Reserva de Contingência ............................. CZ$ 
2.495.000,00
TOTAL .............................................................. CZ$ 15.495.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 31 de maio de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 31 de maio de 1988.

PEDRO WARMLING
Secretário de Administração

LEI Nº 726.

Publicação Nº 1879550

LEI Nº 726.

“ISENTA AO PAGAMENTO DE TARIFA NOS ÔNIBUS DE LINHAS MUNICIPAIS AS PESSOAS COM 60 OU MAIS ANOS DE IDADE”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam isentos ao pagamento de tarifas nos ônibus de Linha Municipais, as pessoas com idade de sessenta (60) anos ou mais.

Art. 2º Dentro de trinta (30) dias após a publicação da presente Lei será a mesma regulamentada pelo Prefeito Municipal.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 03 de junho de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 03 de junho de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, Respondendo

LEI Nº 727.

Publicação Nº 1879551

LEI Nº 727.

“AMPLIA O PERÍMETRO URBANO NO DISTRITO DE TREVISO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1265

Art. 1º Fica ampliado o PERÍMETRO URBANO DO DISTRITO DE TREVISO, neste Município de Siderópolis, Estado de Santa Catarina, nas 
delimitações constantes das descrições das LINHAS E PONTOS DE REFERÊNCIAS detalhados na planta-projeto em anexo, parte integrante 
desta Lei e a seguir mencionados:
LINHAS E PONTOS DE REFERÊNCIAS:
1. SUL - Prolonga-se o atual perímetro urbano do Distrito de Treviso ou no sentido Oeste-Leste em 280,00 (duzentos e oitent
a) metros lineares no limítrofe Sul com terras de Benício Bonassa, em linha reta, partindo do marco indicativo nº 17 até o ponto indicativo 
nº 16, em 90º;
2. LESTE - Partindo do ponto de encontro com a linha imaginária do término do prolongamento do lado Sul, marco do ponto indicativo nº 16 
em direção ao NORTE, em vértice de 90º numa extensão de 846,00 (oitocentos e quarenta e seis) metros lineares, seccionando os imóveis 
territoriais de Zeferino Rizzatti - Osvaldo Pereira - Arcísio de Mattia e outros;
3. NORTE - Prolonga-se, no sentido LESTE para OESTE, numa extensão de 230,00 (duzentos e trint
a) metros lineares, partindo do marco do perímetro urbano anterior no marco indicativo nº 15, em 90º até atingir o marco indicativo nº 01, 
em 90º.
4. OESTE - Pela atual ampliação, segue-se do marco indicativo nº 01, em linha reta, até atingir o marco indicativo nº 19, em 200º58` pro-
longando-se deste para o ponto indicativo nº 18, em linha oblíqua, numa extensão de 323,00 (trezentos e vinte e três metros lineares em 
121º30`, e deste segue também em linha oblíqua, numa extensão de 188,00 (cento e oitenta e oito) metros lineares até atingir o ponto 
indicativo nº 17, em 125º32`, constituindo uma figura geométrica irregular, cuja superfície da área ampliada soma o total de 230.964,00 
m2 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e sessenta e quatro metros quadrados), resultantes da ampliação do perímetro urbano do 
Distrito de Treviso.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 22 de junho de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 22 de junho de 1988.

CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, Respondendo
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 728.

Publicação Nº 1879552

LEI Nº 728.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CZ$ 700.000,00”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CZ$ 700.000,00 (setecentos mil 
cruzados), para adicionar a seguinte dotação do Orçamento em vigor:
06 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3230 - Transferências a Instituições Privadas
3231 - 06/50 - Subvenções Sociais - CNEC .............................. CZ$ 700.000,00
TOTAL ................................................................. CZ$ 700.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta do Excesso de Arrecadação devidamente comprovado, no 
corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 22 de junho de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 22 de junho de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, Respondendo
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LEI Nº 729.

Publicação Nº 1879553

LEI Nº 729.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CZ$ 39.160.000,00”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CZ$ 39.160.000,00 (trinta e nove 
milhões, cento e sessenta mil cruzados), destinados a adicionar as seguintes dotações do Orçamento vigente:
00 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DECUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 00/01 - Pessoal Civil ........................................ CZ$ 1.500.000,00
01 - GABINETE DO PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 01/12 - Pessoal Civil .......................................... CZ$ 800.000,00
02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 01/12 - Pessoal Civil .......................................... CZ$ 400.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 03/22 - Outros Serviços e Encargos ............................. CZ$ 300.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transferências a Pessoas
3251 - 03/23 - Inativos ............................................. CZ$ 1.200.000,00
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3280 - 04/34 - Contrib. ao PASEP-Próprios ............................. CZ$ 310.000,00
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 05/38 - Pessoal Civil ....................................... CZ$ 12.000.000,00
3113 - 05/19 - Obrigações Patronais ................................. CZ$ 1.500.000,00
3120 - Material de Consumo
3120 - 05/40 - Material de Consumo .................................. CZ$ 2.000.000,00
06 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 06/47 - Pessoal Civil ........................................ CZ$ 3.000.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3230 - Transferências a Instituições Privadas
3231 - 06/51 - Subvenções Sociais - Instituto
S. Pio X .............................................................. CZ$ 500.000,00
3250 - Transferências a Pessoas
3253 - 06/57 - Salário Família ......................................... CZ$ 50.000,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4110 - Obras e Instalações
4110 - 06/58 - Obras e Instalações .................................. CZ$ 3.000.000,00
07 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3130 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS
3131 - 07/63 - Remuneração de Serviços
Pessoais .............................................................. CZ$ 100.000,00
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4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4110 - Obras e Instalações
4110 - 07/65 - Obras e Instalações ................................. CZ$ 10.000.000,00
08 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3120 - Material de Consumo
3120 - 08/67 - Material de Consumo .................................. CZ$ 1.500.000,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4110 - Obras e Instalações
4110 - 08/69 - Obras e Instalações .................................. CZ$ 1.000.000,00
TOTAL .............................................................. CZ$ 39.160.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta do Excesso de Arrecadação devidamente comprovado, no 
corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de agosto de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 04 de agosto de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, Respondendo

LEI Nº 73

Publicação Nº 1878897

LEI Nº 73
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE CR$50.000,00 (CINQUENTA MIL CRUZEIROS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de outubro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 730.

Publicação Nº 1879554

LEI Nº 730.

“INSTITUI OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO NO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, nos termos da presente Lei, os serviços de “TRANSPORTE URBANO” no Município de Siderópolis.

Art. 2º Considerar-se-á como serviços de “TRANSPORTE URBANO”, para efeitos da presente Lei, o transporte urbano de passageiros, em 
caráter contínuo e permanente, sob o regime de “concessão”, devidamente deferida pelo Executivo Municipal e com a homologação “ad-re-
ferendum” da Câmara de Vereadores de Siderópolis, mediante o pagamento pelo usuário de tarifa.

Art. 3º A exploração do serviço de transporte urbano, far-se-á através de “concessão”, mediante prévia licitação pública, respeitados os 
direitos adquiridos dos atuais “Concessionários”.

Art. 4º A licitação pública processar-se-á através de Edital de Licitação, publicado ao menos 03 (três) vezes na Imprensa escrita da Micro 
Região Carbonífera e com afixação de uma das cópias no Quadro de Publicação (Mural) da Prefeitura Municipal de Siderópolis.
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Art. 5º Após a licitação, o vencedor assinará o “Termo de Concessão” com a Prefeitura Municipal de Siderópolis, devendo, na hora da habi-
litação da exploração do serviço de transporte coletivo urbano, o interessado apresentar e cumprir as seguintes exigências:
a) Certidão ou Declaração de ter sido aprovado na Licitação Pública com a homologação da Câmara de Vereadores de Siderópolis;b) Re-
querimento endereçado ao Prefeito Municipal;c) Prova, através de certidão do registro do veículo, comprovando a posse e a propriedade, 
com provas do pagamento do IPVA e do Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil - RCD;d) Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério da Fazenda - CIC/CPF.

Art. 6º As linhas de Transportes Coletivos Urbanos a serem criadas ou regulamentadas são as seguintes:
a) SÃO PEDRO - JORDÃO ALTO - JORDÃO MÉDIO - SIDERÓPOLIS, em plena atividade;b) TREVISO - SIDERÓPOLIS;c) RIO FIORITA - SI-
DERÓPOLIS;d) ALTO RIO MAINA - SIDERÓPOLIS;e) VILA SÃO JORGE - SIDERÓPOLIS;f) MONTENEGRO - SÃO GERALDO - SIDERÓPOLIS.
Parágrafo Único - Novas Linhas de Transporte Urbano poderão ser criadas mediante reivindicação encaminhada ao Executivo Municipal e 
com homologação da Câmara de Vereadores.

Art. 7º A localização dos pontos/paradas, processar-se-ão por Decreto do Poder Executivo, observando sempre as seguintes exigências:
a) Localização dos pontos/paradas condicionadas ao interesse público e social dos usuários;b) Ter a concordância expressa e por escrito da 
Comunidade e Parecer favorável da Comissão de Transportes da Câmara de Vereadores;c) Ser viável economicamente.

Art. 8º A classificação dos tipos de veículos a serem usados nas concessões das Linhas de Transporte Coletivo Urbano e sua destinação, 
far-se-á por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, ouvidos os representantes das Concessionárias, a Comunidade, a comissão de 
Transporte da Câmara de Vereadores e a Secretaria da Administração.

Art. 9º A prestação dos serviços de Transportes Coletivos Urbanos, remunerar-se-á pela rifa oficial, aprovada por ato do Chefe do Poder 
Executivo Municipal, com base em estudos realizados pela Assessoria e Secretaria da Administração, consultados e respeitados os preços 
das tarifas dos municípios circunvizinhos da nossa microrregião.

Art. 10 - É vedado a servidores públicos municipais, estaduais e federais, bem como, revendedores autorizados de veículos, serem titulares 
de concessão para operarem com estes serviços.

Art. 11 - Os serviços de transportes coletivos urbanos serão administrados pela Secretaria de Administração, na forma que dispuser o re-
gulamento da presente Lei.

Art. 12 - A operação dos Serviços de Transportes Coletivos Urbanos serão fiscalizados, permanentemente, por agentes credenciados da 
Secretaria da Administração.
Parágrafo Único - A fiscalização será exercida sobre os concessionários, os condutores, os veículos e a documentação obrigatória.

Art. 13 - Para atender aos serviços de fiscalização previstos nesta Lei, serão emitidas, pela Secretaria da Administração, Carteiras de Iden-
tificação para uso de funcionários lotados no Setor de Concessões e Permissões.

Art. 14 - O veículo considerado sem condições de tráfego, terá o respectivo Alvará de Licença apreendido pela Fiscalização, podendo trafegar 
e prestar serviços somente após nova vistoria do Órgão competente.

Art. 15 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a baixar as normas e regulamentos, bem como disciplinar os casos omissos, 
por decreto, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação da presente Lei.

Art. 16 - O regulamento será baixado após ouvidos os representantes da Comissão de Transporte da Câmara de Vereadores, representantes 
da Secretaria da Administração e Assessoria do Gabinete do Executivo Municipal, podendo participar representantes da Comunidade e dos 
Concessionários.

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 10 de agosto de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 10 de agosto de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 731.

Publicação Nº 1879555

LEI Nº 731.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º É declarada e reconhecida de Utilidade Pública, no âmbito do Município de Siderópolis, foro da comarca de Urussanga, Estado de 
Santa Catarina, a “ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS”.

Art. 2º A “ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS - AFUPRE”, são asseguradas todas 
as prerrogativas e vantagens previstas na legislação vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de agosto de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 30 de agosto de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 732.

Publicação Nº 1879556

LEI Nº 732.

“AUTORIZA A RECONTRATAÇÃO DA LOCAÇÃO DE TRATORES E ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a recontratação e ampliação da locação de tratores de médio e/ou 
de grande porte, visando continuar o atendimento aos agricultores do Município.

Art. 2º A locação de que trata o artigo anterior poderá ser efetuada através do artigo 2º da Lei nº 704, de 26/08/87, ou através de novas 
licitações para aqueles proprietários de tratores agrícolas que habilitarem.

Art. 3º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar até o limite de Cr$-5.500.000,00 (cinco 
milhões e quinhentos mil cruzados), para atender as despesas decorrentes da execução da presente Lei, adicionando o mesmo ao seguinte 
elemento de despesa do Orçamento vigente:
09 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 09/73 - Outros Serviços e Encargos ................................ CZ$ 5.500.000,00

Art. 4º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta do excesso de arrecadação, devidamente comprovado na presente data 
deste exercício financeiro.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 14 de setembro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 14 de setembro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 733.

Publicação Nº 1879557

LEI Nº 733.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CZ$ 16.900.000,00”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de Cr$-16.900.000,00 (dezesseis milhões e 
novecentos mil cruzados), destinados a adicionar os seguintes elementos de despesa do Orçamento vigente:
00 - CÂMARA DE VEREADORES
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3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3200 - Material de Consumo ............................................ CZ$ 300.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 00/04 - Outros Serviços e Encargos ............................. CZ$ 500.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 03/22 - Outros Serviços e Encargos ............................. CZ$ 200.000,00
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3113 - 05/39 - Obrigações Patronais ................................. CZ$ 1.000.000,00
3120 - Material de Consumo
3120 - 05/40 - Material de Consumo .................................. CZ$ 6.000.000,00
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 06/47 - Pessoal Civil ........................................ CZ$ 2.000.000,00
3120 - Material de Consumo -
3120 - 06/48 - Material de Consumo .................................... CZ$ 200.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3230 - Transferências a Instituições Privadas
3231 - 06/50 - Subvenções Sociais - CNEC .............................. CZ$ 700.000,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4110 - Obras e Instalações
4110 - 06/58 - Obras e Instalações .................................. CZ$ 5.000.000,00
08 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 08/68 - Outros Serviços e Encargos ........................... CZ$ 1.000.000,00
TOTAL .............................................................. CZ$ 16.900.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior correrá por conta do excesso de arrecadação, devidamente comprovado na presente data 
deste exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 14 de setembro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 14 de setembro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração, respondendo

LEI Nº 734.

Publicação Nº 1879558

LEI Nº 734.

“HOMOLOGA CONTRATO DE LOCAÇÃO COM A COMÉRCIO, INDÚSTRIA E CONFECÇÕES LTDA”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar CONTRATO DE LOCAÇÃO com a firma COMÉRCIO, INDÚSTRIA E CONFECÇÕES 
CRITEX LTDA - ME, referente a um prédio de alvenaria desta Municipalidade, medindo 225,00 m2 (duzentos e vinte e cinco metros qua-
drados), situado na localidade de Alto Rio Maina, neste Município, pelo prazo de 5 (cinco) anos, iniciando por idêntico prazo, recebendo 
homologação novamente da Câmara de Vereadores.
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Art. 2º Fica, igualmente, homologado “ad-referendum” o Contrato de Locação Predial, o contrato apenso a presente Lei, o qual fica fazendo 
parte integrante desta Lei.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 06 de outubro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 06 de outubro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 735.

Publicação Nº 1879559

LEI Nº 735.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CZ$ 25.543.000,00”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CZ$ 25.543.000,00 (vinte e cinco milhões, 
quinhentos e quarenta e três mil cruzados, destinados a adicionar os seguintes elementos de despesa do Orçamento vigente:
00 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 00/01 - Pessoal Civil .......................................... CZ$ 800.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transferências a pessoas
3252 - 00/09 - Pensionistas ............................................ CZ$ 43.000,00
01 - GABINETE DO PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - - 01/12 - Pessoal Civil ........................................ CZ$ 600.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - PESSOAL
3113 - 03/19 - Obrigações Patronais ................................... CZ$ 100.000,00
3120 - Material de Consumo
3120 - 03/20 - Material de Consumo .................................... CZ$ 500.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transferências a Pessoas
3151 - 03/23 - Inativos ............................................... CZ$ 700.000,00
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 04/29 - Outros Serviços e Encargos ............................. CZ$ 100.000,00
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 05/38 - Pessoal Civil ........................................ CZ$ 7.000.000,00
3113 - 05/39 - Obrigações Patronais ................................. CZ$ 2.100.000,00
3120 - Material de Consumo
3120 - 05/40 - Material de Consumo .................................. CZ$ 5.000.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 05/42 - Outros Serviços e Encargos ............................. CZ$ 500.000,00
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 06/47 - Pessoal Civil .......................................... CZ$ 400.000,00
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08 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 08/68 - Outros Serviços e Encargos ........................... CZ$ 1.500.000,00
09 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 09/73 - Outros Serviços e Encargos ........................... CZ$ 6.200.000,00
TOTAL .............................................................. CZ$ 25.543,000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta do Excesso de Arrecadação, devidamente comprovado, no 
corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 06 de outubro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 06 de outubro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 736.

Publicação Nº 1879560

LEI Nº 736.

“DENOMINA AVENIDA PORFÍRIO FELTRIN”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada “AVENIDA PORFÍRIO FELTRIN”, a via pública construída pela Municipalidade e que tem origem na conjunção e/ou 
esquina das ruas: Final da Rodovia SC-445; rua João Caruso Mac-Donald; rua Siderúrgica e Avenida General Osvaldo Pinto da Veiga e rua 
“B” da área industrial, homenageando um dos mais legítimos líderes da Comunidade Sideropolitana.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de novembro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 04 de novembro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 737.

Publicação Nº 1879561

LEI Nº 737.

“DENOMINA HOSPITAL MUNICIPAL SÃO LUCAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado “HOSPITAL MUNICIPAL SÃO LUCAS” o hospital construído pela Municipalidade, na Vila Residencial da Treviso, na 
sede deste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de novembro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 04 de novembro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 738.

Publicação Nº 1879562

LEI Nº 738.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CZ$ 44.747.231,08”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CZ$ 44.747.231,08 (quarenta e 
quatro milhões, setecentos e quarenta e sete mil, duzentos e trinta e um cruzados e oito centavos), destinados a adicionar as seguintes 
dotações do Orçamento em vigor:
00 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 00/01 - Pessoal Civil ........................................ CZ$ 2.413.227,88
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3131 - 00/03 - Remuneração de Serviços Pessoais ....................... CZ$ 120.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS
3252 - 00/09 - Pensionistas ............................................ CZ$ 66.874,00
01 - GABINETE DO PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 01/12 - Pessoal Civil ........................................ CZ$ 1.510.600,00
02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 02/16 - Pessoal Civil .......................................... CZ$ 377.650,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 03/18 - Pessoal Civil .......................................... CZ$ 102.127,20
3113 - 03/19 - Obrigações Patronais ................................... CZ$ 100.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 03/22 - Outros Serviços e Encargos ............................. CZ$ 300.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transferências a Pessoas
3251 - 03/23 - Inativos ............................................. CZ$ 2.376.854,30
3252 - 03/24 - Pensionistas ........................................... CZ$ 419.794,00
3253 - 03/25 - Salário Família .......................................... CZ$ 1.575,60
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 04/27 - Pessoal Civil .......................................... CZ$ 524.358,60
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transferências a Pessoas
3253 - 04/32 - Salário Família .......................................... CZ$ 4.726,80
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
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3111 - 05/38 - Pessoal Civil ....................................... CZ$ 20.664.139,40
3113 - 05/39 - Obrigações Patronais ................................. CZ$ 4.200.000,00
3120 - Material de Consumo
3120 - 05/40 - Material de Consumo .................................. CZ$ 3.000.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos ............................... CZ$ 300.000,00
06 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 06/47 - Pessoal Civil ........................................ CZ$ 5.591.764,50
3120 - Material de Consumo
3120 - 06/48 - Material de Consumo .................................... CZ$ 550.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 06/49 - Outros Serviços e Encargos .............................. CZ$ 50.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3230 - Transf. Instituições Privadas
3231 - 06/50 - Subvenções Sociais - CNEC ............................ CZ$ 1.221.280,00
3250 - Transferências a Pessoas
3253 - 06/57 - Salário Família ......................................... CZ$ 66.174,80
07 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3120 - Material de Consumo
3120 - 07/62 - Material de Consumo .................................... CZ$ 500.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3131 - 07/63 - Remuneração de Serviços Pessoais ....................... CZ$ 143.042,00
08 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 08/68 - Outros Serviços e Encargos ............................. CZ$ 143.042,00
TOTAL .............................................................. CZ$ 44.747.231,08

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta dos seguintes itens:
a) Excesso de Arrecadação devidamente comprovado no corrente exercício financeiro:
 ................................................................... CZ$ 42.317.231,08b) Anulação das seguintes dotações do Orçamento em vigor:
01 - GABINETE DO PREFEITO
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4120 - Equipamentos e Material Permanente
4120 - 01/15 - Equipamentos e Material Permanente ................... CZ$ 1.500.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4120 - Equipamentos e Material Permanente
4120 - 03/26 - Equipamentos e Material Permanente ..................... CZ$ 100.000,00
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3290 - Diversas Transferências Correntes
3291 - 04/35 - Sentenças Judiciárias .................................. CZ$ 100.000,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4120 - Equipamentos e Material Permanente
4120 - 04/36 - Equipamentos e Material Permanente ..................... CZ$ 100.000,00
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4120 - Equipamentos e Material Permanente
4120 - 05/46 - Equipamentos e Material Permanente ....................CZ$ 480.000,00
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4120 - 06/59 - Equipamentos e Material Permanente ...................... CZ$ 50.000,00
09 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4120 - Equipamentos e Material Permenente
4120 - 09/74 - Equipamentos e Material Permanente ..................... CZ$ 100.000,00



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1275

TOTAL ............................................................... CZ$ 2.430.000,00
TOTAL GERAL ........................................................ CZ$ 44.747.231,08

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 10 de novembro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 10 de novembro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 739.

Publicação Nº 1879563

LEI Nº 739.

“AUTORIZA PARCELAR DESPESA VINCULADA AO FPM”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a parcelar o montante de 17.054,44 (dezessete mil, cinqüenta e quatro vírgula 
quarenta e quatro) OTNs (Obrigações do Tesouro Nacional), relativas ao saldo devido a firma construtora do Hospital Municipal de Sideró-
polis, conforme Contrato nº C-002/88, de 23/02/88.

Art. 2º O parcelamento a que se refere o artigo anterior, será efetuado de conformidade com o cronograma constante do ANEXO I, docu-
mento integrante da presente Lei.

Art. 3º O Chefe do Poder Executivo fica autorizado a emitir carta de crédito em favor da empresa FECEL - FRETTA ENGENHARIA, COMÉR-
CIO E EMPREENDIMENTOS LTDA., vinculando as parcelas vincendas às Cotas - parte do Fundo de Participação do Município - FPM, a que 
o Município fizer jus.

Art. 4º As parcelas a serem pagas em 1988, correrão por conta do elemento de despesa 4110 - Obras e Instalações e, em 1989, a cargo 
do elemento de despesa 4192 - Despesas de Exercícios anteriores.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 28 de novembro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 28 de novembro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 74

Publicação Nº 1878898

LEI Nº 74
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE CR$20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de outubro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário
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LEI Nº 740.

Publicação Nº 1879564

LEI Nº 740.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CZ$ 37.330.000,00”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CZ$ 37.330.000,00 (trinta e sete 
milhões, trezentos e trinta mil cruzados), destinados a adicionar as seguintes dotações do Orçamento vigente:
01 - GABINETE DO PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 01/04 - Outros Serviços e Encargos ............................. CZ$ 300.000,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3120 - Material de Consumo
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 03/22 - Outros Serviços e Encargos ..........................CZ$ 2.450.000,00
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3280 - Contribuição ao PASEP
3280 04/33 - Contribuição ao PASEP/FPM ................................ CZ$ 150.000,00
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3113 - 05/39 - Obrigações Patronais ................................. CZ$ 3.000.000,00
3120 - Material de Consumo
3120 - 05/40 - Material de Consumo ................................. CZ$ 11.500.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 05/42 - Outros Serviços e Encargos ............................. CZ$ 900.000,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4110 - Obras e Instalações
4110 - 05/45 - Obras e Instalações .................................. CZ$ 2.500.000,00
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4110 - Obras e Instalações
4110 - 06/58 - Obras e Instalações .................................. CZ$ 5.300.000,00
07 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 07/60 - Pessoal Civil ........................................... CZ$ 80.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 07/64 - Outros Serviços e Encargos .............................. CZ$ 30.000,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4110 - Obras e Instalações
4110 - 07/65 - Obras e Instalações .................................... CZ$ 890.000,00
08 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3120 - Material de Consumo
3120 - 08/67 - Material de Consumo .................................... CZ$ 180.000,00
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos
3132 - 08/68 - Outros Serviços e Encargos ........................... CZ$ 6.500.000,00
09 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos ............................. CZ$ 3.500.000,00
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3132 - 09/73 - Outros Serviços e Encargos .......................... CZ$ 37.330.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta do Excesso de Arrecadação devidamente comprovado, no 
corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 28 de novembro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 28 de novembro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 741.

Publicação Nº 1879565

LEI Nº 741.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PRA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1989”. (CZ$ 1.227.000.000,00)

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Siderópolis para o exercício financeiro de 1989 estima a receita em CZ$ 1.227.000.000,00 (Hum bilhão, 
duzentos e vinte e sete milhões de cruzados) e a despesa em igual valor.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação das fontes previstas no Anexo I, integrante desta Lei, obedecendo ao disposto no 
Decreto-Lei nº 1939, de 20 de maio de 1982.

Art. 3º A despesa será efetuada de acordo com as discriminações apresentadas no Anexo II, que também faz parte desta Lei, por elementos 
de Despesa, e com o que estabelece o Decreto-Lei nº 1875, de 15 de julho de 1981, distribuídos nas Unidades Orçamentárias:
I - PODER LEGISLATIVO
00 - Câmara de Vereadores .......................................... CZ$ 26.733.000,00
II - PODER EXECUTIVO
01 - Gabinete do Prefeito .......................................... CZ$ 22.500.000,00
02 - Gabinete do Vice-Prefeito ...................................... CZ$ 3.750.000,00
03 - Secretaria de Administração ................................... CZ$ 14.130.000,00
04 - Secretaria de Finanças ........................................ CZ$ 28.270.000,00
05 - Secretaria de Transportes e Obras ............................ CZ$ 568.210.000,00
06 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes .................... CZ$ 86.252.000,00
07 - Secretaria de Saúde e Bem Estar Social ....................... CZ$ 199.800.000,00
08 - Secretaria de Serviços Urbanos ................................ CZ$ 36.000.000,00
09 - Secretaria da Agricultura ..................................... CZ$ 63.800.000,00
10 - Reserva de Contingência ...................................... CZ$ 177.555.000,00
TOTAL ........................................................... CZ$ 1.227.000.000,00

Art. 4º O Executivo, fundamentado na Constituição Federal e na Lei nº 4.320/64, nos termos do artigo 7º e 43º, itens e parágrafos, fica 
autorizado a:
I - Abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Orçamentária Estimada, para as dotações que se tornarem 
insuficientes, utilizando como recursos os previstos no art. 43º, itens I e II, da Lei Federal nº 4.320/64;
II - Proceder a abertura de créditos adicionais em dotações de despesas determinadas pelos recebimentos de subvenções; contribuições ou 
auxílios para aplicação em despesas vinculadas;
III - Realizar operações de crédito, por antecipação da Receita, para suprir insuficiências de caixa, até o limite previsto na legislação vigente.

Art. 5º Os recursos da Reserva de Contingência são destinados, por ato do Chefe do Poder Executivo, para atender insuficiências nas do-
tações orçadas, para os dois poderes.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para a Reserva de Contingência, total ou parcialmente, saldos de dotações do Orça-
mento de Despesa que não forem utilizados.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de novembro de 1988.
DILNEI ROSSA
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Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 30 de novembro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 742.

Publicação Nº 1879566

LEI Nº 742.

“AUTORIZA A ESCRITURAÇÃO DE ÁREAS DE TERRAS NO PARQUE INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a efetuar a Escritura Pública de Doação de áreas de terras urbanas, localizadas no Par-
que Industrial do Município de Siderópolis, criado através da Lei nº 562/81, de 26/08/81, considerando que as indústrias estabelecidas no 
referido Parque Industrial vêem cumprindo as exigências requeridas pelo Município e pela Legislação pertinente, atendendo, principalmente, 
as finalidades sociais propostas.

Art. 2º As entidades beneficiadas com a doação das áreas de terras e escrituras públicas definitivas são:
1. INDÚSTRIAS TÊXTEIS TRENTO LTDA;
2. CERÂMICA DONA ARINA LTDA;
3. CERÂMICA E CONCRETO SIDERÓPOLIS LTDA.

Art. 3º As despesas da escritura pública definitiva correrão por conta das empresas beneficiadas.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de novembro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 30 de novembro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 743.

Publicação Nº 1879567

LEI Nº 743.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CZ$ 9.500.000,00”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CZ$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos 
mil cruzados), destinados a adicionar as seguintes dotações do Orçamento em vigor:
07 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4110 - Obras e Instalações
4110 - 07/65 - Obras e Instalações .................................. CZ$ 9.500.000,00
TOTAL ............................................................... CZ$ 9.500.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta do Excesso de Arrecadação, devidamente comprovado no 
corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de novembro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
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MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 30 de novembro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 744.

Publicação Nº 1879568

LEI Nº 744.

“CONCEDE ABONO DE NATAL AOS FUNCIONÁRIOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito especial no valor de CZ$ 3.535.014,00 (três milhões, quinhentos e 
trinta e cinco mil e quatorze cruzados), destinados a conceder um Abono de Natal aos funcionários Ativos, Inativos e Pensionistas do Muni-
cípio, relativo ao exercício de 1988, abaixo especificado:
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - Pessoal
3111 - 03/18-A - Pessoal Civil ........................................ CZ$ 862.298,65
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transferências a Pessoas
3251 - 03/23-A - Inativos ........................................... CZ$ 2.279.158,35
3252 - 03/24-A - Pensionistas ........................................CZ$ 393.557,00
TOTAL ............................................................... CZ$ 3.335.014,00

Art. 2º O Abono de Natal corresponderá a um salário integral de vencimentos ou remuneração a que faz jus no mês de dezembro de 1988, 
deduzidas as horas extras, horário industrial e faltas ou licenças de qualquer natureza, mesmo as justificadas.

Art. 3º O crédito a que se refere o artigo 1º da presente Lei correrá por conta do Excesso de Arrecadação, devidamente comprovado no 
corrente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de novembro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 30 de novembro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 745/1988

Publicação Nº 1879569

LEI Nº 745/1988

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 746.

Publicação Nº 1879570

LEI Nº 746.

“OTENIZA A UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO - UFM”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica OTENIZADA A UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS - UFM, que servirá como base de cálculo para a cobrança 
das taxas municipais e outros tributos onde ela se aplica.

Art. 2º Uma (1) UNIDADE FISCAL MONETÁRIA DO MUNICÍPIO terá o valor de uma (1) Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (OTN), 
que será convertida na hora do pagamento em cruzados.

Art. 3º Fica, ainda, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar 
da data de sua publicação.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 1989.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 20 de dezembro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 20 de dezembro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 747.

Publicação Nº 1879571

LEI Nº 747.

“INSTITUI O IMPOSTO SOBRE VENDAS DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS A VAREJO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE VENDAS DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVV, tem como fato gerador a venda a varejo 
efetuada por estabelecimentos que promovem a sua comercialização.
Parágrafo Único - Consideram-se a varejo as vendas de qualquer quantidade, efetuadas ao consumidor final.

Art. 2º O IVV não incide sobre a venda a varejo de óleo diesel.

Art. 3º Considera-se local de operação aquele onde se encontrar o produto no momento da venda.

Art. 4º Contribuinte do Imposto é o estabelecimento comercial ou industrial que realizar as vendas descritas no artigo 1º.
§ 1º Considera-se estabelecimento o local, construído ou não, onde o contribuinte exerce suas atividades em caráter permanente ou tem-
porário, de comercialização a varejo dos combustíveis sujeitos ao imposto.
§ 2º Para efeito de cumprimento da obrigação será considerado autônomo cada um dos estabelecimentos, permanentes ou temporários, 
inclusive os veículos utilizados no comércio ambulante.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos veículos utilizados para simples entrega de produtos a destinatários certos, em 
decorrência de operação já tributada.

Art. 5º Considera-se também contribuinte:
I - Os estabelecimentos de sociedades civis de fins econômicos inclusive cooperativas, que pratiquem com habitualidade operações de ven-
das a varejo de combustíveis líquidos e gasosos.
II - O estabelecimento de órgãos da administração pública direta, de autarquia ou de empresa pública federal, estadual ou municipal, que 
venda a varejo produtos sujeitos ao imposto, ainda que a compradores de determinada categoria profissional ou funcional.

Art. 6º São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do Imposto devido:
I - O transportador, em relação a produtos transportados e comercializados no varejo, durante o transporte.
II - O armazém ou o depósito que mantenha sob sua guarda em nome de terceiros, produtos destinados a venda direta a consumidor final.

Art. 7º A base de cálculo do imposto é o valor de venda do combustível líquido ou gasoso no varejo, incluídas as despesas adicionais de-
bitadas pelo vendedor ao comprador:
Parágrafo Único - O montante do imposto integra a base de cálculo a que se refere este artigo, constituindo o respectivo destaque mera 
indicação para fins de controle.

Art. 8º A autoridade fiscal poderá arbitrar a base de cálculo, sempre que:
I - Não forem exibidos ao fisco os elementos necessários a comprovação do valor das vendas, inclusive nos casos de perda, extravio ou 
atraso na escrituração de livros ou documentos fiscais.
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II - Houver fundada suspeita de que os documentos fiscais não refletem o valor real das operações de venda.
III - Estiver ocorrendo venda ambulante, a varejo, de produtos desacompanhados de documentos fiscais.

Art. 9º As alíquotas do imposto são:
I - Gasolina ................................ 3%
II - Querosene iluminante ................... 3%
III - Álcool hidratado ...................... 3%
IV - Óleos combustíveis ..................... 3%
V - Gás liquefeito de petróleo .............. 3%
VI - Gás natural (encanado) ................. 3%
VII - Gasolina de aviação ................... 3%
VIII - Querosene de aviação ................. 3%

Art. 10 - O valor do imposto a recolher será apurado quinzenalmente e pago através de guia preenchida pelo contribuinte em modelo apro-
vado pela Secretaria de Finanças do Município, na forma e nos prazos previstos em regulamento.
Parágrafo Único - O regulamento deverá disciplinar os casos de recolhimento efetuado por contribuinte ou responsável não inscritos.

Art. 11 - O Poder Executivo poderá celebrar convênio com Estados e Municípios, objetivando a implementação de normas e procedimentos 
que se destinam a cobrança e a fiscalização do tributo.
Parágrafo Único - O convênio poderá disciplinar a substituição tributária em caso de substituto sediado em outro Município.

Art. 12 - O crédito tributário não liquidado nas épocas próprias fica sujeito a atualização monetária do seu valor.
Parágrafo Único - As multas devidas serão aplicadas sobre o valor do imposto corrigido.

Art. 13 - O descumprimento das obrigações principal e acessórias sujeitará o infrator as seguintes penalidades, sem prejuízos da exigência 
do imposto:
I - Falta de recolhimento do tributo - multa de 100% do valor do imposto;
II - Falta de emissão de documento fiscal em operação não escriturada - multa de 200% do valor do imposto;
III - Emitir documento fiscal consignando importância diversa do valor da operação ou com valores diferentes das respectivas vias com o 
objetivo de reduzir o valor da operação ou com valores diferentes das respectivas vias com o objetivo de reduzir o valor do imposto a pagar 
- multa de 200% do valor do imposto não pago;
IV - Deixar de emitir documento fiscal, estando a operação devidamente registrada - multa de 10% do valor da OTN;
V - Transportar, receber ou manter em estoque ou depósito produtos sujeitos ao imposto, sem documento fiscal ou acompanhados de do-
cumento fiscal idôneo - multa de 200% do valor do imposto;
VI - Recolher o imposto após o prazo regulamentar, antes de qualquer procedimento fiscal - multa de 40% do valor do imposto.

Art. 14 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua vigência.

Art. 15 - O IVV - Imposto Sobre Vendas de Combustíveis Líquidos e Gasosos a Varejo, será cobrado a partir do trigésimo dia contado da 
publicação desta Lei.

Art. 16 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 20 de dezembro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 20 de dezembro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 748/1988

Publicação Nº 1879572

LEI Nº 748/1988

“INSTITUI O IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

DILNEI ROSSA, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS

SEÇÃO I
DO FATO GERADOR E DA INCIDÊNCIA
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Art. 1º Fica instituído o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, mediante ato oneroso “inter-vivos”, que tem como fato gerador:
I - A transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, conforme defi-
nido no Código Civil;
II - A transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;
III - A cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores;

Art. 2º A incidência do Imposto alcança as seguintes mutações patrimoniais;
I - Compra e venda pura ou condicional e atos equivalentes;
II - Dação em pagamento;
III - Permuta;
IV - Arrematação ou adjudicação em leilão, hasta pública ou praça;
V - Incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, ressalvados os casos previstos nos incisos III e IV do Art. 3º;
VI - Transferência do patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer um dos sócios, acionistas ou respectivos sucessores;
VII - Tornas ou reposições que ocorram;
a) Nas partilhas efetuadas em virtude de dissolução da sociedade conjugal ou morte quando o cônjuge ou herdeiros receberem, dos imóveis 
situados no Município, quota-parte cujo valor seja maior do que o da parcela que lhe caberia na totalidade desses imóveis;b) Nas divisões 
para extinção de condomínio de imóvel, quando for recebida por qualquer condômino, quota-parte material cujo valor seja maior do que o 
de sua quota-parte ideal;
VIII - Mandato em causa própria e seus sub-estabelecimentos, quando o instrumento contiver os requisitos essenciais a compra e venda;
IX - Instituição de fideicomisso;
X - Enfiteuse e suenfiteuse;
XI - Rendas expressamente constituídas sobre imóvel;
XII - Concessão real de uso;
XIII - Cessão de direitos de usufruto;
XIV - Cessão de direitos de usucapião;
XV - Cessão de direitos do arrematante ou adjudiciante, depois de assinado o auto de arrematação ou adjudiciação;
XVI - Cessão de promessa de venda ou cessão de promessa de cessão;
XVII - Acessão física quando houver pagamento de indenização;
XVIII - Cessão de direitos sobre permuta de bens imóveis;
XIX - Qualquer ato judicial ou extrajudicial “inter-vivos” não especificado neste artigo que importe ou se resolva em transmissão a título 
oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física, ou de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia;
XX - Cessão de direitos relativos aos atos mencionados no inciso anterior;
§ 1º Será devido novo imposto:
I - Quando o vendedor exercer o direito de preleção;
II - No pacto de melhor comprador;
III - Na retrocessão;
IV - Na retrovenda;
§ 2º Equipara-se ao contrato de compra e venda, para efeitos fiscais:
I - A permuta de bens imóveis por bens e direitos de outra natureza;
II - A permuta de bens imóveis por outros quaisquer bens situados fora do território do Município;
III - A transação em que seja reconhecido direito que implique transmissão de imóvel ou de direito a ele relativo.

SEÇÃO II
DAS IMUNIDADES E DA NÃO INCIDÊNCIA

Art. 3º O imposto não incide sobre a transmissão de bens imóveis ou de direitos a eles relativos quando:
I - O adquirente for a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas autarquias e fundações;
II - O adquirente for partido político, templo de qualquer culto, instituição de educação e assistência social, para atendimento de suas fina-
lidades essenciais ou delas decorrentes;
III - Efetuada para a sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital;
IV - Decorrentes de fusão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica;
§ 1º O disposto nos incisos III e IV deste Artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a 
compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
§ 2º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida no parágrafo anterior quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da 
receita operacional de pessoa jurídica adquirente nos 2 (dois) anos seguintes a aquisição decorrer de vendas, administração ou cessão de 
direitos a aquisição de imóveis;
§ 3º Verificada a preponderância a que se referem os parágrafos anteriores tornar-se-á devido o Imposto nos termos da Lei vigente a data 
da aquisição e sobre o valor atualizado do imóvel ou dos direitos sobre eles;
§ 4º As instituições de educação e assistência social deverão observar ainda os seguintes requisitos:
I - Não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou das suas rendas a título de lucro ou participação no resultado;
II - Aplicarem integralmente no país os seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos seus objetivos sociais;
III - Manterem escrituração de suas respectivas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar perfeita 
exatidão.

SEÇÃO III
DAS ISENÇÕES

Art. 4º São isentas do imposto:
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I - A extinção do usufruto, quando o seu instituidor tenha continuado dono da nua-propriedade;
II - A transmissão dos bens ao cônjuge, em virtude de comunicação decorrente do regime de bens do casamento;
III - A transmissão em que o alienante seja o Poder Público;
IV - A indenização de benfeitorias pelo proprietário ao locatário, consideradas aquelas de acordo com a lei civil;
V - A transmissão de gleba rural de áreas não-excedente a vinte e cinco hectares, que se destine ao cultivo pelo proprietário e sua família, 
não possuindo este outro imóvel no Município;
VI - A transmissão decorrente de investidura;
VII - A transmissão decorrente da execução de planos de habitação para a população de baixa renda; patrocinado ou executado por órgãos 
públicos, seus agentes ou associações específicas, constituídas com a única finalidade de construção e execução de planos habitacionais;
VIII - As transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária.

SEÇÃO IV
DO CONTRIBUINTE E DO RESPONSÁVEL

Art. 5º O imposto é devido pelo adquirente ou cessionário do bem imóvel ou do direito a ele relativo.

Art. 6º Nas transmissões que se efetuarem sem o pagamento do devido imposto devido, ficam solidariamente responsáveis, por esse paga-
mento, o transmitente e o cedente conforme o caso.

SEÇÃO V
DA BASE DE CÁLCULO

Art. 7º A base de cálculo do imposto é o valor pactuado no negócio jurídico ou o valor venal atribuído ao imóvel ou ao direito transmitido, 
periodicamente, atualizado pelo Município, se este for maior.
§ 1º Na arrematação ou leilão e na adjudicação de bens imóveis, a base de cálculo será o valor estabelecido pela avaliação judicial ou ad-
ministrativa, ou o preço pago, se este for maior.
§ 2º Nas tornas ou reposições a base de cálculo será o valor da fração ideal;
§ 3º Na instituição de fideicomisso, a base de cálculo será o valor do negócio jurídico ou 70% do valor venal do bem imóvel ou do direito 
transmitido, se maior.
§ 4º Nas rendas expressamente constituídas sobre imóvel, a base de cálculo será o valor do negócio ou 30% do valor venal do bem imóvel, 
se maior.
§ 5º Na concessão real de uso, a base de cálculo será o valor do negócio jurídico ou 40% do valor venal do bem imóvel, se maior.
§ 6º No caso de cessão de direitos de usufruto; a base de cálculo será o valor do negócio jurídico ou 70% do valor venal do imóvel, se maior.
§ 7º No caso de acessão física, a base de cálculo será o valor da indenização ou o valor venal da fração ou acréscimo transmitido, se maior.
§ 8º Quando a fixação do valor venal do bem imóvel ou direito transmitido tiver por base o valor da terra-nua estabelecido pelo órgão 
federal competente.
§ 9º A impugnação do valor fixado como base de cálculo do imposto será endereçada a repartição municipal que efetuar o cálculo, acom-
panhada de laudo técnico de avaliação do imóvel ou direito transmitido.

SEÇÃO VI
DAS ALÍQUOTAS

Art. 8º O Imposto será calculado aplicando-se sobre o valor estabelecido como base de cálculo as seguintes alíquotas:
I - Transmissões compreendidas no Sistema Financeiro da Habitação, em relação a parcela financiada - 0,5 % (meio por cento);
II - Demais transmissões - 2% (dois por cento).

SEÇÃO VII
DO PAGAMENTO

Art. 9º O imposto será pago até a data do fato translativo, exceto nos seguintes casos:
I - Na transferência do imóvel a pessoa jurídica ou deste para seus sócios ou acionistas ou respectivos sucessores, dentro de 30 (trinta) dias, 
contados da data da assembléia ou da escritura em que tiverem lugar aqueles atos;
II - Na arrematação ou na adjudicação em praça ou leilão, dentro de 30 (trinta) dias contados da data em que tiver sido assinado o auto ou 
deferida a adjudicação, ainda que exista recurso pendente;
III - Na cessão física, até data do pagamento da indenização ;
IV - Nas tornas ou reposições e nos demais atos judiciais, dentro de 30 (trinta) dias, contados da data da sentença que reconhecer o direito, 
ainda que exista recurso pendente.

Art. 10 Nas promessas ou compromissos de compra e venda é facultado efetuar-se o pagamento do imposto a qualquer tempo desde que 
dentro do prazo fixado para o pagamento do preço do imóvel.
§ 1º Optando-se pela antecipação a que se refere este artigo, tomar-se-á por base o valor do imóvel na data em que for efetuada a anteci-
pação, ficando o contribuinte exonerado do pagamento do Imposto sobre o acréscimo do valor, verificado no momento da escritura pública.
§ 2º Verificada a redução do valor, não se restituirá a diferença do Imposto correspondente.
§ 3º Não se restituirá o Imposto pago:
I - Quando houver subseqüente cessão da promessa ou compromisso, ou quando qualquer das partes exercer o direito de arrependimento, 
não sendo, em conseqüência, lavrada a escritura;
II - Àquele que venha a perder o imóvel em virtude de pacto de retrovenda.

Art. 12 O Imposto, uma vez pago, só será restituído nos casos de:



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1284

I - Anulação da transmissão decretada pela autoridade judiciária, em decisão definitiva;
II - Nulidade do ato jurídico;
III - Rescisão de contrato e desfazimento da arrematação com fundamento no art. 1136 do Código Civil..

Art. 13 A guia para pagamento do imposto será emitida pelo órgão competente, conforme dispuser o regulamento.

SEÇÃO VIII
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Art. 14 O sujeito passivo é obrigado a apresentar, na repartição competente da Prefeitura, os documentos e informações necessárias ao 
lançamento do Imposto, conforme estabelecido em regulamento.

Art. 15 Os tabeliões e escrivães não poderão lavrar instrumentos, escrituras ou termos judiciais sem que o imposto devido tenha sido pago.

Art. 16 Os tabeliões e escrivães transcreverão a guia de recolhimento do imposto nos instrumentos, escrituras ou termos judiciais que 
lavrarem.

Art. 17 Todos aqueles que adquirirem bens ou direitos cuja transmissão constitua ou possa constituir fato gerador do imposto, são obrigados 
a apresentar seu título à repartição fiscalizadora do tributo, dentro do prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data em que for lavrado o 
contrato, carta de adjudicação ou de arrematação, ou qualquer outro título representativo da transferência do bem ou direito.

SEÇÃO IX
DAS PENALIDADES

Art. 18 O adquirente de imóveis ou direito que não apresentar o seu título à repartição fiscalizadora, no prazo legal, fica sujeito à multa de 
50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do imposto.

Art. 19 O não pagamento do imposto nos prazos fixados nesta Lei sujeita o infrator à multa correspondente a 100% (cem por cento) sobre 
o valor do imposto devido.
Parágrafo Único - Igual penalidade será aplicada aos serventuários que descumprirem o previsto no Art. 15º.

Art. 20 A omissão ou inexatidão fraudulenta de declaração relativa a elementos que possam influir no cálculo do imposto sujeitará o contri-
buinte à multa de 200% (duzentos por cento) sobre o valor do imposto sonegado:
Parágrafo Único - Igual multa será aplicada a qualquer pessoa que intervenha no negócio jurídico ou declaração e seja conivente ou auxiliar 
na inexatidão ou omissão praticada.

Capítulo II
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 21 O Prefeito baixará no prazo de 30 (trinta) dias, o regulamento da presente Lei.

Art. 22 O crédito tributário não liquidado na época própria fica sujeito à atualização monetária.

Art. 23 Aplicam-se, no que couber, os princípios, normas e demais disposições do Código Tributário Municipal, relativos à Administração 
tributária.

Art. 24 Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1989.

Art. 25 Revogam-se as disposições em contrário:

Prefeitura Municipal de Siderópolis. Em 20 de dezembro de 1988.
DILNEI ROSSA
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Finanças
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 20 de dezembro de 1988.
CÉLIO CARLOS GOMES
Secretário de Administração

LEI Nº 749.

Publicação Nº 1879573

LEI Nº 749.

“DOA ÁREA DE TERRA A JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
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aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar para o senhor JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA, duas áreas de terra urbana 
situada no perímetro urbano desta cidade, conforme descrição a seguir:
I - Área medindo 205,19 m2 (duzentos e cinco vírgula dezenove) metros quadrados, conforme croquis anexo, com as seguintes medidas e 
confrontações: Norte, fundos 19 metros lineares com a área remanescente 1B da Prefeitura Municipal de Siderópolis; ao Sul, em 9,30 metros 
lineares com a Rua Sebastião Toledo dos Santos; a Leste, em 27,20 metros lineares de frente para a rua Diomício Freitas, e a Oeste, em 
forma de V, sendo 6,10 metros lineares com terra de José Maurício da Silva, enquanto que no prolongamento em outro vértice extrema em 
23,00 metros lineares com José Maurício da Silva;
II - Área medindo 624,00 (seiscentos e vinte e quatro) metros quadrados, conforme croquis anexo, com as seguintes medidas e confron-
tações: Norte, em 30,00 metros lineares com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis; Sul, frente, em 30,00 metros lineares com a Av. 
Osvaldo Pinto da Veiga; a Leste 20,80 metros lineares do lado direito com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis, e ao Oeste, 20,80 
metros lineares com uma rua sem denominação.

Art. 2º A doação constante desta Lei é motivada pelos prejuízos causados pelos serviços da Municipalidade, que provocaram “rachaduras” 
de grande monta e que obrigam a Prefeitura ao ressarcimento das despesas, cujo acerto foi feito amigável entre as partes.

Art. 3º As despesas de escritura e registro no Cartório de Imóveis da Comarca de Urussanga - SC,correrá por conta do beneficiado.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário:

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 06 de março de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 06 de março de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 75

Publicação Nº 1878899

LEI Nº 75

FIXA PADRÃO DE VENCIMENTOS DE TRATORISTA

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O padrão de vencimentos de tratorista fica fixado no quadro extranumerários, Ref. XII.

Art. 2º O padrão em referência constante do artigo anterior passa a vigorar após a aprovação desta Lei e o preenchimento da referida vaga.

Art. 3º Para cobrir as despesas decorrentes da aprovação desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, em época oportuna, o Crédito 
Especial de Cr$42.000,00 (Quarenta e ddois mil cruzeiros), pelos recursos disponíveis para o ano de 1961 e consignar no Orçamento para 
1962 a importância respectiva.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de outubro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 750.

Publicação Nº 1879574

LEI Nº 750.

“PERMUTA TERRENO EM TROCA DE BARREIRA DE MATERIAL PARA RODOVIAS MUNICIPAIS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a permutar uma área de terra medindo 665,60 (seiscentos e sessenta e cinco 
vírgula sessent
a) metros quadrados, referentes aos lotes nº 5 e 6, situados na Vila São João - COHAB, no perímetro urbano desta cidade de Siderópolis, 
com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte, lado direito, com 51,75 metros lineares com a rua D; ao Sul, 51,75 metros lineares 
do lado esquerdo com terras dos lotes nºs 7 e 8 da Vila São João - COHAB; a Leste, frente, 13,05 metros lineares com a Avenida Porfírio 
Feltrin - Siderópolis - Rio Fiorita; e a Oeste, fundos, 13,00 com a rua E da Vila São João - COHAB, permutando com uma barreira de material 
destinado a recuperação e manutenção de rodovias vicinais.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 13 de março de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 13 de março de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 751.

Publicação Nº 1879575

LEI Nº 751.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO AFIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município de Siderópolis autorizado a firmar convênio com o Governo do Estado de Santa Catari-
na, através da Secretaria de Educação, objetivando a obtenção de auxílio financeiro, destinado a atender despesas referentes ao transporte 
escolar.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de março de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 15 de março de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 752.

Publicação Nº 1879576

LEI Nº 752.

“ISENTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica isento do pagamento do Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, o Gás Liquefeito de Petróleo, 
neste Município de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de março de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 15 de março de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 753.

Publicação Nº 1879577

LEI Nº 753.

“CONCEDE INCENTIVOS ECONÔMICOS E ESTÍMULOS FISCAIS ÀS EMPRESAS QUE SE ESTABELEÇAM NO MUNICÍPIO OU NELE AMPLIEM 
SUAS ATIVIDADES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Prefeitura Municipal de Siderópolis poderá conceder, a requerimento da parte interessada, estímulos fiscais e incentivos econô-
micos às empresas que se estabeleçam e iniciem atividades no Município, bem como às empresas já existentes que ampliem de forma 
expressiva sua capacidade de produção e demanda de mão-de-obra.
§ 1º As solicitações de implantação de nova indústria ou ampliação das já existentes no Município conceder-se-á mediante consulta prévia 
dos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Siderópolis.
§ 2º A concessão do estímulo fiscal e incentivo econômico far-se-á por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, ouvida o Conselho Mu-
nicipal de Indústria e Comércio.

Art. 2º Os estímulos e incentivos a que se refere o artigo anterior poderão constituir-se, isolada ou cumulativamente, de:
I - Isenção do Imposto Sobre a Propriedade Territorial e Predial Urbana, pelo prazo mínimo de cinco (05) anos e no máximo de vinte (20) 
anos, a contar do Requerimento do Interessado a critério do Conselho Municipal de Indústria e Comércio.
II - Isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISQN, pelo prazo mínimo de cinco (05) e no máximo de vinte (20) anos, a 
contar do dia que iniciar as atividades industriais da requerente.
III - Execução no todo ou em parte dos serviços de aterro, drenagens e infra-estrutura necessárias nas áreas de terras onde serão implan-
tadas as novas indústrias e, também, a ampliação das já existentes.
IV - Isenção de Taxa por Alvará de Funcionamento, bem como a sua renovação, por dez (10) anos, a contar do deferimento.
V - Isenção de Taxas incidentes sobre a construção nova ou ampliada.

Art. 3º Poderá o Chefe do Poder Executivo Municipal efetuar doação de áreas de terras pertencentes a Prefeitura, às novas indústrias, em 
locais previamente determinados a sua implementação.

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo Municipal poderá autorizar a permuta de áreas de terras em atendimento a solicitações de empresas já 
existentes, desde que elas cumpram as exigências desta Lei.

Art. 5º A Empresa interessada nos incentivos econômicos e estímulos fiscais, cumprirá os seguintes requisitos:
I - Estudo de Mercado;
II - Projeto de Engenharia;
III - Tamanho e localização do empreendimento;
IV - Orçamento da receita e despesa;
V - Financiamento;
VI - Orçamento total da obra;
VII - Número de empregos a ser criado.
§ 1º Para efeito de avaliação das solicitações enquadráveis na presente Lei, serão considerados, prioritariamente o projeto em função de:
I - Número de novos empregos diretos;
II - Indústria pioneira;
III - Utilização de matéria-prima local.
§ 2º A indústria de maior porte, através de projeto circunstanciado e motivo poderá solicitar outros benefícios econômicos, desde que, para 
tanto, obtenha parecer favorável do Conselho Municipal de Indústria e Comércio, com aprovação do Poder Executivo Municipal.

Art. 6º À Empresa beneficiada com Incentivos Econômicos e Estímulos Fiscais, vedar-se-á:
I - Alienar o imóvel no período previsto para a reversão, a fim de desviar a finalidade originária, sem que a requerente observasse as con-
dições previstas na presente Lei, e sempre com expressa autorização do Chefe do Poder Executivo Municipal, ouvido o Conselho Municipal 
de Indústria e Comércio.
II - Gravar com ônus real de garantia, exceto a empresa já em atividade, desde que comprove, previamente, perante o Conselho Municipal 
de Indústria e Comércio, sua liquidez patrimonial.
III - Dar destinação diversa da prevista no projeto original aos Empreendimentos.
Parágrafo Único - A empresa beneficiada por esta Lei ficará obrigada a iniciar a obra num prazo de seis (06) meses, a partir do referimento 
pedido, e a concluí-la dentro de trinta e seis (36) meses prorrogáveis a critério do Conselho Municipal de Indústria e Comércio, da Prefeitura 
Municipal.

Art. 7º Incumbe ao Conselho Municipal de Indústria e Comércio, com a aprovação do Poder Executivo Municipal, através de parecer moti-
vado, deferir requerimento de alteração de atividade dos empreendimentos beneficiados, bem como Processo de Transação de Sucessão 
para Terceiros, da empresa beneficiada nos termos desta Lei.
Parágrafo Único - A transação conservar-se-á desde que o sucessor comprometa-se a cumprir as obrigações assumidas pelo antecessor, 
previstas em Lei.

Art. 8º Cessará o benefício, concedido pela presente Lei, a empresa que deixar de cumprir com os propósitos manifestados na solicitação e 
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contidos no projeto original, responsabilizando-se pelo recolhimento aos cofres públicos municipais do valor correspondente os benefícios 
obtidos através desta Lei, acrescidos de juros e correções legais em parcelas mensais e sucessivas, não superiores a dez (10) anos.

Art. 9º Reverterá ao Poder Público Municipal o terreno doado a título de incentivo econômico quando não utilizado na finalidade prevista no 
projeto original, sem ônus para o Município, sendo que as benfeitorias não removíveis seguirão a sorte do principal.
Parágrafo Único - É facultado ao Poder Público Municipal o direito de desistir da reversão do terreno, desde que comprovada a inconveni-
ência técnica, e julgada onerosa a transação ao erário.

Art. 10 - O beneficiado da presente Lei, quando concedido à empresa já existente, somente atingirá no tocante a isenção de impostos, o 
acréscimo das instalações efetivamente realizadas em concordância com o projeto específico.

Art. 11 - Não conceder-se-á nenhum benefício previsto nesta Lei às empresas que tenham débitos vencidos perante a Fazenda Pública 
Municipal.

Art. 12 - Incumbe aos órgãos competentes da Prefeitura Municipal de Siderópolis, a fiscalização da atividade de exploração sobre o cumpri-
mento de tal exigência, devendo a empresa informar por escrito, quando solicitada pelo órgão interessado.
Parágrafo Único - A infringência das disposições previstas no “caput” deste artigo aplicar-se-á a pena de suspensão da expedição do alvará 
de funcionamento, até o dia em que prestar as informações.

Art. 13 - Não obterá o benefício previsto no Art. 3º desta Lei, o proprietário que tiver alienado terreno de sua propriedade que pudesse ser 
utilizado para a implantação das dependências físicas da empresa, com prazo anterior a um (01) ano.

Art. 14 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá através de Decreto os critérios para a concessão de Incentivos Fiscais e Eco-
nômicos a Micro Empresa que pretender implantar-se no Município de Siderópolis, ouvido o Conselho Municipal de Indústria e Comércio.

Art. 15 - O Chefe do Poder Executivo Municipal baixará normas complementares, regulamentando as disposições desta Lei, no prazo de 
sessenta (60) dias a contar de sua publicação.

Art. 16 - As despesas oriundas desta Lei correrão por conta do Orçamento vigente.

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 22 de março de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 22 de março de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 754.

Publicação Nº 1879578

LEI Nº 754.

“AUTORIZA INSCREVER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a inscrever em Despesas de Exercícios Anteriores os valores a seguir especificados, 
referentes a despesas realizadas no exercício de 1988, conforme segue:
Antonio Stangherlin recibo s/nº ......................................................... NCZ$ 36,84
Transbrasil S/A - Linhas aéreas - recibo s/nº .......................................... NCZ$ 310,00
Elcio Constantino Rauen - recibo s/nº .................................................NCZ$ 134,10
Hélio Soratto - recibo s/nº .........................................................NCZ$ 134,10
Gava & Filhos Ltda - Nota Fiscal nº 000101 .............................................. NCZ$ 60,48
Antonio Oscar Roberge - recibo nº 0867 ................................................. NCZ$ 135,05
JOÃO Varnei Rovaris - Nota Fiscal nº 000015 ............................................ NCZ$ 257,20
Sider Peças Ltda - Nota Fiscal nº 004893 ............................................... NCZ$ 263,74
Sider Peças Ltda - Nota Fiscal nº 2033 .................................................. NCZ$ 20,00
Gráfica e Edit. Tabajara Ltda - Nota Fiscal nº 008011 .................................. NCZ$ 616,69
Gilson Luiz Gamba (Notas Fiscais Diversas - Fornecimento
de Combustível) ........................................................................ NCZ$ 506,61
Auto Posto Fórmula 1 Ltda (notas fiscais diversas -
Fornecimento de combustível) ......................................................... NCZ$ 2.430,17
Idevolme Bongiolo e outros (diferença de remuneração dos Vereadores - referente ao período de
julho a novembro de 1988) ..........................................................NCZ$ 9.2430,17
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TOTAL ............................................................................... NCZ$ 14.178,59

Art. 2º O Chefe do Executivo fica igualmente a abrir um crédito suplementar até o limite de NCZ$ 14.178,59 (quatorze mil, cento e setenta e 
oito cruzados novos e cinqüenta e nove centavos) por conta da anulação parcial do elemento de despesa 9999/81, Reserva de Contingência, 
do Orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de março de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 29 de março de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 755.

Publicação Nº 1879579

LEI Nº 755.

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 1º A Estrutura Administrativa Básica da Prefeitura do Município de Siderópolis fica constituída dos seguintes órgãos:
I - Órgãos de Aconselhamento
a) Conselho Municipal de Educação;b) Conselho Municipal de Meio Ambiente;c) Conselho Municipal de Indústria e Comércio;d) Comissão 
Municipal de Esportes;e) Comissão Municipal de Turismo;f) Comissão Municipal de Cultura;g) Comissão Municipal de Saúde e Promoção 
Social;h) Comissão Municipal de Agricultura e Abastecimento;i) Comissão Municipal de Transportes;j) Comissão Municipal de Defesa Civil;k) 
Comissão Municipal de Desenvolvimento.
II - Órgãos de Assessoramento:
a) Gabinete do Prefeito;b) Gabinete do Vice-Prefeito;c) Assessoria de Comunicação Social;d) Assessoria de Indústria, Comércio e Turismo;e) 
Procuradoria Geral do Município;f) Assessorias Especiais.
III - Órgãos de Atividade Meio:
a) Secretaria Municipal de Finanças;b) Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
IV - Órgãos de Atividade Fim:
a) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais;b) Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social;c) Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente;d) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
V - Órgãos de Administração Descentralizada:
a) Intendência Distrital de Treviso;b) Escritório Regional de Rio Fiorita;c) Escritório Regional de Vila São Jorged) Escritório Regional de 
Jordão.
§ 1ºOs órgãos de Aconselhamento vinculam-se ao Vice-Prefeito, por linha de coordenação, à exceção da Comissão Municipal de Defesa Civil.
§ 2ºOs órgãos mencionados nos incisos II, III, IV e V, bem como a Comissão Municipal de Defesa Civil, subordinam-se ao Prefeito por au-
toridade integral, excetuando-se o Gabinete do Vice-Prefeito.

Capítulo II
DA COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

SEÇÃO I
DO GABINETE DO PREFEITO

Art. 2º O Gabinete do Prefeito é o órgão de assessoramento que tem por incumbência coordenar a representação política, administrativa e 
social do Prefeito, bem como executar todas as tarefas de natureza burocrática referentes ao Gabinete do Prefeito, controlar as relações e 
comunicações oficiais entre os Poderes Executivo e Legislativo do Município e recepção de informações ao Chefe do Poder Executivo, junto 
aos demais Órgãos da Administração.
Parágrafo Único - O Gabinete do Prefeito compreende o seguinte departamento, diretamente subordinado ao respectivo titular:
I - Departamento de Serviços Burocráticos.

Art. 3º Fica lotado no Gabinete do Prefeito, como subordinação direta ao Chefe do Executivo, o Chefe de Gabinete, com nível hierárquico 
equivalente ao Chefe de Departamento.
Parágrafo Único - Incumbe ao Chefe do Gabinete, em subordinação imediata ao Chefe do Executivo, assistir ao Prefeito, executando as 
diferentes tarefas que lhe atribuir, facilitando os trabalhos do Chefe do Executivo.
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SEÇÃO II
DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

Art. 4º Ao Vice-Prefeito, além das atribuições legais, podem ser deferidos os seguintes encargos: manter e dirigir seu Gabinete, aplicando 
as respectivas dotações orçamentárias; ajudar o Prefeito, quando solicitado, no desempenho de missões especiais, protocolares ou adminis-
trativas; Exercer em Comissão, funções administrativas; Exercer o cargo de Presidente da Comissão Municipal de Desenvolvimento.

SEÇÃO III
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Art. 5º A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, incumbe executar as atividades referentes a política de pessoal, consis-
tindo em recrutamento, seleção, treinamento e controle funcional de todos os servidores da Prefeitura, bem como proporcionar aos mes-
mos melhores condições de trabalho; compete, também, a execução e coordenação das políticas de aquisição de bens e contratações de 
serviços para a municipalidade; promover os processos de licitação e exercer o controle sobre todos os bens patrimoniais, móveis, imóveis 
da Prefeitura; proceder a guarda, conservação e suprimento de materiais aos órgãos da Administração; executar as atividades de serviços 
gerais, tais como, sistema de comunicações e informações interno e externo, especialmente os serviços de central telefônica; expedição 
de correspondências, protocolo e arquivo; exercer a administração e manutenção de funcionamento dos edifícios da Municipalidade, bem 
como a sua zeladoria; compete, ainda, fazer a integração do processo de planejamento do Município, incumbe realizar estudos e pesquisas 
para o planejamento das atividades do Governo Municipal; elaborar e manter atualizado o Plano Diretor do Município, coordenador as ativi-
dades relativas a elaboração e a atualização de planos de desenvolvimento integrado e setoriais, assim como, acompanhar a sua execução, 
acompanhar e controlar a execução dos demais planos de trabalho da Administração Municipal; efetuar a apuração dos custos de serviços e 
obras da Municipalidade; elaborar a programação financeira e acompanhar a sua execução, bem como a dos orçamentos anual e plurianual; 
estudar e propor medidas que visem a racionalização dos métodos de trabalho dos órgãos da Municipalidade; elaborar e manter atualiza-
do o sistema estatístico-econômico, social e de equipamentos urbanos e infra estruturais; prestar assessoria aos órgãos da administração 
quanto às técnicas de planejamento, controle, organização e métodos; organizar e manter atualizado o cadastramento técnico das estradas 
municipais, bem como o mapa rodoviário do Município; elaborar projetos específicos, visando buscar recursos na esfera estadual e federal.

Art. 6º A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento compreende os seguintes departamentos, diretamente subordinados ao 
respectivo titular:
I - Departamento de Recursos Humanos;
II - Departamento de Administração;
III - Departamento de Planejamento.
Parágrafo Único - Ao Departamento de Administração com Recursos Humanos, subordina-se a seguinte divisão:
I - Divisão de Patrimônio e Material.

SEÇÃO IV
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 7º A Assessoria de Comunicação Social compete desenvolver a política de comunicação social do Poder Executivo; assessorar a adminis-
tração em assuntos pertinentes a comunicação; gerar veículos de comunicação atendendo às necessidades administrativas e político-sociais, 
auscultar a opinião pública, visando suprir às necessidades e informações do Executivo; planejar, criuar, coordenar, redigir, produzir, execu-
tar e veicular campanhas publicitárias de interesse social e administrativo; programar e controlar a comunicação visual da municipalidade; 
produzir e editorar obras gráficas de interesse dos diversos setores da administração; preparar, editorar, imprimir e fazer circular o Boletim 
Oficial do Município.

SEÇÃO V
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 8º A Procuradoria Geral do Município compete representar a Prefeitura nos feitos em que ela seja autora, ré, litisconsorte, oponente ou 
assistente; emitir pareceres sobre questões jurídicas; elaborar minutas de contratos e outros atos jurídicos; elaborar minutas de contratos 
e outros assuntos diversos; promover as desapropriações amigáveis e judiciais, orientar e preparar processos administrativos; proceder a 
cobrança amigável e judicial da dívida ativa; redigir, examinar e justificar projetos de lei, decretos e regulamentos; prestar assessoramento 
jurídico ao Prefeito e aos órgãos da administração direta e indireta e prestar assistência jurídica externa quando solicitada.

SEÇÃO VI
DAS ASSESSORIAS ESPECIAIS

Art. 9º Às Assessorias Especiais compete assistir ao Chefe do Executivo nas suas relações com entidade, órgão e autoridades federais, 
estaduais e municipais e com os cidadãos do Município; prestar assistência pessoal ao Prefeito, bem como implementar políticas especiais 
em função de necessidade ditadas pelo momento político e sócio-econômico do Município.
§ 1º Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal a criação das Assessorias Especiais necessárias, bem como regular as suas compe-
tências respectivas.
§ 2º Será de, no máximo, duas, as Assessorias Especiais a serem criadas pelo Prefeito.

SEÇÃO VII
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Art. 10 - A Secretaria Municipal de Finanças, órgão central do sistema financeiro da Prefeitura, incumbe exercer as atividades referentes ao 
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lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e demais rendas municipais; proceder a inscrição da dívida ativa; efetuar o pagamento, 
recebimento, guarda e movimentação de numerários e outros valores pertencentes a Prefeitura; proceder o controle e escrituração contábil 
dos fatos administrativos da Prefeitura; exercer a fiscalização das entidades e dos órgãos da administração descentralizada encarregada 
do recebimento de numerários e outros valores; efetuar a prestação de contas do Município perante órgãos de controle externo e prestar 
assessoramento ao Prefeito e aos órgãos da administração em assuntos relacionados com as finanças municipais.

Art. 11 - A Secretaria Municipal de Finanças compõe-se dos seguintes órgãos, diretamente subordinado ao respectivo titular;
I - Departamento de Receita.
II - Departamento de Contabilidade.
Parágrafo Único - Subordina-se ao Departamento de receita:
a) Divisão Tributária e Cadastro Imobiliário;b) Divisão de fiscalização.

SEÇÃO VIII
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Art. 12 - A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais, incumbe às obras municipais, quando por administração direta, acompanhar 
e fiscalizar quando empreitada a terceiros; executar a construção de estradas municipais, a abertura e pavimentação de vias e logradouros 
públicos urbanos; proceder a construção da rede de esgoto pluvial, de valas e boeiros; controlar e fiscalizar as atividades de produção in-
dustrial da Prefeitura, proceder o controle, manutenção e conservação de todas as viaturas da municipalidade; executar os serviços de ajar-
dinamento, arborização e conservação de praças, parques, jardins públicos e cemitérios; compete ainda a Secretaria, executar os serviços 
relativos a limpeza urbana, consistindo em coleta e destino final do lixo, varrição, capina e limpeza de valas, ruas e logradouros públicos; 
executar a conservação de estradas municipais, vias e logradouros públicos urbanos; manter, ampliar e conservar a iluminação pública, bem 
como a sinalização de trânsito; executar a limpeza e conservação dos mananciais de água existentes no Município; efetuar os serviços de 
infra-estrutura promocional da municipalidade; manter o corpo de vigilância pra a guarda dos próprios e logradouros públicos; conservar 
e reparar as edificações pertencentes a Prefeitura; desobstrução e restauração da rede de esgoto pluvial, de valas e boeiros; fiscalizar o 
cumprimento das normas referentes a estética urbana, aos loteamentos e zoneamentos, bem como proceder a aprovação e fiscalização de 
qualquer obra de construção civil executadas no Município.

Art. 13 - A Secretaria de Obras e Serviços Municipais compreende os seguintes Departamentos, diretamente subordinados ao respectivo 
titular:
I - Departamento de Obras;
II - Departamento de Serviços Municipais;
III - Departamento de Manutenção.
§ 1º Ao Departamento de Obras subordina-se a seguinte Divisão:
I - Divisão de Construção Civil e Industrial.
§ 2º Ao Departamento de Serviços Municipais subordina-se a seguinte Divisão:
I - Divisão de Limpeza e Urbanização;
II - Divisão de Água e Abastecimento.
§ - 3º Ao Departamento de Manutenção subordinam-se as seguintes Divisões:
I - Divisão de Oficinas, Carpintaria e afins;
II - Divisão de Estradas Municipais e Vias Rurais.

SEÇÃO IX
DA SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL

Art. 14 - A Secretaria de Saúde e Promoção Social incumbe executar a política de desenvolvimento social e de integração da população 
mais carente do Município; desenvolver programas e projetos que visem melhorar as condições sociais, econômicas e sanitárias da comu-
nidade; executar programas e projetos que possibilitem a redução do déficit habitacional do Município, principalmente da camada social de 
menor poder aquisitivo; manter os serviços de atendimento médico e odontológico; promover a assistência médico-dentária de natureza 
preventiva e curativa a população carente; desenvolver programas de medicina comunitária; promover a interiorização da medicina e odon-
tologia, principalmente em caráter preventivo; realizar estudos sobre problemas sociais do Município, nos aspectos habitacionais, sanitários 
e sócio-econômicos; atender aos necessitados que se dirigem à Prefeitura em busca de auxílio, encaminhando-os aos órgãos adequados 
para a solução dos seus problemas; estimular e orientar a formação de diferentes modalidades de organização comunitária; desenvolver 
programas que visem integrar os menores, especialmente os desamparados; exercer outras atividades que visem o bem estar da comuni-
dade como um todo.

Art. 15 - A Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social compõe-se dos seguintes departamentos, diretamente subordinados ao res-
pectivo titular:
I - Departamento de Saúde;
II - Departamento de Habitação:
III - Departamento de Promoção Social.

SEÇÃO X
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Art. 16 - A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente incumbe prestar assistência técnica aos agricultores e pecuaristas; pro-
mover medidas de combate e prevenção de pragas e as moléstias das culturas vegetal e animal; promover programas educativos e de 
extensão rural, visando elevar os padrões de produção e consumo dos produtos rurais; prestar assistência de mecanização aos agricultores 
e pecuaristas através da Patrulha Agrícola; desenvolver estudos e fomentar a exploração de novas espécies animais e vegetais adaptáveis 
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ao Município e à região; incentivar e orientar a formação de diferentes modalidades de organização agrária; atuar, dentro dos limites da 
competência municipal, como elemento regularizador do abastecimento, através de apoio ao sistema de armazenamento e comercialização 
e atuando, também, diretamente no mercado supridor, especialmente de gêneros de primeira necessidade; compete, ainda, à Secretaria, 
controlar a poluição ambiental, adotando medidas compatíveis para o seu equacionamento e limitação; manter sempre atualizada a relação 
de agentes poluidores e substâncias nocivas, no que se refere aos interesses do Município, controlar e minimizar os problemas de poluição 
ambiental mais críticos, decorrentes da mineração e uso do carvão; executar obras de recuperação de áreas degradadas, especialmente 
aquelas originadas pela disposição inadequada dos resíduos industriais;
Pesquisar áreas críticas que deverão ser estudadas em caráter prioritário; aprovar plantas e controlar a construção, reforma e ampliação de 
instalações industriais ou de prestação de serviços que venham a ser considerados potencialmente causadores de degradação ambiental; 
realizar estudos, projetos, construção e operação dos serviços públicos de esgoto e lixo; assessorar os trabalhos de coleta e transporte de 
lixo; tratar e transformar o lixo, providenciando a venda de produtos e sub-produtos daí decorrentes; auxiliar os trabalhos de fiscalização 
de posturas referentes a saúde pública; promover intensamente, por meio de programas em todos os níveis de ensino o esclarecimento e 
educação do povo, objetivando capacitá-lo para sua participação na defesa do meio ambiente e a utilização racional e adequada dos bens 
e recursos naturais; assessorar outras secretarias para controle e erradicação das endemias no campo da saúde pública; colaborar com os 
órgãos especializados no controle e fiscalização das normas e padrões estabelecidos pelo Poder Municipal, Estadual e Federal; propor convê-
nios, contratos e acordos promovendo a coordenação de esforços entre as atividades públicas e privadas que atuam direta e indiretamente 
nas áreas de tecnologia e ao meio ambiente; propor a criação de reservas e estações ecológicas destinadas a proteção da flora, da fauna e 
das belezas naturais, para fins educativos, científicos e recreativos.

Art. 17 - A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente compreende os seguintes departamentos, diretamente subordinados ao 
respectivo titular:
I - Departamento de Agricultura, Pecuária e Veterinária;
II - Departamento de Meio Ambiente.

SEÇÃO XI
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

Art. 18 - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer é o órgão incumbido de promover o desenvolvimento social do Muni-
cípio em seus aspectos educacionais, culturais, esportivos e de lazer; executar, coordenar e controlar todas as atividades relativas ao ensino 
de primeiro grau do Município, executar programas e projetos especiais de assistência ao educando e de pré-escolarização; manter os ser-
viços de merenda escolar; promover a alfabetização e profissionalização de adultos; desenvolver as diferentes modalidades de promoções 
educacionais, visando o melhor desempenho de suas atribuições; exercer a administração dos prédios escolares da rede municipal; desen-
volver o projeto cultural do Município, baseado nas suas tendências, programando seus projetos e atividades em função destas tendências, 
propondo perspectivas em seu desenvolvimento, orientando e executando programas de acordo com este projeto cultural; conservar e 
manter casas de cultura abrindo espaços para a prática de programas culturais; compete, ainda, à Secretaria, aproveitar e desenvolver o 
potencial de esporte amador existente no Município; conservar e manter ginásios de esportes e demais espaços físicos destinados a prática 
esportiva nos bairros; organizar e executar as promoções esportivas inter-municipais; participar com representações municipais em compe-
tições oficiais no país ou fora dele; ativar o funcionamento da
Comissão Municipal de Esportes e suas promoções.

Art. 19 - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer compõe-se dos seguintes departamentos, diretamente subordinados 
ao respectivo titular:
I - Departamento de Educação e Cultura;
II - Departamento de Esporte e Lazer.
§ 1º Ao Departamento de Educação e Cultura é subordinado às seguintes divisões:
I - Divisão de Ensino Sistemático, Assistemático e Assistência ao Educando;
II - Divisão de Teatro, artesanato, pesquisa histórica e museu.
§ 2º Ao Departamento de Esporte e Lazer subordina-se a seguinte divisão:
I - Divisão de vôlei, futebol de campo, futebol de salão, atletismo e bocha.

SEÇÃO XII
DA INTENDÊNCIA DISTRITAL E ESCRITÓRIOS REGIONAIS

Art. 20 - À Intendência Distrital e Escritórios Regionais compete executar, sob coordenação do Gabinete do Prefeito e nos limites de suas 
respectivas jurisdições, a prestação de serviços públicos municipais e o exercício das funções administrativas delegadas pelo Prefeito.
Parágrafo Único - A Intendência Distrital e os Escritórios Regionais do Rio Fiorita, Vila São Jorge e Jordão, contarão com um setor adminis-
trativo, diretamente subordinado ao respectivo coordenador, cujas atribuições são definidas no Regimento Interno da Prefeitura.

SEÇÃO XIII
DOS ÓRGÃOS DE ACONSELHAMENTO

Art. 21 - Os órgãos de aconselhamento constantes da estrutura administrativa estabelecida nesta Lei, reger-se-ão por normas específicas 
e regulamentos próprios.

SEÇÃO XIV
DA ASSESSORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Art. 22 - Esta assessoria é o órgão que terá por incumbência traçar a política de fomento à indústria, comércio e turismo do Município, vi-
sando incrementar as já existentes e estimular o surgimento de novas, vendendo o estímulo econômico e incentivos fiscais que o Município 
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tem a oferecer às atuais e às futuras.

Capítulo III
DA IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESTRUTURA

Art. 23 - A Estrutura Administrativa preconizada na presente Lei entrará em funcionamento gradualmente, na medida em que os órgãos que 
a compõem forem sendo implantados, segundo as conveniências da administração e da disponibilidade de recursos.
Parágrafo Único - A implantação dos órgãos será feita a partir da efetivação das seguintes medidas:
I - Elaboração e aprovação dos respectivos regimentos internos;
II - Provimento das respectivas chefias;
III - Dotação dos elementos humanos e materiais indispensáveis ao seu funcionamento;
IV - Instrução das chefias quanto a competência conferida pelo Regimento Interno.

Art. 24 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a baixar decretos necessários que irão disciplinar no Regimento Interno o 
funcionamento dos órgãos arrolados nos incisos II, III, IV e V do artigo 1º desta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias após a publicação.
Parágrafo Único - Fica assegurada a participação dos vereadores na composição dos órgãos de aconselhamento, descritos no artigo 1º desta 
Lei, bem como a participação dos mesmos na definição dos critérios que comporão tais órgãos.

Art. 25 - Caberá ao Chefe do Poder Executivo Municipal, baixar decretos necessários, visando completar a Estrutura Administrativa prevista 
nesta Lei, mormente ao que se refere aos órgãos de nível hierárquico inferior a Divisão.
Parágrafo Único - Os órgãos a serem criados inferiores a Divisão, serão limitados em 03 (três).

Art. 26 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 10 de abril de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 10 de abril de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 756.

Publicação Nº 1879580

LEI Nº 756.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A ACARESC E CIDASC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar com o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Associação 
de Crédito e Assistência Rural do Estado - ACARESCe Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado de Santa Catarina - CI-
DASC, convênio de assistência técnica e extensão rural de apoio para desenvolvimento às atividades rurais neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 03 de maio de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 03 de maio de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 757.

Publicação Nº 1879581

LEI Nº 757.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, 
para assistência e manutenção da Saúde Pública, visando a melhoria do padrão sanitário da população.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 03 de maio de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 03 de maio de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 758.

Publicação Nº 1879582

LEI Nº 758.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO PARA IMPLAN-
TAÇÃO DO SUDS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, 
para implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde - SUDS, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 03 de maio de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 03 de maio de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 759.

Publicação Nº 1879583

LEI Nº 759.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar com o Governo do Estado de Santa Catarina, através da Secretaria 
de Segurança Pública e da Polícia Militar do Estado, convênio de delegação de encargos de regulamentação do uso das vias públicas e da 
fiscalização do trânsito em todo o território do Município de Siderópolis.

Art. 2º O presente convênio vigorará pelo prazo de cinco (05) anos.

Art. 3º As despesas decorrentes do referido convênio correrão por conta do Orçamento Municipal vigente, ficando a Prefeitura Municipal na 
obrigação de consignar, nos próximos orçamentos, dotações compatíveis a execução desta Lei, bem como, do convênio a ser firmado com 
base neste instrumento.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 03 de maio de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 03 de maio de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 76

Publicação Nº 1878900

LEI Nº 76

CRIA UM CARGO DE TRATORISTA

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o cargo de Tratorista para os serviços desta Prefeitura.

Art. 2º O cargo a que se refere o artigo anterior será suprido por um tratorista de livre nomeação do Poder Executivo Municipal, de acordo 
com o que preceitua o artigo 74, inciso VIII, da Lei nº 22, de 14 de novembro de 1947 (Lei Orgânica dos Municípios).

Art. 3º Fica o tratorista autorizado a prestar todos os serviços que se relacionem com o referido cargo.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de outubro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 760.

Publicação Nº 1879584

LEI Nº 760.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE NCZ$ 5.000,00”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de NCZ$ 5.000,00 (cinco mil cruzados 
novos), destinados a aquisição, por compra, desapropriação amigável ou judicial de áreas de terras, para implantação de indústrias no 
Município, como segue:
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4200 - INVERSÕES FINANCEIRAS
4210 /47-A - Aquisição de Imóveis .................................................... NCZ$ 5.000,00
TOTAL ................................................................................ NCZ$ 5.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta da seguinte dotação do Orçamento vigente:
10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - Reserva de Contingência:
9999/81 - Reserva de Contingência .................................................... NCZ$ 5.000,00
TOTAL ................................................................................ NCZ$ 5.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 17 de maio de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 03 de maio de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 761

Publicação Nº 1879585

LEI Nº 761
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“ORGANIZA O QUADRO DE PESSOAL CONTRATADO, CRIA CARGOS COMISSIONADOS, FIXA NOVOS SALÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DA ESTRUTURA DO QUADRO

Art. 1º Os empregos públicos agrupados no Anexo I desta Lei compõem o Quadro de Pessoal Contratado e os cargos comissionados regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho e Legislação Complementar da Prefeitura Municipal de Siderópolis.
Parágrafo Único - O regime único para os servidores da municipalidade será o celetista.

Art. 2º Para efeito de organização do Quadro de Pessoal Contratado:
I - Emprego Público: é o conjunto de atribuições e responsabilidades delegadas a uma mesma pessoa, mediante Contrato de Trabalho.
II - Classe: é o agrupamento de empregos na mesma natureza funcional, mesmo nível de salário, mesma denominação e substancialmente 
idênticos quanto ao grau de dificuldades e responsabilidades.
III - Grupo de Atividade: é o conjunto de classe com afinidade entre si, quanto a natureza do trabalho ou ao grau de conhecimento para 
desempenhá-lo.
IV - Empregado Público: é toda pessoa física ocupante de emprego público, que presta serviço não eventual, mediante retribuição pecuni-
ária, e com subordinação hierárquica.
V - Servidor Público: é a pessoa ocupante de um cargo ou emprego.
VI - Salário: é a retribuição pecuniária, ao emprego público pelo exercício do emprego que esteja regularmente ocupando na Prefeitura.
VII - Funcionário Público: a pessoa legalmente investida em cargo público e regida pela Lei nº 140/63, Estatuto dos Funcionários Públicos 
da Prefeitura de Siderópolis.
VIII - Vencimento: a retribuição pecuniária básica, fixada em Lei, e paga mensalmente ao funcionário público.
IX - Cargo Público: a posição instituída na organização do funcionalismo, criado por Lei, em número certo, com denominação própria e 
atribuições específicas.
X - Remuneração: o salário ou vencimento acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor público tenha direito.
XI - Promoção: é a mudança do empregado de seu padrão salarial, por critérios alternados de antiguidade e merecimento, para o padrão 
imediatamente superior, dentro da faixa salarial da classe a que pertence o empregado.
XII - Acesso: é a elevação do empregado de sua classe, pelo critério de merecimento, para emprego de outra classe de nível de salário mais 
elevado, dentro das linhas de acesso.

Capítulo II
DO QUADRO DE PESSOAL

Art. 3º O quadro de pessoal compõe-se de empregos em comissão e empregos permanentes, ambos regidos pela Consolidação das Leis de 
Trabalho e por cargos de provimento efetivo, regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos, a serem extintos ou transformados na sua 
vacância.
I - Os empregos em comissão são constantes do Anexo III, tabela C da presente Lei, e
II - Os empregos permanentes são os constantes do Anexo I da presente Lei.

Art. 4º Os empregos em comissão poderão ser ocupados por servidor (es) público (s).
I - O empregado público, nomeado para ocupar emprego em comissão, ao ser exonerado retornará ao seu emprego de origem.
II - O funcionário público, nomeado para emprego em comissão, ao ser nomeado terá seu vínculo estatutário suspenso, sendo-lhe, porém, 
garantida a contagem de tempo de serviço para todos os fins.
a) Ao ser exonerado retornará ao seu cargo de origem.
III - O servidor público chamado a ocupar emprego em comissão, será facultado optar pelo seu salário ou vencimento de seu emprego ou 
cargo de origem.

Art. 6º O preenchimento dos empregos permanentes, far-se-á através da aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, somente quando existir vaga em decorrência de:
I - Promoção vertical;
II - Falecimento;
III - Aposentadoria;
IV - Demissão ou pedido de demissão;
V - Criação de emprego; e
VI - Aumento do número de vagas.

Capítulo III
DO RECRUTAMENTO E DA SELEÇÃO

Art. 7º O Departamento de Recursos Humanos verificará a existência de dotação orçamentária para fazer face às despesas decorrentes da 
admissão solicitada, comunicando a autoridade interessada, quando for o caso, a insuficiência de recursos.

Art. 8º Atendidas as exigências contidas no artigo anterior, o Chefe do Departamento de Administração e Recursos Humanos, encaminhará 
a proposta ao Prefeito para a decisão final.
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Art. 9º Após a autorização do Prefeito Municipal será lançado o Edital do Concurso Público para selecionar os candidatos e admitir os apro-
vados.
Parágrafo Único - O Concurso Público será realizado pela Secretaria de Administração e Planejamento do Município.

Art. 10 - Os candidatos aprovados em Concurso Público ficarão em contrato de experiência e deverão apresentar os seguintes documentos:
I - Possuir Certidão de Nascimento;
II - Possuir Carteira de Identidade e Profissional;
III - Ser portador do Certificado de Reservista ou Isenção do Serviço Militar (sexo masculino);
IV - Comprovar quitação com as obrigações decorrentes da legislação eleitoral;
V - Possuir número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Imposto de Renda (CPF);
VI - Ser maior de dezoito (18) anos e menor de sessenta e cinco (65), exceto no caso de aprendiz;
VII - Possuir documentos que comprovem a escolaridade e habilitação legal para o exercício da profissão, quando for o caso;
VIII - Ser aprovado em exames de sanidade física e mental;
IX - Possuir os demais documentos e requisitos considerados necessários.

Art. 11 - Durante o contrato de experiência a Chefia imediata deverá verificar, em relação ao servidor admitido:
I - Idoneidade moral;
II - Disciplina;
III - Assiduidade;
IV - Pontualidade;
V - Eficiência.

Art. 12 - Quinze (15) dias antes do Contrato de Experiência, o Chefe do Departamento de Recursos Humanos solicitará informações sobre o 
desempenho do servidor ao Chefe da Unidade em que ele se encontra lotado, tendo em vista os requisitos enumerados no Art. 10º.
§ 1º A vista da informação requerida neste artigo, o Departamento de Recursos Humanos emitirá parecer por escrito, concluindo a favor 
ou contra a permanência do Servidor.
§ 2º Se o parecer for contrário a permanência do Servidor, será encaminhada ao Prefeito Municipal, pelo Secretário de Administração e 
Planejamento, em tempo hábil para decisão final.
§ 3º Se o despacho do Departamento de Recursos Humanos for favorável a permanência do Servidor, este será informado, passando seu 
Contrato a vigorar sem determinação de prazo, nos termos do Art. 451 da CLT, considerando-se estabilizado.
§ 4º O Chefe do Departamento de Recursos Humanos informará ao Chefe da Unidade Administrativa para onde for designado o Servidor, 
sobre a situação deste e o instruirá quanto a verificação dos requisitos de que trata o Artigo 11º desta Lei.

Capítulo IV
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 13 - A jornada de trabalho será no máximo de 44 horas (quarenta e quatro) semanais e não excederá a 8 horas (oito) diárias.
Parágrafo Único - O Prefeito Municipal regulamentará, através de decreto, a carga horária e a jornada de trabalho dos empregos e dos 
cargos.

Art. 14 - Regulamentada a jornada de trabalho, as horas suplementares deverão ser pagas com um acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) 
sobre o valor d hora normal.

Capítulo V
DO SALÁRIO E DA REMUNERAÇÃO

Art. 15 - Os salários e a remuneração correspondente aos empregos da Prefeitura são os estabelecidos por níveis e faixas salariais no Anexo 
III.
§ 1º Os níveis NS I são privativos das Classes do Grupo de Atividades de Nível Superior, correspondente a cada nível uma faixa de salários 
com quatro (04) padrões designados alfabeticamente de A a D.
§ 2º Na fixação dos salários de que trata este artigo serão levados em conta o mercado de trabalho, os serviços a serem prestados, a du-
ração da jornada de trabalho, a Legislação Federal pertinente,e, obedecerá sempre o piso salarial da categoria.

Art. 16 - A cada nível dos demais grupos de Atividades corresponde uma faixa salarial composta de quatro (04) padrões designados alfa-
beticamente de A a D.

Art. 17 - Anualmente, nos períodos correspondentes, a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, estudará e proporá modifi-
cações nos salários a que se refere o art. 16º.
§ 1º A revisão de que trata este artigo, terá por motivo prever a despesa para o ano seguinte, a fim de incluí-las na proposta orçamentária.
§ 2º Os salários serão sempre equivalentes aos pagos no mercado de trabalho por serviços semelhantes.

Art. 18 - A remuneração dos titulares das Secretarias, Assessorias, Intendência Distrital e da Procuradoria Geral, criadas com a Reforma 
Administrativa, serão fixadas de acordo com o Anexo III tabela C.

Art. 19 - Os cargos descritos no artigo anterior (os Chefes de Departamentos, dos Escritórios Regionais e das Divisões) serão considerados 
como Cargos Comissionados, de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.
Parágrafo Único - A remuneração dos Chefes de Departamentos, dos Escritórios Regionais, das Divisões e das Secções, será fixada com o 
Anexo III, Tabela C.
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Art. 20 - O Cargo de Tesoureiro será comissionado de livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal, sendo a sua remuneração igual 
a do Chefe de Departamento.

Capítulo VI
DA AMPLIAÇÃO DO QUADRO

Art. 21 - Atendendo aos interesses da Administração e disponibilidade orçamentária, novas classes de empregos poderão ser acrescidas às 
constantes do Anexo I.

Art. 22 - Sempre que necessário os órgãos interessados farão proposta de criação de novas classes de empregos e a enviarão a Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento.
Parágrafo Único - Da proposta deverão constar:
I - Denominação da classe de emprego que deseja criar;
II - Descrição das respectivas atribuições;
III - Justificativa de sua criação;
IV - Nível de classe e salário presumível com base em análise de mercado e faixas salariais em vigor.

Art. 23 - A Secretaria Municipal de Administração e Planejamento analisará a proposta e verificará:
I - Se as atribuições estão implícitas ou explícitas nas descrições das classes de empregos existentes;
II - Se há dotação orçamentária para a criação de nova classe de emprego;
§ 1º De acordo com as conclusões da análise, o Secretário de Administração e Planejamento dará parecer opinando favorável ou desfavo-
ravelmente a criação de nova classe de emprego.
§ 2º Se o parecer for favorável, será encaminhado ao Prefeito Municipal para decisão e enviar-se-á uma cópia ao Órgão interessado.
§ 3º Se o parecer for desfavorável, pela inobservância de um dos itens referidos neste artigo, será encaminhado ao órgão interessado e 
uma cópia ao Prefeito.
§ 4º Se criada a nova classe de emprego, deverá a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento determinar seja a mesma incor-
porada ao Quadro, com o respectivo nível salarial.
§ 5º No caso de não haver dotação orçamentária suficiente, a incorporação do Quadro se fará após a liberação dos recursos ou aguardará 
a elaboração da proposta orçamentária do exercício seguinte.

Art. 24 - Anualmente, a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento fará revisão do Quadro do Pessoal Contratado, articulando-se 
com os demais Secretários ou Órgão de igual nível hierárquico para propor a transformação, extinção, desdobramento ou criação de classes 
e empregos, conforme o caso.
Parágrafo Único - A proposta devidamente justificada e assinada pelas autoridades diretamente responsáveis será encaminhada ao Prefeito 
Municipal para decisão.

Capítulo VII
DA PROMOÇÃO

Art. 25 - A promoção ocorrerá, alternamente, por antiguidade e merecimento, observadas as normas deste capítulo e as estabelecidas em 
regulamento.
§ 1º A primeira promoção de cada classe, na vigência desta Lei, deverá ocorrer por antiguidade.
§ 2º As promoções serão realizadas no mês de julho de cada ano, devendo o empregado completar o interstício requerido até o último dia 
do mês precedente.
§ 3º A avaliação manifestada no artigo anterior será sempre acompanhada pelo Prefeito Municipal.

Art. 26 - Para ser promovido por merecimento, o empregado deverá contar o interstício mínimo de trezentos e sessenta e cinco (365) dias 
de trabalho no padrão salarial em que, então, se encontra e ainda obter, pelo menos, o grau mínimo de merecimento estabelecido em 
regulamento.
§ 1º A avaliação do merecimento do empregado será feita mediante aferição de seu desempenho, em que serão considerados, dentre 
outros, os seguintes fatores:
I - Função de direção e chefia;
II - Conhecimento do trabalho;
III - Quantidade e qualidade do trabalho;
IV - Cursos e treinamentos diretamente relacionados com as atribuições de seu emprego;
V - Pontualidade;
VI - Assiduidade.
§ 2º A avaliação do desempenho será efetuada uma vez por ano, através de conceitos emitidos pelas Chefias ou Supervisores do empregado 
e dados extraídos de seus assentamentos funcionais, ouvindo os demais servidores do setor.
§ 3º O merecimento é adquirido durante o período de permanência do empregado em seu padrão salarial. Promovido o empregado, reini-
ciará a contagem de ocorrências para efeito de nova apuração do merecimento.

Art. 27 - Para ser promovido por antiguidade, o empregado deverá contar com o interstício mínimo de trezentos e sessenta e cinco (365) 
dias de trabalho no padrão salarial em que, então, se encontre.

Art. 28 - Na apuração dos interstícios para a promoção, serão descontados as ausências do empregado ao trabalho ocorridas com prejuízo 
de salário, excluídas aquelas justificadas.
Parágrafo Único - A suspensão e a advertência por escrito não interrompem a contagem do interstício.
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Capítulo VIII
DO ACESSO

Art. 29 - O acesso será feito por critério de merecimento, mediante seleção competitiva, em que se apure a capacidade funcional do em-
pregado para desempenho das atribuições da classe a que concorra.
§ 1º As linhas de acesso são as previstas no Anexo IV;
§ 2º O acesso se fará a critério do Prefeito, quando oportuno e de interesse da Administração.

Art. 30 - O empregado, para concorrer ao acesso, deverá satisfazer os requisitos mínimos previstos em regulamento específico para provi-
mento da classe a que concorra.

Capítulo IX
DO ENQUADRAMENTO

Art. 31 - Na realização do enquadramento os requisitos para provimento relativos ao grau de instrução e a experiência exigíveis para cada 
classe, serão dispensados para atender a situação de fato pré-existente a data da vigência desta Lei.
Parágrafo Único - Não se inclui na dispensa objeto deste artigo, o requisito de habilitação legal para exercício de profissão regulamentada.

Art. 32 - Do enquadramento não poderá resultar redução de salários, exceto se houver descomissionamento do cargo.
Parágrafo Único - O empregado enquadrado ocupará, dentro da faixa salarial da classe do novo emprego, o padrão cujo salário seja igual 
ao do emprego que tiver ocupado na data do enquadramento, e não havendo coincidência de salário, ocupará o padrão imediatamente 
superior dentro da mesma faixa.

Art. 33 - O Prefeito baixará, por decreto, no prazo de noventa (90) dias contados da vigência desta Lei, as normas regulamentando a im-
plantação do Quadro de Pessoal contratado.

Art. 34 - Para o provimento dos empregos públicos serão rigorosamente observados os requisitos mínimos estabelecidos por classe em 
regulamento específico, sob pena de ser o ato correspondente considerado nulo de pleno direito, não gerando obrigação de espécie alguma 
para o Município, nem qualquer direito para o beneficiário, além de acarretar responsabilidade de quem lhe der causa.

Art. 35 - São partes integrantes da presente Lei os Anexos I a IV que a acompanham.

Art. 36 - As normas do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais não se aplicam aos empregados públicos da Prefeitura, a não ser 
quando expressamente determinado por ato do Chefe do Executivo.

Art. 37 - As vantagens pecuniárias decorrentes da aplicação desta Lei serão devidas a partir da data de sua publicação, dos Atos Coletivos 
de Enquadramento, de que trata o Decreto dispondo sobre a implantação do Quadro de Pessoal Contratado, retroagindo os seus efeitos a 
partir de 1º de abril do corrente ano.

Art. 38 - O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a repor perdas oriundas do processo inflacionário nos salários, remuneração 
e proventos dos Serviços Públicos Municipais.
Parágrafo Único - A reposição referida no caput deste Artigo obedecerá os índices competentes da política salarial divulgada pelo Governo 
Federal.

Art. 39 - Fica ainda o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder a título de representação aos Cargos Comissionados o 
percentual de até 50% (cinqüenta por cento) da remuneração correspondente.

Art. 40 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a baixar regulamentos específicos, dispondo sobre o plano de lotação e o treinamento de 
pessoal da Prefeitura.
Parágrafo Único - Fica facultado ao Prefeito regulamentar as atribuições dos empregos municipais e os requisitos mínimos para o seu res-
pectivo provimento.

Art. 41 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a contratar servidores municipais pelo regime da CLT, com contrato de duração de 06 
(seis) meses, prorrogáveis por mais 06 (seis) meses.
§ 1º Os salários a serem pagos a estes empregados será o constante do quadro dos servidores do Município.
§ 2º Ficam limitados em 25 (vinte e cinco) servidores municipais a serem contratados pelos ditames do artigo 41º da presente Lei.

Art. 42 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações específicas, constantes no Orçamento vigente.

Art. 43 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 31 de maio de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 31 de maio de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 762.

Publicação Nº 1879586

LEI Nº 762.

“PERMUTA UMA ÁREA DE TERRA COM O SENHOR BERNARDINO NETO”.

IRINEU LOSSO, Prefeito em exercício, de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores apro-
vou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a permutar um área de terra com o senhor BERNARDINO NETO, situada no 
perímetro urbano desta cidade de Siderópolis, fazendo esquina com as ruas Victor Meirelles com a rua Projetada sem denominação, medin-
do 269,38 (duzentos e sessenta e nove vírgula trinta e oito metros quadrados), permutando com a área constante do Lote nº 01, localizado 
na Vila São João - COHAB, no perímetro urbano desta cidade, medindo 383,50 m2 (trezentos e oitenta e três vírgula cinqüenta metros 
quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: ao NORTE, fundos 13,90 metros lineares com terras de Buogo & Ghisi Ltda; ao SUL, 
frente com a rua “D”, da Vila São João - COHAB; a LESTE, lado direito, 26,15 metros lineares com a Avenida Porfírio Feltrin - Siderópolis - Rio 
Fiorita, e a OESTE, 26,00 metros lineares com o lote nº 02 da Vila São João - COHAB.
Parágrafo Único - A primeira área, de propriedade do senhor BERNARDINO NETO, destinar-se-á ao acesso ao Hospital Municipal São Lucas, 
desta cidade.

Art. 2º As despesas de transferência e escrituração da área acima correrão por conta do interessado.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 14 de junho de 1989.
IRINEU LOSSO
Prefeito em Exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 14 de junho de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 763.

Publicação Nº 1879587

LEI Nº 763.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE NCZ$ 7.700,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 19 de junho de 1989.
IRINEU LOSSO
Prefeito em Exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 19 de junho de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 764.

Publicação Nº 1879588

LEI Nº 764.

“CRIA A DIÁRIA MUNICIPAL CONCEDIDA AO PREFEITO, VICE E/OU AOS SERVIDORES PÚBLICOS”.

IRINEU LOSSO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, , Faço saber a todos os ha-
bitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a Diária Municipal, destinada a custear as despesas de viagens do Prefei-
to, Vice e/ou Servidores Municipais, nos termos da presente Lei.

Art. 2º A Diária Municipal será paga sempre que aqueles mencionados no artigo 1º se deslocarem 
para fora do Município, a serviço, em busca de soluções para os problemas administrativos.

Art. 3º Será concedida a Diária sempre que o Prefeito, Vice e / ou Servidores se ausentarem 
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para fora do Município, por um período mínimo de 06 (seis) horas.

Art. 4º Os valores das diárias referidas serão os seguintes:

 ___________________________________________________________________
|           DESIGNAÇÃO            |BRASÍLIA|SP/RIO|FORA SC|ESTADO SC|
|=================================|========|======|=======|=========|
|Prefeito Municipal               |  250,00|200,00| 150,00|   130,00|
|---------------------------------|--------|------|-------|---------|
|Vice-Prefeito/Secretários Munic. |  160,00|140,00| 100,00|    90,00|
|---------------------------------|--------|------|-------|---------|
|Demais Servidores                |  125,00|100,00|  75,00|    65,00|
|_________________________________|________|______|_______|_________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 5º Para efeitos desta Lei, excluem-se do benefício da diária quando o Prefeito, Vice e/
ou Servidores estiverem a serviço do Município, nos municípios limítrofes a Siderópolis.
Parágrafo Único - Neste caso será feito o reembolso das despesas, mediante os comprovantes 
legais, na forma do artigo nº 200 da Lei complementar nº 05/75.

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de junho de 1989.
IRINEU LOSSO
Prefeito em Exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 30 de junho de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 765

Publicação Nº 1879589

LEI Nº 765

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DE ESTADO DOS TRANSPORTES”.

IRINEU LOSSO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, , Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vere-
adores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina, através da 
Secretaria de Estado dos Transportes, objetivando a execução dos serviços de construção de uma ponte em concreto armado, sita a Rodovia 
SI-164, com 7,70 metros de comprimento e 7,00 metros de largura; e construção de uma ponte de concreto armado no prolongamento da 
rodovia SC-445, na Vila Esperança, neste Município, com 10,00 metros de comprimento e 20,00 metros de largura.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de junho de 1989.
IRINEU LOSSO
Prefeito em Exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 30 de junho de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 766.

Publicação Nº 1879590

LEI Nº 766.

“AUTORIZA A DOAÇÃO DE UM TERRENO RURAL DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO”.

IRINEU LOSSO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar um terreno rural do patrimônio do Município, situado na Secção Rio 
Fiorita, parte do lote colonial nº 45, com área de 20.000 m2 (vinte mil metros quadrados) à Sociedade Comunitária de Habitação Popular - 
Nova Belluno, com sede nesta cidade de Siderópolis, com as seguintes confrontações: Norte, Sul, Leste e Oeste, com terras da Carbonífera 
Próspera S/A.

Art. 2º A doação do terreno rural, constante do artigo 1º desta Lei, feita à Sociedade Comunitária de Habitação Popular - Nova Belluno, tem 
como finalidade única, de edificações de moradias populares, a população de baixa renda.

Art. 3º O referido imóvel consta da Escritura Pública, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Urussanga, 
Estado de Santa Catarina, sob nº 2.934, livro 02 de 14 de janeiro de 1980.

Art. 4º As despesas decorrentes da escrituração da presente doação correrá por conta da Sociedade Comunitária de Habitação Popular - 
Nova Belluno.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 30 de junho de 1989.
IRINEU LOSSO
Prefeito em Exercício
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 30 de junho de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 767.

Publicação Nº 1879591

LEI Nº 767.

“AUTORIZA PERMUTAS DE ÁREAS DE TERRAS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar PERMUTAS com as devidas regulamentações de Imóveis Territoriais 
Urbanos, nesta cidade, de conformidade com as descrições a seguir:
I - Com o senhor DINO OLIVO e sua esposa EMA OLIVO, proprietários do Lote nº 07, situado no perímetro urbano desta cidade, na Rua 
Projetada nº 02, lado par, com área de 390 m2 (trezentos e noventa metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: na 
frente NORTE, COM A Rua Projetada nº 02, com 13,00 metros lineares; fundos, ao SUL, com 13,00 metros lineares com terras de Maria 
Olivo Stanger e José Stanger, constante do lote nº 04 e com a área “A”, também com a mesma medida; a LESTE com terras de EMA OLIVO 
e DINO OLIVO; e a OESTE, com o lote nº 08, medindo cada uma destas extremas 30 (trinta) metros lineares, terreno este sem benfeitorias, 
PERMUTANDO pelo Lote nº 09, medindo 431,98 m2 (quatrocentos e trinta e um metros quadrados e noventa e oito centímetros), situado 
na Vila São João - COHAB, com as seguintes medidas e confrontações: NORTE - lado direito, 24,00 metros lineares com o Lote nº 07; ao 
SUL - em 22,35 metros lineares com o Lote nº 11; frente, a LESTE - com 18,67 metros lineares; e fundos ao SUL em 18,60 metros lineares 
com os lotes nºs 10 e 12 da Vila São João - COHAB, em virtude da utilização da área do proprietário acima para a abertura de uma rua 
próxima a Rodovia SC-445 - Rodovia Sebastião Toledo dos Santos.
II - Com o senhor PAULINO OLIVO e sua esposa MARIA IRACI NUERNBERG OLIVO, proprietários de uma área de 1.205,00 (hum mil, du-
zentos e cinco metros quadrados), situada no perímetro urbano desta cidade com as seguintes medidas e confrontações: ao NORTE - 10,00 
metros lineares em extrema com a Rodovia Engº Sebastião Toledo dos Santos - SC-445; ao SUL - 10,00 metros lineares com a Rua Gastão 
Bicca deOliveira; a LESTE 120,50 metros lineares com terras de Paulino Olivo e, a OESTE 120,50 metros lineares com as extremas de 25,00 
lineares com terras de Cloresdino Spricigo, 13,50 metros lineares com terras de Pedro Novelli, com 13,50 metros de Celito Fritzen, - 13,50 
metros lineares com terras de José Rodolfo Fernandes e, 40,50 metros lineares com terras de Paulino Olivo, áreas de terras sem benfeitorias, 
PERMUTANDO pelo Lote nº 24, medindo 457,60 (quatrocentos e cinqüenta e sete metros e sessenta centímetros quadrados), situado na 
Vila São João - COHAB, com as seguintes medidas e confrontações: NORTE - fundos, 16,00 metros lineares com a Avenida Porfírio Feltrin, 
Siderópolis - Rio Fiorita; a LESTE, lado esquerdo em 25,40 metros lineares com o Lote nº 25 e, ao OESTE, lado direito, 31,80 metros lineares 
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com o lote nº 23, situado na Vila São João - COHAB, no perímetro urbano desta cidade, em razão de haver sido utilizada a área proprietário 
acima para o prolongamento da Rua Projetada nº 02.
III - Com o senhor JOSÉ VIANEI ROVARIS e sua esposa, proprietários de uma área de terra medindo 324,00 (trezentos e vinte e quatro 
metros quadrados), com as seguintes confrontações: ao NORTE, frente, 12,00 metros lineares com terras de Inocente Frassetto, a LESTE, 
27,00 metros lineares com terras de João Olaide Rosa, e a OESTE, 27,00 metros lineares com terras de Eliane Fenilli, tendo como benfeitoria 
uma casa de construção mista 63,00 m2 (sessenta e três metros quadrados), com um banheiro construído em alvenaria, PERMUTANDO 
com as seguintes áreas de terras:
a) Lote nº 11, medindo 400,36 (quatrocentos vírgula trinta e seis metros quadrados), com as seguintes confrontações: NORTE em 22,35 
metros lineares com o lote nº 09; ao SUL, 20,70 metros lineares com o lote nº 13, a LESTE, lado da frente, 18,67 metros lineares com a 
Avenida Porfírio Feltrin - Siderópolis - Rio Fiorita, e a OESTE, fundos, 18,60 metros lineares com os lotes nº 14 e 16, situada na Vila São João 
- COHAB, nesta cidade;b) Área de terra medindo 665,82 m2 (seiscentos e sessenta e cinco metros e oitenta e dois centímetros quadrados) 
situado no Loteamento José Frassetto (Loteamento Florest
a), no perímetro urbano desta cidade, com s seguintes medidas e confrontações: NORTE, lado direito, 15,50 metros lineares com terras de 
Porfírio Feltrin, e 13,00 metros lineares com terras da Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina - EFDTC, ao SUL 26,00 metros lineares com 
terras do lote nº 17 do Loteamento Floresta, a LESTE, frente em 26,80 metros lineares com terras de Rua Sem Denominação, e, a OESTE, 
20,90 metros lineares com terras do Lote nº 16 do Loteamento Floresta.
Parágrafo Único - Fica a responsabilidade da Prefeitura o transporte da casa de madeira ali existente, bem como, a reconstrução do ba-
nheiro em alvenaria, dentro dos mesmos moldes em que forem encontrados por ocasião da mudança, para terreno a ser indicado pelos 
proprietários.

Art. 2º As despesas das respectivas transferências e escrituras dos Imóveis citados nesta Lei, correrão por conta dos interessados.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 02 de agosto de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 02 de agosto de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 768.

Publicação Nº 1879592

LEI Nº 768.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE NCZ$ 2.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de NCZ$ 2.000,00 (dois mil cruzados novos) 
a conceder auxílio ao SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE CARVÃO DE SIDERÓPOLIS, no mesmo valor 
acima mencionado, conforme descrição abaixo:
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3230 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
3233 - Contribuições Correntes
3233 - 03/24-A - AUXÍLIO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES
NA IND. DE EXTRAÇÃO DE CARVÃO DE SIDERÓPOLIS ......................................... NCZ$ 2.000,00
TOTAL ................................................................................ NCZ$ 2.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta do Excesso de Arrecadação devidamente comprovado 
no corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de agosto de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 04 de agosto de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 769.

Publicação Nº 1879593

LEI Nº 769.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE NCZ$ 198.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de agosto de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 04 de agosto de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 77

Publicação Nº 1878901

LEI Nº 77
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A COMPRAR BEM IMÓVEL

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir das viúvas de Vitório e Paulino Búrigo, uma área de terra de 2.205 m², pelo valor de 
Cr$540.000,00 (Quinhentos e quarenta mil cruzeiros) e permutar pequena parte da mesma com terras da Cia. Moretti Ltda e Antonio Feltrin.
§ 1º Destina-se a área referida no artigo anterior a construção de um edifício para a Prefeitura Municipal.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de outubro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 770.

Publicação Nº 1879594

LEI Nº 770.

“AUTORIZA LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS E ABRIR CRÉDITO SUPLEMENTAR ATÉ O LIMITE DE NCZ$ 20.000,00”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
autorizou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a locação, através de licitação, de tratores agrícolas de médio ou 
grande porte, visando atender aos agricultores do Município.

Art. 2º A locação de que trata o artigo anterior poderá ser feito por Pessoas Físicas ou Jurídicas, observando-se sempre o melhor equipa-
mento, as condições de conservação e os preços cotados.

Art. 3º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar até o limite de NCZ$ 20.000,00 
(vinte mil cruzados novos), para adicionar a seguinte dotação do Orçamento vigente:
09 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3130 - Serviços de Terceiros e Encargos:
3132 - 09/79 - Outros Serviços e Encargos ........................................... NCZ$ 20.000,00
TOTAL ..............................................................................NCZ$ 20.000,00

Art. 4º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta da anulação parcial do seguinte elemento do Orçamento 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1305

vigente:
09 - SECRETARIA DA AGRICULTURA
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4120 - Equipamentos e Material Permanente:
4120 - 09/80 - Equip. e Material Permanente ......................................... NCZ$ 20.000,00
TOTAL ............................................................................... NCZ$ 20.000,00

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 01 de agosto do corrente ano.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 23 de agosto de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 23 de agosto de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 771.

Publicação Nº 1879595

LEI Nº 771.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO FIORITA - SIDERÓPOLIS”.

Art. 1º Fica reconhecida de utilidade pública, no âmbito do Município de Siderópolis, foro da Comarca de Urussanga, Estado de Santa Cata-
rina, a ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO FIORITA - SIDERÓPOLIS - AABF.

Art. 2º A ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO BAIRRO FIORITA - SIDERÓPOLIS são asseguradas todas as prerrogativas e vantagens previstas na 
Legislação vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 23 de agosto de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 23 de agosto de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 772.

Publicação Nº 1879596

LEI Nº 772.
“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA 5 DE JUNHO”.

Art. 1º Fica reconhecida de utilidade pública, no âmbito do Município de Siderópolis, foro da Comarca de Urussanga, Estado de Santa Cata-
rina, a SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA 5 DE JUNHO - SIDERÓPOLIS.

Art. 2º A SOCIEDADE CULTURAL E RECREATIVA 5 DE JUNHO - SIDERÓPOLIS são asseguradas todas as prerrogativas e vantagens previstas 
na Legislação vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 23 de agosto de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 23 de agosto de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 773.

Publicação Nº 1879597

LEI Nº 773.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO CORAL SANTA BÁRBARA”.

Art. 1º Fica reconhecida de utilidade pública, no âmbito do Município de Siderópolis, foro da Comarca de Urussanga, Estado de Santa Cata-
rina, a ASSOCIAÇÃO CORAL SANTA BÁRBARA.

Art. 2º A ASSOCIAÇÃO CORAL SANTA BÁRBARA são asseguradas todas as prerrogativas e vantagens previstas na Legislação vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 23 de agosto de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 23 de agosto de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 774.

Publicação Nº 1879598

LEI Nº 774.

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO ECOLÓGICO DE SIDERÓPOLIS”.

Art. 1º Fica reconhecida de utilidade pública, no âmbito do Município de Siderópolis, foro da Comarca de Urussanga, Estado de Santa Cata-
rina, a ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO ECOLÓGICO DE SIDERÓPOLIS.

Art. 2º A ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO ECOLÓGICO DE SIDERÓPOLIS são asseguradas todas as prerrogativas e vantagens previstas na Le-
gislação vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 23 de agosto de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 23 de agosto de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 775.

Publicação Nº 1879599

LEI Nº 775.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE NCZ$ 290.000,00 “.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 11 de setembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 11 de setembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 776.

Publicação Nº 1879600

LEI Nº 776.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A CLÍNICA VALTER PEREIRA, DA CIDADE DE CRICIÚMA-SC”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município autorizado a firmar convênio com a Clínica Valter Pereira, da cidade de Criciúma, ob-
jetivando a realização de exames oftalmológicos nos alunos da rede escolar do Município de Siderópolis.
§ 1º Serão no máximo dez (10) exames ou consultas por mês, devidamente encaminhados pela Secretaria de Saúde e Promoção Social do 
Município.

Art. 2º A Prefeitura Municipal pagará a Conveniada a importância correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor dos exames ou 
consultas, na data de sua realização.

Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 13 de setembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 13 de setembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 777.

Publicação Nº 1879601

LEI Nº 777.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA, DA CIDADE DE CRICIÚMA”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo do Município autorizado a firmar convênio com o Hospital São João Batista, da cidade de Criciúma, 
objetivando a realização de exames de ultrasonografia nos alunos da rede escolar do Município de Siderópolis.
§ 1º Serão no máximo dez (10) exames ou consultas por mês, devidamente encaminhados pela Secretaria de Saúde e Promoção Social do 
Município.

Art. 2º A Prefeitura Municipal pagará ao Conveniado a importância correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do valor dos exames ou 
consultas, na data de sua realização.

Art. 3º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 13 de setembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 13 de setembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 778.

Publicação Nº 1879602

LEI Nº 778.

“HOMOLOGA O DECRETO Nº 1055/89”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica “HOMOLOGADO” de pleno direito, o Decreto nº 1.055/89 de 12 de julho de 1.989, que “abre crédito suplementar no valor de 
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NCZ$ 10.000,00 (dez mil cruzados novos) do Poder Executivo Municipal”.

Art. 2º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 12 de julho de 1.989, data em que 
foi publicado o referido Decreto.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 13 de setembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 13 de setembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 779

Publicação Nº 1879603

LEI Nº 779

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE NCZ$ 21.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de setembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 15 de setembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 78

Publicação Nº 1878902

LEI Nº 78
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONSTRUIR UM EDIFÍCIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a construir para a Prefeitura Municipal, conforme planta no valor de Cr$6.100.000,00 (Seis milhões 
e cem mil cruzeiros) pelo Sistema de Administração.

Art. 2º A Administração será executada pelo Engº Jaime Antunes Teixeira, que terá como salário 10% do total do prédio, já incluídos no 
total constante do art. 1º.

Art. 3º Toda a compra de material será feita pelo engenheiro responsável, ou por empregados da Prefeitura, devidamente autorizados pelo 
Sistema de Coleta de Preços de, pelo menos, três firmas e o material será de primeira qualidade.

Art. 4º A obra será concluída no prazo de 13 meses se o Poder Executivo puder dispor de mais de Cr$500.000,00 mensais, para menos 
tempo.

Art. 5º Em caso de aumento do salário mínimo, o valor do prédio não deverá ser superior a 40% do valor do prédio.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de outubro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário
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LEI Nº 780.

Publicação Nº 1879604

LEI Nº 780.

“CRIA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada, nos termos da presente Lei, a Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis.
§ 1º A Fundação terá suas finalidades definidas no Estatuto, baixado por Decreto do Poder Executivo.

Art. 2º A Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis será administrada pelo Conselho Curador, Conselho Deliberativo e pelos Departa-
mentos, cujas atribuições e composição serão respectivamente fixadas no Estatuto.

Art. 3º O Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a fazer a manutenção da Casa da Cultura, onde funcionará a Sede da Fundação.
§ 1º Entende-se como manutenção a reforma, pintura, a segurança e colocação de recursos humanos a disposição da Fundação.
§ 2º A Prefeitura Municipal ainda pagará, a título9 de manutenção, o aluguel mensal da Casa da Cultura.

Art. 4º A Prefeitura Municipal de Siderópolis obriga-se a consignar, anualmente, em seu Orçamento, recursos que serão repassados a Fun-
dação de Cultura.

Art. 5º O Chefe do Poder Executivo Municipal fica obrigado a repassar a Fundação de Cultura o percentual de 3% (três por cento) da receita 
orçamentária anual, cujo desembolso será feito trimestralmente, a partir de 1990.

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de NCZ$ 3.000,00 (três mil cruzados novos), 
por conta do Excesso de Arrecadação, devidamente comprovado, no corrente exercício vigente.

Art. 7º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações próprias do Orçamento em vigor.

Art. 8º A presente Lei será regulamentada por ato do Poder Executivo Municipal, num prazo de 90 (noventa) dias, a partir da sua publicação.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 20 de setembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 20 de setembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 781.

Publicação Nº 1879605

LEI Nº 781.

“DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CIENTÍFICO E NATURAL DO MUNICÍPIO E CRIA O ÓRGÃO COMPETENTE”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E NATURAL DO MUNICÍPIO

Art. 1º Constituem o Patrimônio Histórico e Artístico do Município de Siderópolis os bens móveis e imóveis existentes no seu território, cuja 
conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história, quer por seu valor cultural a qualquer título.
§ 1º Os bens a que se refere o presente artigo só passarão a integrar o Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município, com a sua 
inscrição, isolada ou agrupadamente, no competente livro de tombo.
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere este artigo e são sujeitos a tombamento, os monumentos naturais, bem como os sítios e pai-
sagens que importem conservar e proteger, pela feição notável com que tenham sido adotados pela natureza ou agenciados pela indústria 
humana.

Art. 2º A presente Lei se aplica às coisas pertencentes às pessoas naturais, bem como às pessoas jurídicas de direito privado e público.

Art. 3º Fica criado, na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o Serviço do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município.
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Capítulo II

Art. 4º Os Serviços do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município possuirão um Livro de Tombo, no qual serão inscritos os bens 
mencionados no artigo 1º da presente Lei.

Art. 5º Os bens tombados pela União e pelo Estado serão, também, pelo Município de ofício.

Art. 6º O tombamento dos bens pertencentes a União, ao Estado e ao Município se fará de ofício, por ordem do Serviço do Patrimônio His-
tórico, Artístico e Natural do Município, sendo notificada a entidade a que pertencer.
Parágrafo Único - A notificação a que se refere o “caput” do presente artigo se fará na pessoa do titular do órgão, em seu domicílio, sob 
cuja guarda estiver o bem tombado.

Art. 7º O tombamento do bem pertencente a pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, será feito voluntária ou compulsoriamente.

Art. 8º Proceder-se-á ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o solicitar e o bem se revestir dos requisitos necessários para 
constituir parte integrante do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Município, a critério da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer ou quando o proprietário anuir, por escrito, a notificação que se fizer para inscrição do bem no Livro de Tombo.

Art. 9º Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário puser obstáculo a inscrição do bem.

Art. 10 - O tombamento compulsório obedecerá ao seguinte processamento:
I - A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer notificará o proprietário para anuir ao tombamento, no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar do recebimento da notificação ou querendo impugná-lo, oferecer as suas razões;
II - No caso de não haver impugnação dentro do prazo da Lei, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer sustentar o fundamento 
do tombamento, remetendo o processo ao Prefeito Municipal para decisão final e irrecorrível.
III - Oferecida tempestivamente a impugnação caberá à Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer sustentar o fundamento do tom-
bamento, remetendo o processo ao Prefeito Municipal para decisão final e irrecorrível.

Art. 11 - O tombamento dos bens a que se refere o artigo 7º da presente Lei será considerado provisório ou definitivo, conforme esteja o 
respectivo processo iniciado pela notificação ou concluído pela inscrição dos mesmos no livro do tombo.
Parágrafo Único - Para todos os efeitos, salvo disposto no artigo 14º da presente Lei, o tombamento provisório se equiparará ao definitivo.

Art. 12 - Equipara-se ao proprietário para os efeitos da presente Lei, o titular do domínio útil, possuidor ou detentor a qualquer título.

Capítulo III
EFEITOS DO TOMBAMENTO

Art. 13 - A alienabilidade dos bens tombados, de propriedade de pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, sofrerá as restrições 
constantes desta Lei.

Art. 14 - O tombamento definitivo dos bens de propriedade particular será por iniciativa da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 
averbado ao lado de cada registro competente.
§ 1º No caso de transferência de propriedade, a qualquer título, dos bens imóveis tombados, deverá o adquirente, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias, sob pena de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o respectivo valor, fazê-lo constar no registro ainda que as trate de 
transmissão resultante de sentença judicial de qualquer natureza.
§ 2º A transferência do bem móvel tombado deverá ser notificada a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer no prazo de 15 (quin-
ze) dias, sob pena de 10% (dez por cento) do valor do bem.
§ 3º O deslocamento do bem móvel tombado, de um distrito ou sub-distrito para outro, no mesmo prazo fixado no parágrafo anterior, e sob 
a mesma pena, deverá ser solicitado a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 15 - O bem móvel tombado não poderá sair do Município senão por curto prazo, e com finalidade de intercâmbio cultural, a juízo da 
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 16 - A exceção da hipótese prevista no artigo anterior, a tentativa de transferência do bem tombado, para fora do Município, será punível 
com multa de 50% (cinqüenta por cento) do valor do bem.
Parágrafo Único - Persistindo a intenção do proprietário do bem móvel tombado em transferí-lo para fora do Município, será decretada sua 
utilidade pública para fins de desapropriação, e requerido seu seqüestro, na forma dos artigos 675 e seguintes, do código de Processo Civil.

Art. 17 - No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o seu proprietário deverá dar conhecimento do fato a Secretaria de 
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor do bem.
CÂMARA DE VEREADORES

Art. 18 - Os bens tombados não poderão ser, em nenhuma hipótese, destruídos, demolidos ou mutilados, nem ser reparados, pintados ou 
restaurados, sem prévia autorização especial da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, sob pena de embargo e multa de 100% (cem por 
cento) do dano causado, além das combinações previstas no artigo 23º.

Art. 19 - Sem prévia autorização da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, não será permitido, nas vizinhanças do bem imóvel 
tombado, fazer obra de qualquer espécie, que impeça ou reduza a visibilidade, sob pena de ser determinada a demolição da obra às expen-
sas do proprietário, e de lhe ser imposta multa de até 50 (cinqüent



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1311

a) salários mínimos.
Parágrafo Único - A proibição a que se refere o presente artigo, estende-se a tapumes, painéis de propaganda ou quaisquer outros objetos, 
cuja colocação incidirá nas mesmas punições.

Art. 20 - O proprietário que comprovadamente não dispuser de recursos, para proceder conservação e reparo que a coisa tombada requerer, 
levará ao conhecimento da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer a necessidade dos mesmos, sob pena de multa correspondente 
ao dobro do valor da obra necessária.
§ 1º Recebida a comunicação e consideradas necessárias as obras, a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer deverá executá-las 
por conta do Município, no prazo de 06 (seis) meses levando o débito do proprietário o valor da obra ou solicitará ao Prefeito Municipal, a 
desapropriação do bem.
§ 2º Na falta de quaisquer das providências previstas no parágrafo anterior, poderá o proprietário requerer o cancelamento do tombamento.

Art. 21 - Verificado por parte da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, urgência na realização das obras de reparo e conservação 
do bem tombado, poderão estas serem realizadas pelo Município, independentemente de comunicação a que se refere o “caput” do artigo 
anterior.

Art. 22 - Os bens tombados ficarão sujeitos a vigilância permanente da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer que poderá ins-
pecioná-los sempre que julgar conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criarem obstáculos à inspeção, sob 
pena de multa de 10 (dez) salários de referência da região, elevada ao dobro na reincidência.

Art. 23 - Os atentados cometidos contra os bens de que trata o artigo 1º desta Lei, serão equiparados aos cometidos contra o Patrimônio 
Público.

Capítulo IV
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

Art. 24 - Em face da alienação onerosa de bens tombados, pertencentes a pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, o Município terá 
o direito de preferência, na forma do artigo 22 do Decreto Lei nº 25 de 30 de novembro de 1937.
§ 1º Os bens serão oferecidos prévia e obrigatoriamente ao Município pelo mesmo preço, usando este direito de preferência no prazo de 
30 (trinta) dias, sob pena de perdê-lo.
§ 2º É nula a alienação realizada com violação ao disposto no parágrafo anterior, ficando o Município habilitado a seqüestrar o bem e impor 
multa de 20% (vinte por cento) do valor da operação ao transmitente e adquirente, que serão solidariamente responsáveis.
§ 3º A nulidade será declarada, na forma da Lei pelo Juiz que conceder o seqüestro, o qual só será levantado após satisfeita a multa e 
transferido o bem para o Patrimônio Municipal.
§ 4º Direito de preferência não impede o proprietário de gravar o bem tombado, por penhor, hipoteca ou anticrese.
§ 5º Nenhuma venda judicial de bem tombado se poderá realizar sem que o Município, na qualidade de titular de direito de preferência, 
seja disso notificado judicialmente, não podendo serem expedidos os editais de praça, antes da notificação.
§ 6º Ao Município caberá o direito de remissão, e dele não lançar mão, até a assinatura do auto de arrematação ou até sentença de adju-
dicação, as pessoas que, na forma da Lei, tiverem a faculdade de remir.
§ 7º O direito de remissão poderá ser exercido dentro de 24 (vinte e quatro) horas a partir da arrematação, ou do pedido de adjudicação, 
pela Municipalidade.

Capítulo V
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 25 - O Poder Executivo providenciará a realização de convênios com a União e o Estado, e de acordo com as pessoas naturais ou jurí-
dicas de direito privado, visando a plena consecução dos objetivos da presente Lei.

Art. 26 - As legislações Federal e Estadual serão aplicadas subsidiariamente pelo Município.

Art. 27 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar a presente Lei no que se fizer necessário.

Art. 28 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 20 de setembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 20 de setembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 782.

Publicação Nº 1879606

LEI Nº 782.

“REAJUSTA OS VALORES DAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO, VICE E/OU SERVIDORES PÚBLICOS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reajustada a Diária Municipal destinada a custear as despesas de viagens do Pre-
feito, Vice e/ou Servidores Municipais, nos termos da presente Lei.

Art. 2º A Diária Municipal será paga sempre que aqueles mencionados no artigo 1º, se desloca-
rem para fora do Município, a serviço, em busca de soluções para os problemas administrativos.

Art. 3º Será concedida a Diária sempre que o Prefeito, Vice e/ou Servidores Municipais se 
ausentarem para fora do Município, por um período mínimo de 06 (seis) horas.

Art. 4º Os valores das Diárias referidas serão os seguintes, com os devidos reajustes:
 ___________________________________________________________
|       DESIGNAÇÃO        |BRASÍLIA|SP/RIO|FORA SC|ESTADO SC|
|=========================|========|======|=======|=========|
|Prefeito Municipal       |  400,00|320,00| 250,00|   220,00|
|-------------------------|--------|------|-------|---------|
|Vice-Prefeito/Secretários|  250,00|230,00| 160,00|   150,00|
|-------------------------|--------|------|-------|---------|
|Demais Servidores        |  200,00|160,00| 120,00|   110,00|
|_________________________|________|______|_______|_________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 5º Para efeitos desta Lei, exclui-se o benefício da Diária quando o Prefeito, Vice e/ou 
Servidores Municipais estiverem a serviço do Município nos municípios limítrofes a Siderópo-
lis.
Parágrafo Único - Neste caso, será feito o reembolso das despesas, mediante comprovantes le-
gais, na forma do artigo 200 da Lei Complementar nº 05/75.

Art. 6º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a reajustar os valo-
res da Diária Municipal nos mesmos percentuais do índice inflacionário divulgado pelo Governo 
Federal.

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar a presente Lei.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de outubro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 04 de outubro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 783.

Publicação Nº 1879607

LEI Nº 783.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE NCZ$ 285.100,00”.

Conteúdo obsoleto:
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Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 04 de outubro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 04 de outubro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 784.

Publicação Nº 1879608

LEI Nº 784.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE NCZ$ 41.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 11 de outubro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 11 de outubro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 785.

Publicação Nº 1879609

LEI Nº 785.

“AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar o veículo marca Ford Del Rey, ano 1983, à álcool.

Art. 2º A alienação referida acima obedecerá as normas de licitação em vigor.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22 de maio do corrente ano.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 23 de outubro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 23 de outubro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 786.

Publicação Nº 1879610

LEI Nº 786.

“HOMOLOGA OS DECRETOS NºS 1077, 1080 E 1082/89.”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Ficam “HOMOLOGADOS” de pleno direito os Decretos nºs 1075/89 de 03/10/89 que “Abre crédito suplementar no valor de NCZ$ 
1.100,00 (hum mil e cem cruzados novos); Decreto Nº 1077/89 de 04/10/89 que “abre crédito suplementar no valor de NCZ$ 4.365,00 
(quatro mil, trezentos e sessenta e cinco cruzados novos); Decreto nº 1080 de 16/10/89 que “Abre crédito suplementar no valor de 4.500,00 
(quatro mil e quinhentos cruzados novos) e Decreto nº 1082/89 de 19/10/89 que “Abre crédito suplementar no valor de NCZ$3.200,00 (três 
mil e Duzentos cruzados novos) do Poder Executivo Municipal.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de outubro de 1989 e demais datas em 
que foram publicados os referidos Decretos.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 08 de novembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 08 de novembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 787.

Publicação Nº 1879611

LEI Nº 787.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE NCZ$ 253.300,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 08 de novembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 08 de novembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 788.

Publicação Nº 1879612

LEI Nº 788.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES, ATRAVÉS DO 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - DETER”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Secretaria de Estado dos Transportes, através do 
Departamento de Transportes e Terminais - DETER, para implantação de abrigos de passageiros, neste Município de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 22 de novembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 22 de novembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 789.

Publicação Nº 1879613

LEI Nº 789.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE NCZ$ 137.350,00”.
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Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 22 de novembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 22 de novembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 79

Publicação Nº 1878903

LEI Nº 79

CRIA CEMITÉRIO MUNICIPAL

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado um Cemitério Municipal, em Rio Fiorita, neste Município, nas terras que foram doadas à Prefeitura Municipal pela Com-
panhia Siderúrgica Nacional.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 790.

Publicação Nº 1879614

LEI Nº 790.

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1990”. (NCZ$ 70.000,00)

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Siderópolis, para o Exercício Financeiro de 1990, estima a receita em NCZ$ 70.000,00 (Setenta milhões 
de cruzados novos e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação das fontes previstas no Anexo I integrante desta Lei, obedecendo os dispositivos 
da Legislação em vigor, conforme abaixo:
1 - RECEITAS CORRENTES
- Receita Tributária ................................................................ NCZ$ 5.200.000
- Receita Patrimonial .................................................................. NCZ$ 50.000
- Receita de Serviços ................................................................. NCZ$ 500.000
- Transferências Correntes ......................................................... NCZ$ 63.950.000
- Outras Receitas Correntes ..............................................NCZ$ 40.000 / 69.740.000
2 - RECEITAS DE CAPITAL
- Operação de Crédito .................................................................. NCZ$ 50.000
- Alienação de Bens .................................................................... NCZ$ 10.000
- Transferências de Capital ........................................................... NCZ$ 180.000
- Outras Receitas de Capital ................................................. NCZ$ 20.000 / 260.000
TOTAL .............................................................................. NCZ$ 70.000.000

Art. 3º A despesa será realizada por funções, programas e subprogramas, por projetos e atividades, de acordo com a legislação vigente e 
distribuídos por órgãos, da seguinte forma:
I - PODER LEGISLATIVO
00 - CÂMARA DE VEREADORES ........................................................... NCZ$ 1.600.000
II - PODER EXECUTIVO
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01 - GABINETE DO PREFEITO ........................................................... NCZ$ 1.650.000
02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO ........................................................ NCZ$ 600.000
03 - Procuradoria Geral ............................................................... NCZ$ 300.000
04 - Assessorias .................................................................... NCZ$ 3.150.000
05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ..................................... NCZ$ 3.300.000
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS ......................................................... NCZ$ 1.900.000
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNIC ............................................. NCZ$ 25.885.000
08 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL .......................................... NCZ$ 7.700.000
09 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE ...................................... NCZ$ 1.232.700
10 - SECRET. EDUC. CULT. ESP.E LAZER ............................................... NCZ$ 17.648.700
11 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA ........................................................ NCZ$ 5.033.600
TOTAL .............................................................................. NCZ$ 70.000,000

Art. 4º O Poder Executivo Municipal fundamentado na Constituição Federal e na Lei nº 4.320/64, nos termos dos artigos 7º e 43º, itens e 
parágrafos, fica autorizado a:
I - Abrir créditos suplementares até o limite de 305 (trinta por cento) da Receita Orçamentária estimada para as dotações que se tornarem 
insuficientes, utilizando como recursos os previstos no art. 43º, itens I e II, da Lei Federal nº 4.320/64;
II - Proceder a abertura de créditos adicionais em dotações de despesas determinadas pelos recebimentos de subvenções, contribuições ou 
auxílios para aplicação em despesas vinculadas;
III - Realizar operações de crédito, por antecipação da Receita, para suprir insuficiências de caixa, até o limite previsto na legislação vigente.

Art. 5º Os recursos da Reserva de Contingência são destinados por ato do Chefe do Poder Executivo, para atender insuficiências nas dota-
ções orçadas, para dois poderes.

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir para a Reserva de Contingência, total ou parcialmente, saldos de 
dotações do orçamento de despesa, que não forem utilizados.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1990, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 29 de novembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 29 de novembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 791.

Publicação Nº 1879615

LEI Nº 791.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE NCZ$ 290.028,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 06 de dezembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 06 de dezembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 792.

Publicação Nº 1879616

LEI Nº 792.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE NCZ$ 254.500,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 06 de dezembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
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Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 06 de dezembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 793.

Publicação Nº 1879617

LEI Nº 793.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE NCZ$ 946.300,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 13 de dezembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 13 de dezembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 794.

Publicação Nº 1879618

LEI Nº 794.

“CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, E O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, nos termos da presente Lei, o Fundo Municipal de Saúde - FMS e o Conselho Municipal de Saúde - CMS, no Município 
de Siderópolis.

Art. 2º O Fundo Municipal de Saúde - FMS, tem por objetivo desenvolver programas de trabalho relacionados com a prevenção, promoção 
e recuperação da saúde individual e coletiva, com o meio ambiente, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho 
Municipal de Saúde.

Art. 3º O Fundo Municipal de Saúde constituir-se-á dos seguintes recursos financeiros:
I - As cotações constantes do Orçamento geral do Município;
II - As contribuições, subvenções e auxílios de Órgão da Administração Direta e Indireta, Federal, Estadual e Municipal;
III - As receitas oriundas de convênios, acordos e contratos celebrados entre o Município e instituições públicas e privadas, cuja execução 
seja de competência da Secretaria Municipal de Saúde;
IV - As dotações recebidas de pessoas físicas ou jurídicas ou de organismos públicos nacionais ou estrangeiros;
V - O produto da alienação de material ou equipamento inservíveis;
VI - A remuneração oriunda de aplicações financeiras;
VII - Outras receitas especificamente destinadas ao Fundo.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Saúde poderá transferir para o Fundo Municipal de Saúde - FMS, recursos orçamentários, créditos adicio-
nais e recursos extraordinários, observada a Legislação vigente e, sempre com a aprovação do Conselho Municipal de Saúde.

Art. 5º As disponibilidades financeiras do FMS, mediante expressa autorização do Secretário Municipal de Saúde, serão aplicadas:

I - Nos programas de promoção, proteção e recuperação de saúde, desenvolvidas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde;
II - Na promoção e financiamento de estudos e pesquisas em Saúde Pública;
III - Nos programas de treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos;
IV - No custeio, parcial ou total, de despesas de viagens de pessoal nos diversos programas de saúde, obedecido o que dispõe a Lei e o 
Regulamento;
V - Nos trabalhos de comunicação e divulgação de matérias relativas ao sistema de saúde;
VI - Na aquisição de equipamentos, material permanente e de consumo para a rede de unidades de prestação de serviços da Secretaria 
Municipal de Saúde, bem como na manutenção e conservação das instalações;
VII - Na execução de obras e ampliações, bem como nas melhorias e adaptações das
Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 13 de dezembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
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Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 13 de dezembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 795.

Publicação Nº 1879619

LEI Nº 795.

“AUTORIZA A CONVERSÃO DE CRÉDITOS FISCAIS DO MUNICÍPIO PARA BTNS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover a cobrança dos créditos tributários devidos a partir do exercício de 
1990 pelo seu valor convertido em BTNs (Bônus do Tesouro Nacional), ou por qualquer outro indexador que venha a sucede-lo, instituído 
pelo Governo Federal.

Art. 2º A conversão de que trata o artigo anterior será feita mediante a divisão do crédito tributário em cruzados novos pelo valor do BTN 
do mês imediatamente anterior àquele em que o lançamento deva ser efetuado.

Art. 3º Serão, também, convertidos em BTNs a partir do exercício de 1990, os créditos do Município já vencidos e não pagos em época 
própria.
Parágrafo Único - Antes da conversão de que trata o caput deste artigo, os créditos tributários serão previamente corrigidos monetariamen-
te, na forma da legislação atual em vigor.

Art. 4º Os créditos de qualquer natureza, inclusive fiscais, e as multas de qualquer espécie, vencidos e lançados ou não em dívida ativa, 
depois de atualizados monetariamente, poderão ser parcelados em, no máximo, 12 (doze) prestações mensais e consecutivas.
Parágrafo Único - As parcelas referidas nesta artigo serão convertidas em BTNs.

Art. 5º Os lançamentos referentes à Contribuição de Melhoria que venham a ser efetuados a partir do exercício de 1990, também serão 
convertidos em BTNs, tomando-se por base o valor do BTN correspondente ao mês imediatamente anterior ao do lançamento.

Art. 6º Á partir do exercício de 1990 a Unidade Fiscal Monetária - UFM, passa a ser igual a cinco (05) BTNs, ou equivalente, em caso de 
mudança.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 1990, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de dezembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 15 de dezembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 796.

Publicação Nº 1879620

LEI Nº 796.

“REGULA O LANÇAMENTO E COBRANÇA DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (TIP) E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica regulada, nos termos da presente Lei, a Taxa de Iluminação Pública, que será 
cobrada a partir de janeiro de 1990, de acordo com o disposto na presente.

Art. 2º A Taxa de Iluminação Pública a que se refere o artigo anterior, incidirá sobre imó-
veis, edificados ou não, situados nos logradouros servidos, de forma efetiva, de iluminação 
pública.
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Art. 3º A Taxa de Iluminação Pública (TIP), tem como fato gerador a prestação dos serviços 
de iluminação pública, em qualquer tipo de logradouro e terá por base de cálculo o seu cus-
to final.

Art. 4º O sujeito passivo da obrigação tributária será o proprietário, titular do domínio 
útil, possuidor e ocupante dos imóveis beneficiados pela prestação dos serviços referidos no 
artigo anterior.

Art. 5º Quando o imóvel, beneficiado pelos Serviços de Iluminação Pública, constituir-se em 
lote vago, será responsável o proprietário do imóvel à razão de 6% (seis por cento) ao ano, 
calculado sobre o valor da tarifa de iluminação pública vigente no mês de outubro do exer-
cício anterior.
Parágrafo Único - O lançamento da cobrança da Taxa de Iluminação Pública, nos casos previs-
tos neste artigo será efetuado diretamente pela Prefeitura Municipal de Siderópolis, junta-
mente com o carnet de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano.

Art. 6º A cobrança da Taxa de Iluminação Pública (TIP) relativa aos imóveis edificados, 
efetuar-se-á mensalmente e será calculado sobre a Tarifa de Iluminação Pública vigente no 
Município, na seguinte proporção:

I - CONTRIBUINTES RESIDENCIAIS 
 _______________________________________________
|FAIXA DE CONSUMO|% SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO|
|================|==============================|
|0 - 30 kwh      |                        Isento|
|----------------|------------------------------|
|31 - 50 kwh     |                           2,1|
|----------------|------------------------------|
|51 - 100 kwh    |                           4,2|
|----------------|------------------------------|
|101 - 200 kwh   |                           5,6|
|----------------|------------------------------|
|201 - 500 kwh   |                           9,8|
|----------------|------------------------------|
|501 - 1.000 kwh |                          12,6|
|----------------|------------------------------|
|Acima  de  1.000|                              |
|kwh             |                          18,0|
|________________|______________________________|
 * tabela formatada por sistema

II - CONTRIBUINTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS E EMPRESAS DE SERVIÇO PÚBLICO 
 _______________________________________________
|FAIXA DE CONSUMO|% SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO|
|================|==============================|
|0 a 30 kwh      |                           7,0|
|----------------|------------------------------|
|31 a 50 kwh     |                          14,0|
|----------------|------------------------------|
|51 a 100 kwh    |                          16,2|
|----------------|------------------------------|
|101 a 200 kwh   |                          19,6|
|----------------|------------------------------|
|201 a 500 kwh   |                          21,0|
|----------------|------------------------------|
|501 a 1000 kwh  |                          35,0|
|----------------|------------------------------|
|Acima de 1000 kw|                          37,8|
|________________|______________________________|
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 * tabela formatada por sistema

III - CONTRIBUIÇÕES PODERES PÚBLICOS 
 _______________________________________________
|FAIXA DE CONSUMO|% SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO|
|================|==============================|
|0 a 30 kwh      |                           7,0|
|----------------|------------------------------|
|31 a 50 kwh     |                           9,1|
|----------------|------------------------------|
|51 a 100 kwh    |                          12,6|
|----------------|------------------------------|
|101 a 200 kwh   |                          19,6|
|----------------|------------------------------|
|201 a 500 kwh   |                          21,0|
|----------------|------------------------------|
|501 a 1000 kwh  |                          22,4|
|----------------|------------------------------|
|Acima de 1000 kw|                          37,8|
|________________|______________________________|
 * tabela formatada por sistema

Parágrafo Único - A cobrança, na forma prevista neste artigo, será efetuada pela Empresa 
Força e Luz João Cesa Ltda., com sede a Rua José do Patrocínio, 56, desta cidade de Sideró-
polis-SC e pela Cooperativa de Eletrificação Rural de Treviso Com Responsabilidade Ltda., 
com sede a Rua Municipal, na sede do Distrito de Treviso, nas suas respectivas áreas de 
competência, juntamente com a conta mensal de consumo de energia elétrica de cada usuário, 
em favor da Prefeitura Municipal de Siderópolis.

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênios com a Em-
presa Força e Luz João Cesa Ltda. E Cooperativa de Eletrificação Rural de Treviso com Res-
ponsabilidade Ltda., para operacionalizar a cobrança prevista no Art. 6º desta Lei.

Art. 8º A Empresa Força e Luz João Cesa Ltda. e a Cooperativa de Eletrificação Rural de 
Treviso com Responsabilidade Ltda., deverão contabilizar, mensalmente, o produto de ar-
recadação da TIP em conta própria, individualmente identificada, e fornecerá à Prefeitura 
Municipal, até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao que se operou o recolhimento, o de-
monstrativo de arrecadação.

Art. 9º A receita proveniente da TIP prevista na presente Lei, destina-se a remunerar os 
dispêndios da Municipalidade, relativos ao consumo de energia elétrica da Iluminação Públi-
ca.
§ 1º O produto da arrecadação da TIP, sendo inferior a fatura do consumo da Iluminação 
Pública, fica a Prefeitura Municipal obrigada a a recolher a diferença, a favor da Empresa, 
até 30 (trinta) dias.
§ 2º O produto de arrecadação da TIP, sendo superior a fatura do consumo da Iluminação 
Pública, fica a Empresa obrigada a recolher, aos cofres da Municipalidade, a diferença, até 
10 (dez) dias após a cobrança.

Art. 10 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar, por Decreto, 
a presente Lei.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de dezembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 15 de dezembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 797.

Publicação Nº 1879621

LEI Nº 797.

“ALTERA DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL RELATIVAS AO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 
URBANA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Lei nº 451 de 08 de dezembro de 1977 passa a vigorar com as alterações constantes da presente Lei:

Art. 2º Os artigos 3º a 26º passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3º O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, domínio útil ou posse de bem 
imóvel, por natureza ou acessão física, localizado na zona urbana do Município.
Parágrafo Único - O fato gerador do Imposto ocorre anualmente no dia primeiro de janeiro, excepcionando-se os imóveis concluídos em 
meio de exercício, cujo imposto será lançado proporcionalmente ao número de meses restantes.

Art. 4º O bem imóvel, para os efeitos deste imposto, será classificado como terreno ou prédio.
§ 1º Considera-se terreno o bem imóvel:
a) Sem edificação;b) Em que houver construção paralisada ou em andamento;c) Em que houver edificação interditada, condenada, em 
ruína ou em demolição;d) Cuja construção seja de natureza temporária ou provisória, ou possa ser removida sem destruição, alteração ou 
modificação;
§ 2º Considera-se prédio o bem imóvel no qual exista edificação que possa ser utilizada para habitação ou para o exercício de qualquer 
atividade, seja qual for sua denominação, forma ou destino, desde que não compreendida nas situações do parágrafo anterior.

Art. 5º Para os efeitos deste imposto, considera-se zona urbana:
I - A área em que existam, pelo menos, dois dos seguintes melhoramentos:
a) Meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;b) Abastecimento de água;c) Sistema de esgoto sanitário;d) Rede de ilumi-
nação pública, com ou sem posteamento, para distribuição domiciliar;e) Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 
(três) quilômetros do bem imóvel considerado.
II - A área urbanizável ou de expansão urbana, constante de loteamento aprovado pelo órgão competente, destinada a habitação, a indús-
tria ou comércio.
§ 1º O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana incide sobre o imóvel que, localizado na zona urbana, seja comprovada-
mente utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, independente de sua área.

Art. 6º A Lei Municipal fixará a delimitação da zona urbana.

Art. 7º A incidência do Imposto independente:
I - Da legitimidade do título de aquisição ou de posse do bem imóvel;
II - Do resultado econômico da exploração do bem imóvel;
III - Do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas relativas ao bem imóvel.

Art. 8º O contribuinte do Imposto é o proprietário, o titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título do bem imóvel.
Parágrafo Único - São também contribuintes o promitente comprador imitidos na posse, os posseiros, ocupantes ou comodatários de imóveis 
pertencentes a União, Estados ou Municípios, ou a quaisquer outras pessoas isentas ou imunes.

Art. 9º O imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana será calculado mediante a aplicação, sobre o valor venal dos imóveis das 
alíquotas seguintes:
I - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) para imóvel edificado;
II - 1,0% (hum por cento) para imóvel não edificado em logradouros pavimentados ou não.

Art. 10 - Para os terrenos não edificados e localizados nos setores tributários I, II e III serão aplicadas as alíquotas segundo a seguinte 
progressão:
a) No primeiro ano, após a publicação deste, mais 0,5 (meio) ponto na alíquota originária;b) No segundo ano, mais 1 (hum) ponto sobre a 
alíquota originária;c) No terceiro ano, mais 1,5 (hum e meio) ponto sobre a alíquota originária;d) No quarto ano, mais 2 (dois) pontos sobre 
a alíquota originária;e) No quinto ano, mais 2,5 (dois e meio) pontos na alíquota originária.

Art. 11 - Considera-se valor venal do imóvel para os fins previstos no Art. 9º:
I - Nos casos de terrenos não edificados, em construção, em ruínas ou demolição: o valor da terra nua;
II - Nos demais casos: o valor da terra e da edificação, considerados em conjunto.
Parágrafo Único - Incorrerá em multa, calculada sobre o valor do Imposto, nos percentuais indicados, o imóvel que:
I - Situado em via pavimentada, não possua muro em toda a extensão de testada: 10% (dez por cento);
II - Situado em via pavimentada, não possua passeio em toda a extensão de testada: 10% (dez por cento);
III - Situado em via pavimentada, tenha edificação em ruína: 10% (dez por cento).
IV - Tenham sido feitas construções sem a devida licença: 20% (vinte por cento).



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1322

Art. 12 - O valor venal referido no artigo anterior é o constante do cadastro imobiliário e no seu cálculo serão considerados o valor do terreno 
e, sendo o caso, cumulativamente, o da edificação, levando-se em conta:
I - A área da propriedade territorial;
II - O valor básico do metro quadrado do terreno no Município, que será fixado em número de Bônus do Tesouro Nacional (BTN), na planta 
de valores anexada a presente Lei;
III - Os coeficientes de valorização e/ou desvalorização do imóvel de acordo com os Anexos e respectivas tabelas abaixo especificadas.

Art. 13 - Toda gleba terá seu valor venal reduzido em 20% (vinte por cento), entendendo-se a porção de terra contínua com mais de 10.000 
m2 (dez mil metros quadrados), situada dentro da zona urbana do Município e que ainda não foi objeto de loteamento.

Art. 14 - Anualmente, o Executivo Municipal designará uma comissão para atualização do valor venal dos imóveis, levando-se em conta os 
equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidas pela área onde se localizam, bem como, dos preços correntes 
de mercado.

Art. 15 - O terreno que se limita com mais de um logradouro será considerado como situado naquele em que a testada apresentar maior 
valor.

Art. 16 - O Poder Executivo, levando em conta o interesse público, a capacidade contributiva da população, poderá, para efeito de lança-
mento, reduzir os valores constantes da Planta de Valores em até 40% (quarenta por cento), para o exercício de 1990 e 30% (trinta por 
cento) para o de 1991.
§ 1º Para terrenos situados em vias ou logradouros não especificados em planta de valores, utilizar-se-á o coeficiente resultante da média 
aritmética da vias ou logradouros públicos em que começa e termina a via ou logradouro considerado ou, em se tratando de via com um 
acesso, o valor da via principal com redução de 30% (trinta por cento).
§ 2º Para o terreno situado em via fisicamente inexistente será concedida redução de 20% (vinte por cento) na apuração do valor venal 
territorial.

Art. 17 - O lançamento será feito a vista dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal declarados pelo contribuinte, que, apu-
rados pelo Fisco, sujeitos a alteração através de decreto, cujo número de parcelas e data de vencimentos serão fixadas por ato do Poder 
Executivo Municipal.
§ 1º Os valores referentes a emissão serão expressos em Bônus do Tesouro Nacional - BTN.
§ 2º O recolhimento do Imposto será efetuado em moeda corrente nacional, procedendo-se a conversão dos Bônus do Tesouro Nacional - 
BTNs, de acordo com o seu valor do mês de pagamento das parcelas.

Art. 18 - O pagamento integral dos impostos até a data do vencimento da primeira parcela assegurará ao contribuinte o direito a um des-
conto de 10% (dez por cento) sobre o respectivo montante.
Parágrafo Único - O contribuinte incurso em multa moratória e correção monetária pelo não-pagamento da primeira parcela, ficará dispen-
sado dessas obrigações, se efetuar o pagamento integral do imposto até a data do vencimento da segunda parcela.

Art. 19 - Na hipótese de condomínio, o imposto poderá ser lançado em nome de um, de alguns ou de todos os condôminos, em se tratando, 
porém, de condomínio cujas unidades, nos termos da Lei Civil, constituem unidades autônomas, o Imposto será lançado individualmente 
em nome de cada um dos respectivos titulares.

Art. 20 - O Imposto que gravar imóvel em processo de inventário será lançado em nome do espólio, julgada a partilha, far-se-á lançamento 
em nome do adquirente.

Art. 21 - A qualquer tempo poderão ser efetuados lançamentos omitidos por quaisquer circunstâncias nas épocas próprias, promovidos os 
lançamentos aditivos, retificadas as falhas dos lançamentos existentes, bem como feitos lançamentos existentes, bem como feitos lança-
mentos substitutivos, independente de transmissão de qualquer título.
Parágrafo Único - Os lançamentos relativos a exercícios anteriores, serão feitos de conformidade com os valores e disposições legais das 
épocas em que os mesmos se referirem, ressalvadas as disposições expressas deste Código.

Art. 22 - As infrações serão punidas com a de 30% (trinta por cento) sobre o valor do Imposto, devidamente atualizado, nas hipóteses de:
a) Falta de inscrição do imóvel ou de alterações cadastrais;b) Erro, omissão ou falsidade dos dados de inscrição do imóvel ou nos dados de 
alteração.

Art. 23 - Desde que cumpridas as exigências da legislação fica fica isento de imposto o bem imóvel, que:
a) Pertencente a particular, quando cedido gratuitamente, em sua totalidade para uso exclusivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou 
do Município, ou de suas autarquias.b) Pertencentes a agremiação desportiva licenciada e filiada a federação esportiva estadual, quando uti-
lizados efetiva e habitualmente no exercício das suas atividades sociais.c) Pertencentes ou cedido gratuitamente a sociedade ou instituição 
sem fins lucrativos, que se destina a congregar classes patrimoniais ou trabalhadores com finalidade de realizar sua união, representação, 
defesa, elevação de seu nível cultural, físico ou recreativo;d) Pertencente a sociedade civil sem fins lucrativos, destinado ao exercício de ati-
vidades culturais, recreativas ou esportivas;e) Declarado de utilidade pública para fins de desapropriação, a partir da parcela correspondente 
ao período de arrecadação do imposto em que ocorrer a emissão de posse ou a ocupação efetiva pelo poder desapropriante;f) Também 
ficarão isentos de impostos todos os ex-combatentes e expedicionários, do imóvel destinado a sua residência.g) Quem percebe até um 
salário mínimo, devidamente comprovado e proprietário de imóvel para fim residencial.

Art. 24 - Todos os imóveis serão inscritos n o cadastro imobiliário, ainda que pertencentes a pessoas isentas ou imunes.
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Art. 25 - Para fins de inscrição e lançamento, todos os proprietários, titulares de domínio útil ou possuidor de bem imóvel é obrigado a 
declarar, em formulário próprio, os dados ou elementos necessários à perfeita identificação dos mesmos.
§ 1º A declaração deverá ser efetivada dentro do prazo de 30 (trinta dias) contados da:
I - Convocação que eventualmente seja feita pela Prefeitura;
II - Conclusão da construção, no todo ou em parte, em condições de uso ou habitação;
III - Aquisição da propriedade de bem imóvel, no todo ou em parte cera, desmembrada ou ideal;
IV - Aquisição do domínio útil ou da posse de bem imóvel;
V - Demolição da construção existente no imóvel.
§ 2º Os elementos ou dados da declaração deverão ser atualizados, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da ocorrência de fatos 
ou circunstâncias que possam alterar a inscrição, inclusive nas hipóteses de reforma com um ou sem aumento da área construída e de 
registro de compromisso de compra e venda de bem imóvel ou de sua cessão.

Art. 26 - Serão objeto de uma única declaração, acompanhada da respectiva planta do imóvel, do loteamento e do arruamento:
I - A gleba de terra bruta desprovida de melhoramentos, cujo aproveitamento dependa de realização de obras de arruamento ou de urba-
nização;
II - A quadra indivisa da área arruada;
III - O lote isolado ou o grupo de lotes contíguos, quando já tenha ocorrido venda ou promessa de venda de lotes na mesma quadra;
IV - Quando se tratar de loteamento acima de cinco (05) lotes, deverá constar de uma área de 10% (dez por cento), sobre a área total 
líquida do loteamento para o Poder Público, preservada para a execução de praças, parques ou mesmo para construções públicas.

Art. 27 - O contribuinte poderá retificar os dados da declaração ou de sua atualização, antes de ser notificado do lançamento, desde que 
comprove o erro em que se fundamentou.
Parágrafo Único - Na impossibilidade de obtenção de dados exatos sobre o bem imóvel ou de elementos necessários à fixação da base de 
cálculo do imposto, o lançamento será efetuado, de ofício, com base nos elementos de que dispuser a administração, arbitrados os dados 
físicos do bem imóvel, sem prejuízo das demais cominações ou penalidades cabíveis.

Art. 28 - Ficam isentos de pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e Taxas Municipais os contribuintes ins-
critos em dívida ativa do Município até dezembro de 1988.

Art. 29 - O artigo 127º da Lei nº 451/77 de 08/12/77, passa a vigorar com a seguinte redação: “Os valores monetários constantes desta Lei, 
passarão a ser expressos em múltiplos de uma unidade fiscal monetária municipal, sob a sigla UFM”.
Parágrafo Único - O valor unitário da UFM é o equivalente a um (01) Bônus do Tesouro Nacional.

Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 14 de dezembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 15 de dezembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 798.

Publicação Nº 1879622

LEI Nº 798.

“DÁ NOVA REDAÇÃO AO ITEM 2 DO ANEXO QUE TRATA DA TAXA DE SERVIÇOS URBANOS CONSTANTE DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNI-
CIPAL”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A taxa será cobrada em razão da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte 
ou postas à sua disposição.
I - Taxa de Coleta de Lixo.

Art. 2º A base de cálculo da Coleta de Lixo será o custo total do serviço público, distribuídos da seguinte forma:
a) 0,5 UFM por mês, por contribuinte residencial;b) 1,0 UFM por mês, por contribuinte comercial;c) Os contribuintes industriais, quando 
solicitarem a remoção do lixo industrial, pagarão o preço público estabelecido por Ato do Chefe Executivo Municipal.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 1990.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de dezembro de 1989.
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JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 15 de dezembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 799.

Publicação Nº 1879623

LEI Nº 799.

“ANULA DOTAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do PoderExecutivo autorizado a anular até o valor de NCZ$ 1.064.821,87 (Hum milhão, sessenta e quatro mil, oitocentos 
e vinte e um cruzados novos e oitenta e sete centavos), dos saldos das seguintes dotações orçamentárias, para abrir crédito suplementar 
no atendimento de insuficiências nas dotações orçadas, para os dois Poderes.
00 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DEPESAS DE CUSTEIO
3111/01 - Pessoal Civil ........................................ NCZ$ 3.720,40
3120/03 - Material de Consumo .................................. NCZ$ 3.966,19
3131/04 - Remuneração de Serviços Pessoais ..................... NCZ$ 1.166,19
3132/05 - Outros Serviços e Encargos .......................... NCZ$ 27.803,83
01 - GABINETE DO PREFEITO
3111/14 - Pessoal Civil ....................................... NCZ$ 26.875,97
3120/15 - Material de Consumo .................................. NCZ$ 3.290,59
3132/16 - Outros Serviços e Encargos ........................... NCZ$ 8.638,32
02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3111/18 - Pessoal Civil ........................................ NCZ$ 2.266,27
3120/19 - Material de Consumo ..................................... NCZ$ 50,00
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3111/20 - Pessoal Civil ....................................... NCZ$ 25.047,68
3113/21 - Obrigações Patronais ................................ NCZ$ 15.954,25
3120/22 - Material de Consumo .................................. NCZ$ 6.413,83
3132/24 - Outros Serviços e Encargos ......................... NCZ$ 11..503,39
3251/25 - Inativos ............................................. NCZ$ 1.486,06
3252/26 - Pensionistas ......................................... NCZ$ 2.684,71
3253/27 - Salário Família ........................................ NCZ$ 218,12
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3111/19 - Pessoal Civil ....................................... NCZ$ 19.489,76
3120/30 - Material de Consumo .................................. NCZ$ 2.748,06
3132/31 - Outros Serviços e Encargos .......................... NCZ$ 12.422,46
3192/32 - Despesas de Exercícios Anteriores ...................... NCZ$ 604,85
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3224/33 - Transf. Instit. AMREC .................................. NCZ$ 360,00
3253/34 - Salário Família ......................................... NCZ$ 16,32
3280/35 - Contribuição ao PASEP - FPM .......................... NCZ$ 3.623,46
3280/36 - Contribuição ao PASEP - REC. PROP ................... NCZ$ 12.871,74
3290/37 - Sentenças Judiciais .................................... NCZ$ 717,50
05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS
3111/39 - Pessoal Civil ...................................... NCZ$ 132.665,19
3113/40 - Obrigações Patronais ................................ NCZ$ 99.106,53
3120/41 - Material de Consumo ................................. NCZ$ 29.327,97
3131/42 - Remuneração de Serv. Pessoais ........................... NCZ$ 30,00
3132/43 - Outros Serviços e Encargos ......................... NCZ$ 151.612,82
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3253/44 - Salário Família ......................................... NCZ$ 20,00
3263/45 - Encargos Dívida Contr. PROURB ........................ NCZ$ 3.015,19
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4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4110/46 - Obras e Instalações ................................. NCZ$ 32.000,00
4300 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
4351/48 - Amortização Div. Contr. PROURB ....................... NCZ$ 2.176,31
06 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3111/49 - Pessoal Civil ....................................... NCZ$ 50.495,56
3120/50 - Material de Consumo ................................. NCZ$ 28.739,58
3132/51 - Outros Serviços e Encargos .......................... NCZ$ 65.156,05
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3253/60 - Salário Família ........................................ NCZ$ 287,07
07 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3111/64 - Pessoal Civil ....................................... NCZ$ 26.840,08
3120/66 - Material de Consumo .................................. NCZ$ 1.536,70
3132/68 - Outros Serviços e Encargos ........................... NCZ$ 9.542,28
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4120/70 - Equip. e Material Permanente ......................... NCZ$ 6.355,00
08 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3120/73 - Material de Consumo .................................. NCZ$ 3.685,40
3132/74 - Outros Serviços e Encargos ......................... NCZ$ 211.820,71
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
3111/76 - Pessoal Civil ......................................NCZ$ 10.367,83
3120/77 - Material de Consumo .................................. NCZ$ 4.344,56
3132/78 - Outros Serv. E Encargos ACARESC ...................... NCZ$ 1.200,00
3132/79 - Outros Serviços e Encargos ............................. NCZ$ 556,78
TOTAL GERAL ................................................ NCZ$ 1.064.821,87

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, em 15 de dezembro de 1989.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Registrada e publicada nesta Secretaria de Administração, em 15 de dezembro de 1989.
MARIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 8

Publicação Nº 1878832

LEI Nº 8

CRIA TAXA

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada uma taxa na proporção de 10% (dez por cento) que incidirá sobre os impostos Predial e Territorial Urbano, Licenças em 
geral, Indústria e Profissões, Jogos e Diversões, a partir de 1960, inclusive.

Art. 2º A taxa a que se refere o artigo anterior fica intitulada de Taxa Agro-Pecuária e a sua arrecadação destinar-se-á a proteção e o fo-
mento da Agricultura e Pecuária.

Art. 3º Os orçamentos municipais consignarão dotação especial, da arrecadação prevista.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 18 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 80

Publicação Nº 1878904

LEI Nº 80

RECEBE DOAÇÃO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber por doação da Companhia Siderúrgica Nacional, um terreno com área de 
7.380,78 m², onde será edificado o Cemitério Municipal de Rio Fiorita, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 800/90.

Publicação Nº 1879624

LEI Nº 800/90.

“CRIA ÁREA DE PROTEÇÃO ESPECIAL NO MORRO DE SÃO GERALDO - SIDERÓPOLIS-SC.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Considerando que o Morro São Geraldo, situado neste Município é a única fonte de abastecimento de água para a população do Distrito de 
Cocal do Município de Urussanga, e que também abastece parte da cidade de Siderópolis, além da população do próprio morro, sabendo-se 
ser a Comunidade de São Geraldo premiada pelo alto índice de produção agrícola.
Considerando que a Lei Estadual nº 5.793, de 15/10/80, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 14.250 de 05/06/81, em seu inciso 5º, pará-
grafo 3º, do artigo 42, e outras legislações específicas sobre a proteção ao meio ambiente e a poluição em plena vigência.
Considerando o próprio interesse da Comunidade de São Geraldo, todos os vereadores que compõem a Câmara de Vereadores de Sideró-
polis e o Executivo Municipal.

Art. 1º Fica criada a “Área de Proteção Especial no Morro São Geraldo”, situada no Município de Siderópolis, Estado de Santa Catarina, vi-
sando a proteção e preservação dos mananciais de água, representados pelos rios: Albina e Sangão (nascentes e afluentes), da flora e da 
fauna, e a paisagem abrangida pela área que possui as seguintes características:
I - SUB-BACIA DO RIO SANGÃO;
II - Partindo do Ponto 01, de coordenadas X1 658.525,000 e Y1 6.833.185,000 com altitude de 293 m, segue no sentido Nordeste-Sudoeste 
até o Ponto 02, de coordenadas X2 6.832.771,000. Tem sua direção modificada para o sentido Sudeste-Noroeste até encontrar o Ponto 03, 
ou também denominado pela Carbonífera Metropolitana S/A este ponto de amarração, próximo a mina do JIMEL de MT-015, de coordenadas 
X3 - 655.650,112 e Y3 - 6.833.504.464. Seguindo praticamente o mesmo sentido, próximo ao alinhamento da SC-445 até encontrar o Ponto 
04 de coordenadas X4 - 654.350,000 e Y4 6.834.840,000. Novamente tem sua direção modificada para o sentido Sudoeste-Nordeste até 
encontrar o Ponto 05 de coordenadas X5 - 6.836.000,000. Tem sua direção modificada no sentido Oeste-Leste até o ponto 06 de coordena-
das X6 - 656.470,000 e Y6 6.836.000,000 na altitude de 358 m, ponto este da área de preservação determinada pelo Município e Comarca 
de Urussanga-SC. Novamente tem sua direção modificada no sentido Noroeste-Sudeste, seguindo a linha de preservação do Município e 
Comarca de Urussanga-SC até o ponto 07, de coordenadas X7 656.986,000 e Y7 - 834.473,000 na altitude de 299 m. Seguindo o mesmo 
sentido, voltamos a encontrar o Ponto de Partida 01.
III - SITUAÇÃO GEOGRÁFICA:
Esta área fica situada, totalmente, no Município de Siderópolis, Estado de Santa Catarina, localizada entre o Paralelo 28º35`40” de Latitude 
e o meridiano 49º25`00” de Longitude a W de Greenwich.

Art. 2º A utilização da área protegida pelo artigo anterior que se encaixa devidamente ocupados por agricultores, deverá continuar assim, 
produzindo hortifrutigranjeiros, sendo apenas restringida a exploração do carvão mineral, cabendo a Fundação de Amparo Tecnológico 
do Meio Ambiente - FATMA, ao Departamento de meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Siderópolis e a população em geral, a devida 
fiscalização.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 12 de janeiro de 1990.
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JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 12 de janeiro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 801/90.

Publicação Nº 1879625

LEI Nº 801/90.

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE PENSÃO ÀS VIÚVAS DE EX-SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a pagar pensão à viúva de ex-Servidor Público Municipal, que tenha exercido 
função de confiança prevista em Lei, no mínimo durante 05 (cinco) anos, e não seja beneficiado pelo Estatuto dos Servidores Municipais.
§ 1º O valor da pensão mencionada no caput deste artigo será equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do que o ex-Servidor percebia na 
data do falecimento.
§ 2º Esta pensão perdurará até o final do mandato da presente Legislatura, podendo ser renovada “ad referendum” do Poder Legislativo 
Municipal.

Art. 2º A autorização contida no artigo 41 da Lei Municipal nº 761/89, passa a ser de 60 (sessenta).

Art. 3º A presente Lei será regulamentada por Ato do Executivo Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 4º Para atender as despesas contidas no § 1º do artigo 1º da presente Lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 
um crédito especial até o limite de NCZ$-4000,00 (Quatro mil cruzados novos).

Art. 5º Para atender o crédito do artigo anterior ficará anulada parcialmente a seguinte dotação do orçamento vigente:
08 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3132/74 - Outros Serviços e Encargos ...................... NCZ$ 4.000,00

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos do artigo 1º a partir de dezembro/89 e do artigo 2º para 
abril de 1.989.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 12 de janeiro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 12 de janeiro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 802/90.

Publicação Nº 1879626

LEI Nº 802/90.

“AUTORIZA INSCREVER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a inscrever em Despesas de Exercícios Anteriores os valores a seguir especifi-
cados, referentes a despesas realizadas no exercício de 1.989, conforme segue:
- Glória G. Marques - Recibo s/nº ................................ NCZ$ 789,12
- Marilene de Souza - Recibo s/nº ................................ NCZ$ 835,12
- Jairo Francisco - Recibo s/nº ................................ NCZ$ 1.820,00
- Valmir Costa - Recibo s/nº ..................................... NCZ$ 789,12
- Andréia R. de Souza - Recibo s/nº .............................. NCZ$ 835,79
- Claudio J. Rufino - Recibo s/nº ................................ NCZ$ 900,00
- Luiz Larroyd - Recibo s/nº ................................... NCZ$ 1.323,00
- Alexandre Caetano - Recibo s/nº ................................ NCZ$ 789,12
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- Dilmar A. Dias - Recibo s/nº ................................... NCZ$ 789,12
- Décio Cemolin - Recibo s/nº .................................... NCZ$ 789,12
- Malio Consoni - Recibo s/nº .................................... NCZ$ 789,12
- Pedro Elias Anselmo - Recibo s/nº ............................ NCZ$ 1.323,00
- Ghisela Kestering - Recibo s/nº .............................. NCZ$ 1.742,00
- Eliana B. Salvador - Recibo s/nº ............................. NCZ$ 1.742,00
- João C. dos S. Oliveira - Recibo s/nº Rescisão/Contrato....NCZ$ 9.486,94
- Maria das Graças Losso - Recibo s/nº ......................... NCZ$ 3.774,00
- Ondino Nórdio - Recibo s/nº .................................... NCZ$ 789,12
- Vilson Manoel - Recibo s/nº .................................... NCZ$ 789,12
- Margarete Venâncio - Recibo s/nº ............................... NCZ$ 350,00
- Neltoir Neotti - Recibo s/nº Transporte Escolar ...........NCZ$ 6.523,00
- Walter Cardoso - Recibo s/nº Transporte Escolar ............ NCZ$ 2.059,00
- Giuseppe Locatelli - Recibo s/nº Transporte Escolar ........ NCZ$ 2.175,00
- Nelson Moretti - Recibo s/nº Transporte Escolar ............ NCZ$ 4.351,00
- Xerx Ind. Com. S/A - N. Fiscal nº FS0556561 .................. NCZ$ 4.259,21
TOTAL ......................................................... NCZ$ 49.812,02

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo fica igualmente autorizado a abrir um crédito suplementar até o limite de NCZ$-49.812,02 (Quarenta e 
nove mil, oitocentos e doze cruzados novos e dois centavos), por conta da anulação parcial do elemento de despesa 9999/86, Reserva de 
Contingência, do Orçamento Vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de janeiro de 1990.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 29 de janeiro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 29 de janeiro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 803/90.

Publicação Nº 1879627

LEI Nº 803/90.

“CONCEDE NOVOS INCENTIVOS ECONÔMICOS E ESTÍMULOS FISCAIS ÀS EMPRESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º A Prefeitura Municipal de Siderópolis concederá, a título de Incentivos Econômicos e Estímulos Fiscais às empresas que desejam 
instalar-se no Município, além das constantes na Lei nº 753/89, os seguintes:
I - Construção de pavilhões, destinados à instalação dos equipamentos de produção;
II - Construção da infra-estrutura de acesso às empresas a serem implantadas;
III - Construção de rede de energia elétrica e água até as empresas.

Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar os pavilhões construídos às empresas que procedam nos termos da Lei 
supra citada.
Parágrafo Único - A doação referida no “caput” do artigo será feita após a realização do processo licitatório.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 30 de março de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 30 de março de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 804/90.

Publicação Nº 1879628

LEI Nº 804/90.
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“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$-590.428,39.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 23 de maio de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 23 de maio de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 805/90.

Publicação Nº 1879629

LEI Nº 805/90.

“AUTORIZA A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a alienar duas (02) retro-escavadeiras, sendo: uma (01) retro-escavadeira ano 
de fabricação de 1.978, marca Case, modelo 580-H, motor diesel, com pá carregadeira sobre rodas, e uma (01) retro-escavadeira ano de 
fabricação 1.979, marca Case, modelo-H, motor diesel, com carregador hidráulico.

Art. 2º A alienação acima referida obedecerá às normas de licitação em vigor.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 30 de maio de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 30 de maio de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 806/90.

Publicação Nº 1879630

LEI Nº 806/90.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 1.000.000,00.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$ 1.000.000,00 (Hum milhão de 
cruzeiros), destinados a adicionar as seguintes dotações do orçamento vigente:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3231 - Subvenções Sociais:
08431962.21 - Subvenção ao CNEC
3231/73 - Camp. Nac. Escolas da Comunidade .............................................. CR$ 500.000,00
08431962.22 - Subvenção ao Instituto Pio X
3231/74 - Instituto São Pio X ..........................................................CR$ 150.000,00
08492522.31 - Subvenção a APAE
3231/77 - APAE ........................................................................... CR$ 50.000,00
3233 - Contribuições Correntes
08482472.28 - Subvenção ao Coral “Os Imigrantes”
3233/78 - Associação Coral “Os Imigrantes” ............................................... CR$ 50.000,00
08411902.19 - Subvenção a Creche do Lions Clube
3233/80 - Creche do Lions Clube ......................................................... CR$ 250.000,00
TOTAL ................................................................................. CR$ 1.000.000,00
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Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta do Excesso de Arrecadação, devidamente comprovado, no 
corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 30 de maio de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 30 de maio de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 807/90.

Publicação Nº 1879631

LEI Nº 807/90.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES, ATRAVÉS DO 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS - DETER .”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Secretaria de Estado dos Transportes, através do 
Departamento de Transportes e Terminais - DETER, para a construção do Terminal Rodoviário, nesta cidade de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 08 de junho de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 08 de junho de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 808/90.

Publicação Nº 1879632

LEI Nº 808/90.

“ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 2º, ITEM 2, DA LEI Nº 742 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1.998.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o Artigo 2º, item 2 da Lei nº 742 de 30 de novembro de 1.988, que passa a ter a seguinte redação:
“As entidades beneficiadas com a doação das áreas de terras e escrituras públicas definitivas são:
1 - ...
2 - ZELINDO SAVI NECO ME
3 - ...”

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 20 de junho de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 20 de junho de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 809/90.

Publicação Nº 1879633

LEI Nº 809/90.



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1331

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 410.000,00.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito especial no valor de CR$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez 
mil cruzeiros), destinados a construção de abrigos de passageiros, no perímetro urbano do Município, abaixo especificado:
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
16915711.16-A - Construção de Abrigos de Passageiros
4110.51-A - Obras e Instalações ........................................................... R$ 410.000,00
TOTAL ..................................................................................... R$ 410.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei, correrá por conta do Excesso de Arrecadação, devidamente comprovado no 
corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 27 de junho de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 27 de junho de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 81

Publicação Nº 1878905

LEI Nº 81
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE CR$80.000,00 (OITENTA MIL CRUZEIROS)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 20 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 810/90.

Publicação Nº 1879634

LEI Nº 810/90.

“ISENTA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS, AOS RECENSEADORES QUE ATUARÃO NO CENSO DEMOGRÁFICO DE 
1990.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder isenção de pagamento do Imposto Sobre Serviços - ISS aos re-
censeadores que realizarão o Censo Demográfico de 1990, em nosso Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 27 de junho de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 27 de junho de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 811/90.

Publicação Nº 1879635

LEI Nº 811/90.

“INSTITUI E REGULAMENTA A COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Comissão de Defesa do Consumidor, destinada a promover e implementar as ações direcionadas a formulação da 
Política Municipal de Defesa, Orientação e Educação do Consumidor.

Art. 2º A Comissão de Defesa do Consumidor ficará vinculada ao Gabinete do Prefeito.

Art. 3º Constitui objetivos permanentes da Comissão de Defesa do Consumidor:
I - Orientar e defender os consumidores contra as fraudes e abusos praticados por empresários.
II - Fiscalizar as denúncias efetuadas, observando a legislação vigente.
III - Estimular, incentivar e orientar a criação de Associações Comunitárias em Defesa do Consumidor.
IV - Encaminhar para assistência judiciária do Município ou Comarca, as situações que não possam ser resolvidas administrativamente.
V - Desenvolver palestras, campanhas, feiras, debates e outras atividades correlatas, visando educar e despertar a coletividade para uma 
consciência crítica e menos acomodada.

Art. 4º O titular da Comissão de Defesa do Consumidor e demais membros serão designados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 
selecionados dentre aqueles que apresentarem maior afinidade com a Defesa do Consumidor.

Art. 5º Cabe ao titular da Comissão a responsabilidade das ações praticadas em Defesa do Consumidor, contando, para tal, o apoio e cola-
boração dos seguintes órgãos e entidades, no âmbito de suas respectivas competências:
I - Programa de Proteção e Orientação ao Consumidor - PROCON/SC, Coordenação Estadual;
II - Curadoria de Defesa do Consumidor da respectiva Comarca;
III - Delegacia de Polícia;
IV - Superintendência Nacional de Abastecimento - SUNAB/SC;
V - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO);
VI - Associações Civis da Comunidade;
VII - Juizado de Pequenas Causas - Fórum de Justiça;
VIII - Vigilância Sanitária - DSP;
IX - Secretaria da Receita Federal;
X - Fundação de Amparo à Tecnologia e ao Meio Ambiente (FATMA);
XI - Conselhos de Fiscalização de Exercício Profissional;
XII - Demais órgãos da estrutura Federal, Estadual e Municipal que de qualquer forma possam colaborar com o Serviço de Defesa do Con-
sumidor.

Art. 6º Para a implantação e conseqüente aperfeiçoamento técnico-administrativo, a comissão contará com o apoio do PROCON/SC, que 
periodicamente remeterá Boletins de Serviço e outras orientações como subsídios ao funcionamento do órgão.

Art. 7º Da Estrutura:
A Estrutura Organizacional da Comissão será a seguinte:
I - Coordenadoria Geral
II - Setor Orientação
III - Setor Fiscalização
IV - Setor Educação
V - Apoio Administrativo.

Art. 8º Da Competência:
Compete à Coordenadoria Geral:
- Propor aos superiores a política municipal de Defesa ao Consumidor.
- Planejar, organizar e acompanhar o desempenho das atividades desenvolvidas pela Comissão.
- Gestar junto aos órgãos da Administração Federal, Estadual, Municipal e privados, bem como junto aos órgãos de defesa do consumidor, 
com vistas ao estabelecimento de mecanismos de cooperação e/ou atuação em conjunto.
- Determinar providências para que as reclamações e os pedidos que lhes forem dirigidos por entidades públicas e privadas ofereçam pronta 
e eficaz solução.
- Firmar convênios ou acordos de cooperação.
Compete ao Setor de Orientação:
- Receber e orientar o consumidor.
- Registrar as denúncias no formulário próprio e tomar medidas para solucioná-las.
- Encaminhar para o Setor de Fiscalização os casos que exigirem diligências.
- Encaminhar o consumidor aos órgãos competentes para a solução dos problemas que não puderem ser resolvidos pela Comissão.
- Comunicar solução ao consumidor e determinar arquivamento do processo.
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Compete ao Setor de Fiscalização:
- Efetuar diligências para a averiguação de denúncias e participar de blitz.
- Notificar o reclamado para apresentar comprovantes para averiguação e efetuar autuações quando constatadas irregularidades praticadas 
pelo reclamado.
Compete ao Setor de Educação:
- Criar e desenvolver programas de educação e informação com a finalidade de beneficiar os consumidores de bens e serviços.
- Promover eventos (feiras, palestras, debates, etc.) com o objetivo de levar a sociedade a propor soluções para seus problemas de consu-
mo.
- Organizar palestras de Educação e Orientação ao Consumidor em escolas, comunidades, associações, etc., com o objetivo de tornar o 
cidadão apto a defender seus direitos.
Compete ao Setor de Apoio Administrativo:
- Executar os serviços de datilografia e reprografia.
- Protocolar, expedir e arquivar documentos.
- Atender telefone e efetuar estatística mensal do atendimento.

Art. 9º Recursos Humanos:
A Comissão deverá ser constituída por servidores pertencentes ao quadro da Prefeitura, sendo que para o setor de educação, preferencial-
mente, com formação pedagógica.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 29 de junho de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 29 de junho de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 812/90.

Publicação Nº 1879636

LEI Nº 812/90.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 8.550.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 03 de agosto de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 03 de agosto de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 813/90.

Publicação Nº 1879637

LEI Nº 813/90.

“AUTORIZA CONTRATAÇÃO, POR TEMPO DETERMINADO, DE PESSOAS PARA DESEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, por tempo determinado, pessoas para desempenho de funções 
públicas, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público.
Parágrafo Único - Entende-se por “tempo determinado” período igual ou inferior a 12 (doze) meses, não podendo o respectivo contrato ser 
prorrogado, devendo, findo este prazo, obedecida a Legislação Federal pertinente para este fim.

Art. 2º As contratações referidas no artigo anterior serão feitas para os seguintes casos:
I - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
01 operador para retroescavadeira
01 operador para motoniveladora
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03 vigias
01 motorista
II - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
01 médico
02 dentistas
III - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
02 operadores para trator agrícola
IV - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT., ESPORTE E LAZER
07 professores

Art. 3º As contratações de que trata esta Lei serão sempre procedidas de exposição de motivos da Secretaria à qual está vinculado o em-
pregado, com o ciente do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de julho de 1990.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 15 de agosto de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 15 de agosto de 1990.

MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 814/90.

Publicação Nº 1879638

LEI Nº 814/90.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO SU-
NAB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Superintendência Nacional do Abastecimento - SU-
NAB, através de sua Delegacia no Estado de Santa Catarina, nos termos do Parágrafo Único do Artigo 12º, da Lei Orgânica do Município 
e, Artigo 2º, inciso XII do Decreto nº 75.730, de 14/05/75 e, ainda, Portaria SUPER, para execução de normas e encargos de fiscalização, 
bem como, apoio administrativo, visando ao cumprimento dos atos de intervenção no domínio econômico, editados com fundamento na Lei 
Delegada nº 04, de 26/09/62 e demais diplomas legais interventivos, sob a sua coordenação.

Art. 2º As despesas para a execução da presente Lei correrá por conta de dotação consignada no orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 24 de agosto de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 24 de agosto de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 815/90.

Publicação Nº 1879639

LEI Nº 815/90.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 850.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 06 de setembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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ADEMIR MARQUES
Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 06 de setembro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 816/90.

Publicação Nº 1879640

LEI Nº 816/90.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 4.460.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 26 de setembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal

ADEMIR MARQUES
Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 26 de setembro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 817/90.

Publicação Nº 1879641

LEI Nº 817/90.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 1.900.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 28 de setembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
ADEMIR MARQUES
Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 28 de setembro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 818/90.

Publicação Nº 1879642

LEI Nº 818/90.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 2.600.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 10 de outubro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
ADEMIR MARQUES
Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 10 de outubro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 819/90.

Publicação Nº 1879643

LEI Nº 819/90.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 8.460.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 17 de outubro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
ADEMIR MARQUES
Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 17 de outubro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 82/1961

Publicação Nº 1878906

LEI Nº 82/1961

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 820/90.

Publicação Nº 1879644

LEI Nº 820/90.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 2.188.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 26 de outubro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
ADEMIR MARQUES
Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 26 de outubro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 821/90.

Publicação Nº 1879645

LEI Nº 821/90.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 12.670.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 07 de novembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
ADEMIR MARQUES
Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 07 de novembro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 822/90.

Publicação Nº 1879646

LEI Nº 822/90.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA S/A - 
CELESC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A - CELESC, 
transferindo-lhes o encargo e a responsabilidade da cobrança da Taxa de Iluminação Pública - TIP, devida sobre proprietários, titulares do 
domínio útil, possuidores e ocupantes de unidade de imóveis edificados servidos por iluminação pública e que estejam ligados como clientes 
à rede de distribuição de energia elétrica, no Bairro Rio Fiorita, nesta cidade de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 1.991.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 07 de novembro de 1.990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 07 de novembro de 1.990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 823/90.

Publicação Nº 1879647

LEI Nº 823/90.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Secretaria da Indústria, do Comércio e do Turismo, 
no estabelecimento de um programa de cooperação financeira, para atender parte das despesas com a execução do Projeto “Florir Santa 
Catarina”.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 02 de agosto de 1.990.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 14 de novembro de 1.990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 14 de novembro de 1.990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 824/90.

Publicação Nº 1879648

LEI Nº 824/90.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-1.050.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 23 de novembro de 1.990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
ADEMIR MARQUES
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Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 23 de novembro de 1.990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 825/90.

Publicação Nº 1879649

LEI Nº 825/90.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-550.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 23 de novembro de 1.990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 23 de novembro de 1.990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 826/1990

Publicação Nº 1879650

LEI Nº 826/1990

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 827/90.

Publicação Nº 1879651

LEI Nº 827/90.

“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 1990 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Anual do Município para o exercício financeiro de 1.991 será elaborado segundo as diretrizes de que trata esta Lei.

Art. 2º No Projeto de Lei Orçamentária as receitas e despesas serão orçadas a preços de setembro de 1990 e automaticamente corrigidas, 
antes do início da execução orçamentária, pela variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), no período compreendido entre os meses 
de setembro e dezembro de 1990.
Parágrafo Único - O indexador previsto neste artigo poderá ser substituído por outro índice que vier a ser adotado pelo Governo Federal, 
para medir a infração oficial.

Art. 3º O Orçamento Anual abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

Art. 4º O Poder Executivo promoverá estudos visando introduzir as seguintes modificações na administração tributária do Município.
I - Adequar o Código Tributário Municipal ao novo Sistema Tributário Nacional;
II - Atualizar o cadastro imobiliário do Município, dotando-o de informações que assegurem a justiça fiscal nos lançamentos do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana;
III - Utilizar a Contribuição de Melhoria como instrumento financiador de obras municipais, principalmente no que se refere a pavimentação 
de ruas e logradouros públicos;
IV - Rever os critérios de cobrança das taxas, para adequá-las ao custo real dos serviços que constituem os respectivos fatos geradores;
V - Promover a cobrança da dívida ativa.

Art. 5º Na elaboração da proposta orçamentária, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela legislação federal, observar-se-á 
o seguinte:
I - A despesa fixada não será superior a receita estimada;
II - Na estimativa das receitas considerar-se-á a tendência do presente exercício e efeitos das modificações na legislação, as quais serão 
objeto de projetos de lei a serem encaminhados à Câmara Municipal, até dois meses antes do encerramento do exercício;
III - Não poderão ser fixadas despesas sem que estejam definidas as fontes de recursos;
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IV - O pagamento do serviço da dívida de pessoal e encargos e a manutenção de atividades terão prioridade sobre as ações de expansão;
V - Projetos em fase de execução terão preferência sobre novos projetos.

Art. 6º O Município aplicará:
I - 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, assegurando priori-
dade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório;
II - 10% (dez por cento) da despesa fixada no desenvolvimento de programas na área da Saúde.

Art. 7º Na fixação das despesas serão observadas as prioridades e metas constantes em anexos específicos para cada finalidade.

Art. 8º As despesas com pessoal ativo e inativo da administração direta e indireta, dos Poderes Executivo e Legislativo, ficam limitadas a 
65% (sessenta e cinco por cento) das Receitas Correntes.
# 1º No limite estabelecido neste artigo, incluem-se as despesas com remuneração de pessoal a qualquer título, proventos de aposentadoria 
e pensões, obrigações patronais e remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
# 2º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, além dos índices inflacionários, a criação de cargos ou alteração de 
estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta, autarquias e 
fundações, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesas até o final do 
exercício, obedecido o limite fixado no “caput” deste artigo.

Art. 9º A abertura de créditos suplementares será assegurada pela Lei Orçamentária, até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa 
fixada.

Art. 10 - O Orçamento assegurará recursos destinados a Reserva de Contingência, não superior a 40% (quarenta por cento) e nem inferior 
a 19% (dezenove por cento) da despesa fixada.
Parágrafo Único - Não serão admitidas emendas no orçamento que impliquem na redução do limite mínimo previsto neste artigo, quando a 
fonte de recursos nelas indicada for a Reserva de Contingência Orçamentária.

Art. 11 - A sistemática de elaboração do orçamento obedecerá a estrutura organizacional dos poderes Executivo e Legislativo, dos fundos 
criados por lei, da autarquias e fundações que recebam recursos do tesouro municipal.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de setembro de 1990.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 06 de dezembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 06 de dezembro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 828/90

Publicação Nº 1879652

LEI Nº 828/90

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-4.354.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 06 de dezembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 06 de dezembro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 829/90

Publicação Nº 1879653

LEI Nº 829/90

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
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aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, 
objetivando a construção de uma (01) sala de aula na Escola Isolada “Jorge Biff”, na localidade da Vila São Jorge, devidamente mobiliada, 
bem como, de mobiliários para outras cinco (05) unidades escolares do Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 07 de dezembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 07 de dezembro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 83

Publicação Nº 1878907

LEI Nº 83

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E GINÁSIO DOM ORIONE

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada de Utilidade Pública a Instituição de assistência e ensino “Ginásio Dom Orione”, com sede neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 830/90.

Publicação Nº 1879654

LEI Nº 830/90.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, a fim de 
desenvolver um policiamento mais ostensivo, visando dar maior segurança à população.

Art. 2º O Município de Siderópolis, contribuirá para a concretização do convênio, com o pagamento de locação de um imóvel, para alojar 
os policiais em serviço.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta do Orçamento da Secretaria de Administração e Plane-
jamento - atividade 03070212.06 - Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento - dotação 3132/31 - Outros Serviços e 
Encargos, do Orçamento vigente e das dotações correspondentes nos orçamentos dos exercícios subseqüentes.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de outubro de 1990.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 07 de dezembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 07 de dezembro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 831/1990

Publicação Nº 1879655

LEI Nº 831/1990

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 832/90.

Publicação Nº 1879656

LEI Nº 832/90.

“AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA DE TERRA AO MOVIMENTO DE IRMÃOS DE SIDERÓPOLIS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar uma área de terra do Patrimônio Público Municipal ao Movimento de 
Irmãos de Siderópolis, constantes dos lotes nºs 02, 03 e 04, localizados defronte ao conjunto habitacional da COHAB, nesta cidade, medindo 
1.014,00 m², devidamente matriculados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, sob o nº 11.447, com as seguintes confrontações:
NORTE: 39,00 metros com terras de Buogo e Guisi Ltda;
SUL: 39,00 metros com a Rua “D”;
LESTE: 26,00 metros com o lote nº 01 e;
OESTE: 26,00 metros com a Rua “E”.

Art. 2º A doação acima especificada destina-se a construção da Sede da referida Entidade.

Art. 3º As despesas decorrentes da escrituração da presente doação correrá por conta do Movimento de Irmãos de Siderópolis.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 14 de dezembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 14 de dezembro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 833/90.

Publicação Nº 1879657

LEI Nº 833/90.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-9.761.248,50”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 14 de dezembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
ADEMIR MARQUES
Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 14 de dezembro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 834/90.

Publicação Nº 1879658

LEI Nº 834/90.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 65.000,00”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$ 65.000,00 (sessenta e cinco 
mil cruzeiros), destinados a adicionar a seguinte dotação do orçamento vigente:
10 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3233 - Contribuições Correntes
08482472.028 - Subvenção ao Coral “Os Imigrantes”.
3233/98 - Coral “Os Imigrantes” ........................... CR$ 65.000,00
TOTAL ..................................................... CR$ 65.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta do provável excesso de arrecadação.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 14 de dezembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
ADEMIR MARQUES
Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 14 de dezembro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 835/90.

Publicação Nº 1879659

LEI Nº 835/90.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A TRANSFERIR SALDOS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA A RESERVA DE CONTINGÊN-
CIA”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir para a RESERVA DE CONTINGÊNCIA, total ou parcial, saldos de 
dotações do orçamento de despesas que não foram utilizadas no exercício de 1990.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 14 de dezembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
ADEMIR MARQUES
Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 14 de dezembro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 836/90.

Publicação Nº 1879660

LEI Nº 836/90.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 100.000,00”.
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JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de CR$ 100.000,00 )cem mil cruzeiros), 
destinados a conceder um auxílio financeiro ao Clube de Diretores Lojistas de Siderópolis - CDL, conforme abaixo:
04 - ASSESSORIAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3230 - Transferências a Instituições Privadas:
3233 - Contribuições Correntes
3233/24-A - Clube de Diretores Lojistas de Spolis ...................................... CR$ 100.000,00
TOTAL .................................................................................. CR$ 100.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá pelo provável excesso de arrecadação, devidamente comprovado 
no corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 14 de dezembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
ADEMIR MARQUES
Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 14 de dezembro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 837/90

Publicação Nº 1879661

LEI Nº 837/90

“DÁ DENOMINAÇÃO À VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO VILA SÃO JORGE”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam denominadas as seguintes vias públicas do Bairro Vila São Jorge, neste Município:
a) RUA PROJETADA: Localizada no km 05 da Rodovia SC-445 Siderópolis à Criciúma, prolongando-se até a esquina da Rua 05, localizada no 
Parque Residencial São Jorge, no referido Bairro, passando a denominar-se:
“RUA ANTONIO MIRANDA”b) RUA Nº 01, localizada no Parque Residencial São Jorge, no Bairro do mesmo nome, neste Município, passando 
a denominar-se:
“RUA ESPERANDINO FRANCISCO IGNÁCIO”.c) RUA Nº 02, localizada no Parque Residencial São Jorge, neste Município, passando a deno-
minar-se:
“RUA DOMINGOS SORATO”.

Art. 2º Fica, igualmente, o Executivo Municipal autorizado a colocar as respectivas placas indicativas e denominativas das referidas vias 
públicas, no Bairro supra citado.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta do orçamento vigente do Município.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 14 de dezembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 14 de dezembro de 1990.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 838/90

Publicação Nº 1879662

LEI Nº 838/90

“RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A CASA DE RECUPERAÇÃO - O BOM SAMARITANO”.
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JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida de Utilidade Pública, no âmbito do Município de Siderópolis, foro da Comarca de Urussanga, Estado de Santa Ca-
tarina, a CASA DE RECUPERAÇÃO - O BOM SAMARITANO.

Art. 2º A CASA DE RECUPERAÇÃO - O BOM SAMARITANO, são asseguradas todas as prerrogativas e vantagens da Legislação vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 14 de dezembro de 1990.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 14 de dezembro de 1990.

MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 839/91.

Publicação Nº 1879663

LEI Nº 839/91.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$-13.720.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 20 de fevereiro de 1.991.
IRINEU LOSSO
Prefeito Municipal em Exercício
ADEMIR MARQUES
Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 20 de fevereiro de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 84.

Publicação Nº 1878908

LEI Nº 84.

“AUMENTA O QUADRO DO FUNCIONALISMO MUNICIPAL, ALTERA O PADRÃO DE VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitan-
tes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam aumentados os cargos isolados de provimento efetivo, cargos em comissão e ex-
tranumerários mensalistas no quadro único do Município e contratados, de acordo com a ta-
bela constante da presente e fixados por respectivos padrões de vencimento e referências de 
remuneração.
Cargos Isolados de Provimento Efetivo 
 ____________________________________________________________________
|                    Quant. Cargos                    |    Padrões   |
|                                                     |de Vencimentos|
|=====================================================|==============|
|01 (um) Contador                                     |O             |
|-----------------------------------------------------|--------------|
|01 (um) Tesoureiro                                   |J             |
|-----------------------------------------------------|--------------|
|02 (dois) Escriturários                              |G             |
|-----------------------------------------------------|--------------|
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|01 (um) Escriturário                                 |H             |
|-----------------------------------------------------|--------------|
|01 (um) Fiscal Geral                                 |J             |
|-----------------------------------------------------|--------------|
|10 (Dez) Professores Titulados (Regionalistas)       |B             |
|-----------------------------------------------------|--------------|
|03 (três) Professores Complementaristas              |A             |
|_____________________________________________________|______________|
 * tabela formatada por sistema

Cargos Comissionados 
 ____________________________________________________________________
|01 (um) Secretário                                   |M             |
|_____________________________________________________|______________|
 * tabela formatada por sistema

Extranumerários Mensalistas 
 ____________________________________________________________________
|01 (um) Tratorista                                   |XII           |
|-----------------------------------------------------|--------------|
|03 (três) Motoristas                                 |VIII          |
|-----------------------------------------------------|--------------|
|02 (dois) Fiscais de Estradas                        |VIII          |
|-----------------------------------------------------|--------------|
|01 (um) Jardineiro                                   |VII           |
|-----------------------------------------------------|--------------|
|01 (um) Coveiro                                      |VII           |
|_____________________________________________________|______________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 3º Esta Lei anula a de número 03, de 18 de novembro de 1959, e entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 26 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 840/91.

Publicação Nº 1879664

LEI Nº 840/91.

“DÁ DENOMINAÇÃO AO TERMINAL RODOVIÁRIA DE PASSAGEIROS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado de “ARTUR GIRARDI” o Terminal Rodoviário de Passageiros desta cidade de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 27 de fevereiro de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
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Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 27 de fevereiro de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 841/91.

Publicação Nº 1879665

LEI Nº 841/91.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$-2.000.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 05 de abril de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 05 de abril de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 842/91.

Publicação Nº 1879666

LEI Nº 842/91.

“RATIFICA A LEI Nº 761/89, QUE INSTITUI O QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica ratificada integralmente a Lei nº 761/89, que institui o quadro de pessoal contratado, cria cargos comissionados, fixa salários, 
institui regime único dos servidores públicos municipais e plano de carreira.
§ 1º - A ratificação acima referida cumpre a exigência constante no Artigo 5º do Ato das Disposições Finais e Transitórias da Lei Orgânica 
do Município.

Art. 2º Continuam em vigor as demais disposições existentes na Lei supra referida.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 27 de abril de 1.990.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 17 de abril de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 17 de abril de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 843/91.

Publicação Nº 1879667

LEI Nº 843/91.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-3.000.000,00”.

Conteúdo obsoleto:
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Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 17 de abril de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
ADEMIR MARQUES
Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 17 de abril de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 844/91.

Publicação Nº 1879668

LEI Nº 844/91.

“AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, POR TEMPO DETERMINADO, DE PESSOAS PARA DESEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, por tempo determinado, pessoas para desempenho de funções 
públicas, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público.
Parágrafo Único - Entende-se por “tempo determinado” período de 12 (doze) meses, podendo o respectivo contrato ser revogado por mais 
06 (seis) meses, devendo, findo este prazo, obedecida a Legislação Federal pertinente a este fim.

Art. 2º As contratações referidas no artigo anterior serão feitas para os seguintes casos:
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
01 Fiscal de Obras e Posturas
07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
04 Vigias
10 Auxiliares de Serviços Gerais
01 Encanador
02 Zeladores
01 Pedreiro
08 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
02 Médicos
02 Dentistas
01 Vigia
09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
02 Professores

Art. 3º As contratações de que trata esta Lei, serão sempre procedidas de exposição de motivos da Secretaria a qual será vinculado o em-
pregado, com o ciente do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de abril de 1.991.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 17 de abril de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 17 de abril de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 845/91.

Publicação Nº 1879669

LEI Nº 845/91.

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$-3.000.000,00”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de CR$-3.000.000,00 (três milhões de 
cruzeiros), destinados a abertura de dotação orçamentária, conforme segue:
09.09 - SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
09.09.04181112.016 - Manut. da Secret. de Agricultura e Meio Ambiente
4110 - Obras e Instalações .............................................................. R$ 3.000.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta da anulação parcial dos seguintes recursos:
1212 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99.9999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 - Reserva de Contingência ........................................................... R$ 3.000.000,00
TOTAL ................................................................................... R$ 3.000.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 03 de maio de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 03 de maio de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 846/91.

Publicação Nº 1879670

LEI Nº 846/91.

“CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SIDERÓPOLIS, órgão de natureza normativa e deliberativa, 
tendo por finalidades:
a) Promover o desenvolvimento social e econômico das famílias rurais do Município;b) Preservar e recuperar o meio ambiente;c) Desenvol-
ver ações que evitem o processo de êxodo rural;d) Elaborar, executar e fiscalizar o Plano de Desenvolvimento Rural Plurianual;e) Promover a 
integração das instituições governamentais, privadas e da sociedade para atuar em consonância dentro dos mesmos objetivos;f) Aprimorar 
a consciência associativa dos agricultores, a nível de comunidade, com o objetivo de assegurar a participação e a condução dos trabalhos in-
tegrados a nível comunitário;g) Promover o aprimoramento da formação, capacitação e treinamento técnico-profissional dos agricultores;h) 
Promover condições para o maior acesso dos agricultores ao crédito rural e aos serviços de apoio governamental;i) Analisar e criar projetos 
que visem promover e incentivar o desenvolvimento das atividades agro-silvo-pastoris, dentro do Município;j) Viabilizar a estruturação de 
um trabalho de saneamento do meio rural para melhoria da qualidade de vida da população;k) Coordenar o Programa Estadual de Micro-
bacias Hidrográficas a nível municipal.

Art. 2º O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SIDERÓPOLIS, será constituído pelos seguintes membros da comu-
nidade:
a) Pelo Prefeito Municipal;b) Por um representante da Câmara de Vereadores;c) Por um representante da Coordenadoria local de Ensino;d) 
Por um representante da Secretaria Municipal de Agricultura;e) Por um representante da Secretaria Municipal de Educação;f) Por um re-
presentante da Secretaria Municipal de Saúde;g) Por um representante da Assessoria Municipal de Meio Ambiente;h) Por um representante 
do Banco do Estado de Santa Catarina;i) Por um representante do Banco do Brasil S/A;j) Por um representante do Movimento Ecológico;k) 
Por um representante da Paróquia Nossa senhora Aparecida;l) Por um representante da Pastoral Ecológica;m) Por um representante do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais;n) Por um representante da ACARESCo) Por um representante da CIDASCp) Por um representante do 
Clube de Diretores Lojistas - CDLq) Por um representante dos Presidentes das Comissões Comunitárias das Microbacias Hidrográficas, por 
um período inicial de cento e oitenta (180) dias a contar de sua formalização. Para os períodos seguintes, serão escolhidos por votação 
direta pelas comunidades das Micro Hidrográficas que representam.

Art. 3º A competência e as normas do Conselho Municipal serão disciplinadas pelo “Regimento Interno do Conselho Municipal de Desenvol-
vimento Rural de Siderópolis”, o qual será elaborado e aprovado pelos membros que compõe este Conselho.

Art. 4º Os serviços prestados pelos Membros do Conselho Municipal serão sem ônus para o Poder Público e considerados de relevância para 
o Município.

Art. 5º O Município garantirá recursos orçamentários necessários ao atendimento da infra-estrutura dos serviços técnico-administrativos do 
Conselho.

Art. 6º Em caso de dissolução do conselho, os bens doados serão devolvidos aos órgãos governamentais de origem. Os bens adquiridos 
serão doados à Prefeitura Municipal, ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais ou outra entidade que a substitua ou o Conselho determine.
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Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 22 de maio de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 22 de maio de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 847/91.

Publicação Nº 1879671

LEI Nº 847/91.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PROMOVER A ADESÃO A GRUPOS DE CONSÓRCIO, COM O FIM DE ADQUIRIR 
EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS E/OU VEÍCULOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado adquirir equipamentos e/ou veículos rodoviários, através de adesão e conse-
qüente subscrição de grupos de consórcio, conforme discriminação a seguir:
a) Uma (01) retro-escavadeira, nova, fabricação nacional, acionada com motor diesel e equipada com carregador frontal;b) Um (01) cami-
nhão, novo, fabricação nacional, acionado com motor diesel, com capacidade de até 10 m3;c) Um (01) compactador de lixo com capacidade 
até 10m3;d) Um (01) micro-ônibus com capacidade de até trinta (30) passageiros.

Art. 2º A adesão aos grupos de consórcios se fará, necessariamente, mediante a formalização de Concorrência Pública, de acordo com 
as disposições do Decreto-Lei Federal nº 2.300, de 21 de novembro de 1.986, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei Federal nº 
2.348/87 e 2.360/87, e de acordo com a Legislação aplicável à espécie.

Art. 3º As adesões a grupos de consórcio, que ficarão adstritas às vigências dos respectivos créditos, não poderão exceder a cinco (05) anos, 
prazo máximo estabelecido por Lei. (Art. 47, I, D.L. nº 2.300/86).

Art. 4º Os investimentos decorrentes da aquisição dos equipamentos, deverão ser incluídos no orçamento anual do Município, mediante o 
cumprimento do que dispõe o inciso 1º do Artigo 167 da Constituição Federal.

Art. 5º São autorizadas as antecipações de prestações vincendas, a título de lances-livres, desde que tais pagamentos, aos preços vigentes 
do dia, liquidem parcelas finais de cada grupo, com o fim de abreviar a participação do Município no Consórcio.

Art. 6º O Chefe do Poder Executivo deverá fazer a previsão orçamentária e financeira antes da elaboração do edital de licitação.

Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar, se necessário, operação de crédito com o fim de viabilizar os pagamentos dos 
lances iniciais, intermediários ou finais (antecipações de prestações vincendas), observando-se o limite estabelecido pelo Art. 167, III, da 
Constituição Federal, junto a entidade financeira, a própria administradora do consórcio, ou junto a empresa ou empresas revendedoras 
dos equipamentos ou veículos.

Art. 8º Para o cumprimento da presente Lei, o Chefe do Poder Executivo Municipal utilizará recursos orçamentários constantes no orçamento 
vigente.

Art. 9º Face ao princípio da continuidade administrativa que prevalece no Serviço Público, incumbe ao Prefeito sucessor dar cumprimento ao 
pagamento das prestações remanescentes, até o término do contrato e da participação da Prefeitura nos grupos de consórcio.

Art. 10 - Para o cumprimento do pagamento das prestações ou cotas de adesão, serão oferecidas parte dos percentuais da participação dos 
recursos financeiros destinados a Prefeitura Municipal do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, junto a entidade bancária repassa-
dora.

Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 12 de junho de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 12 de junho de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 848/91.

Publicação Nº 1879672

LEI Nº 848/91.

“DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Estatuto do Magistério Municipal de primeiro grau e seu pessoal, estrutura a respectiva carreira e estabelece 
normas especiais sobre o seu regime jurídico.

Art. 2º Para efeito deste Estatuto entende-se por pessoal de magistério o conjunto dos servidores que ocupam cargos nas unidades esco-
lares e demais órgãos da estrutura do Departamento Municipal de Educação.

Art. 3º O pessoal do Magistério Público Municipal compreende as seguintes categorias.
I - Docentes: Os servidores encarregados de ministrar o ensino e a educação ao aluno em quaisquer atividades, áreas de estudos e disci-
plinas constantes do currículo escolar
II - Auxiliar: Os servidores que as unidades escolares exerçam atividades administrativas e de apoio as atividades de ensino.
Parágrafo Único - Para os efeitos desta Lei, funcionário é pessoa legalmente investida em cargo público do quadro do Magistério Municipal.

Capítulo II
DO QUADRO DO MAGISTÉRIO

Art. 4º Os cargos do Magistério se classificam de acordo com o gênero de trabalho e os níveis de complexidade das atribuições e responsa-
bilidades cometidas aos seus ocupantes.

Art. 5º Par os efeitos deste Estatuto:
I - Cargo é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidas pelo Município a um Professor, especialista de Educação ou 
auxiliar que exerça atividades administrativas nas Unidades Escolares;
II - Classe é o agrupamento de cargos da mesma natureza, mesmo nível de retribuição, mesma denominação e idênticos quanto ao grau 
de dificuldades e responsabilidades;
III - Carreira ou série de classes é o conjunto de classes da mesma natureza, dispostas hierarquicamente, de acordo com o grau de dificul-
dades ds atribuições e níveis de responsabilidade;
IV - Promoção é a elevação do Funcionário Público a uma classe imediatamente superior dentro da mesma carreira;
V - Acesso é a elevação do Funcionário Público a classe inicial de outra carreira, pelo critério exclusivo do merecimento, aferido mediante 
seleção interna.

Art. 6º O quadro do Magistério Municipal desdobra-se em duas partes:
I - Parte permanente, que inclui as carreiras e classes isoladas constantes do anexo I;
II - Parte comissionada, composta dos cargos e funções constantes do Anexo II.

Capítulo III
DO PROVIMENTO

Art. 7º Os cargos do quadro do Magistério Municipal podem ser providos por:
I - Nomeação, precedida de Concurso Público, tratando-se de primeira investidura no Serviço Público Municipal em cargo vago de classe 
inicial de carreira ou de classe isolada;
II - Promoção, tratando-se de classe intermediária ou final de carreira;
III - Acesso, tratando-se de cargos de classe inicial de carreira ou classe isolada, diferente daquela a que pertence o servidor, para a qual 
esteja prevista esta forma de provimento.

Art. 8º Compete ao Prefeito Municipal expedir os atos de provimentos.
Parágrafo Único - O Decreto de provimento deverá conter, necessariamente, as seguintes indicações, sob pena de sua nulidade e respon-
sabilidade de quem lhe der posse:
I - A denominação do cargo vago e demais elementos de indenização, o motivo de vacância e nome do ex-ocupante, quando for o caso;
II - O fundamento legal e a indicação do nível de vencimento do cargo;
III - A indicação de que o exercício do cargo se fará cumulativamente com o outro cargo municipal, quando for o caso.

Art. 9º Os cargos constantes da parte permanente (anexo I) serão inicialmente providos por enquadramento dos seguintes servidores, de 
acordo com as normas do art. 44º desta Lei:
I - Atuais ocupantes de cargos efetivos da Prefeitura Municipal;
II - Pessoal contratado que tenha ingressado no Serviço Municipal mediante Concurso Público.



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1351

Art. 10 - Para o provimento dos cargos públicos serão rigorosamente observados os requisitos mínimos indicados no Anexo I desta Lei, 
sob pena de ser o ato de nomeação considerado nulo de pleno direito, não gerando obrigação de espécie alguma para o Município, nem 
qualquer direito para o beneficiário, além de acarretar a responsabilidade de quem lhe der causa.

Capítulo IV
DO CONCURSO

Art. 11 - A primeira investida em cargo de provimento efetivo das atividades do Magistério efetuar-se-á mediante Concurso Público de pro-
vas escritas, podendo ser utilizadas ainda provas práticas ou prático-orais.
Parágrafo Único - No concurso para provimento de cargo de nível universitário haverá também prova de títulos.

Art. 12 - A aprovação em concurso não gera direito a nomeação, mas esta, quando seder, respeitará a ordem de classificação dos candidatos 
habilitados, salvo prévia desistência por escrito.
§ 1 - Terá preferência para nomeação, em caso de empate na classificação, o candidato já pertencente ao Serviço Público Municipal e, ha-
vendo mais de um candidato nesta condição, o mais idoso.
§ 2 - Se ocorrer empate de candidatos não pertencentes ao Serviço Público Municipal, decidir-se-á em favor do mais idoso.

Art. 13 - Observar-se-ão, na realização dos concursos, as seguintes normas:
I - Não se publicará edital para provimento de qualquer cargo enquanto vigorar o prazo de validade de concurso anterior para o mesmo 
cargo, se ainda houver candidato aprovado e não convocado para investidura;
II - O edital deverá estabelecer o prazo de validade do concurso e as exigências ou condições que possibilitem a comprovação, pelo can-
didato, das qualificações dos cargos;
III - Aos candidatos serão assegurados meios amplos de recursos, nas fases de homologação das inscrições, publicação de resultados par-
ciais ou globais, homologação de concurso e nomeação de candidatos;
IV - Quando houver funcionário público municipal em disponibilidade, não será feito concurso para preenchimento de cargo de igual cate-
goria, devendo, se necessário, ser convocado o funcionário disponível.
V - Independerá de limite de idade a inscrição, em concurso de ocupante de função ou cargo público municipal.

Capítulo V
DA PROMOÇÃO E DO ACESSO

Art. 14 - As promoções serão realizadas no mês de julho de cada ano.

Art. 15 - A promoção do funcionário do quadro do Magistério Municipal ocorrerá alternativamente, por antiguidade e merecimento, obser-
vando as normas deste capítulo.

Art. 16 - A primeira promoção em cada classe, na vigência desta Lei, deverá ocorrer por antigüidade.
Parágrafo Único - A antigüidade será apurada na classe.

Art. 17 - Para ser promovido por antigüidade, o funcionário deverá completar o interstício mínimo de 730 (setecentos e trint
a) dias de trabalho na classe em que se encontre.

Art. 18 - Para ser promovido por merecimento, o funcionário deverá contar o interstício mínimo de 730 (setecentos e trint
a) dias de efetivo exercício na classe em que se encontra e, ainda, obter o grau de merecimento necessário a promoção.

Art. 19 - Na apuração dos interstícios para promoção serão descontadas as ausências ao trabalho quando ocorridas com prejuízo dos ven-
cimentos.
§ 1 - A suspensão e a advertência por escrito interrompem a contagem do interstício. A contagem de novo interstício terá início na data 
subseqüente a da aplicação da advertência ou, se for o caso, a do término do cumprimento da suspensão.
§ 2 - A avaliação de merecimento do funcionário será feita mediante a aferição de seu desempenho, em que serão considerados os seguintes 
fatores:
I - Exercício de função de direção e chefia;
II - Conhecimento e qualidade de trabalho;
III - Elogios e punições recebidos;
IV - Cursos e treinamentos diretamente relacionados com as atribuições de seu cargo;
V - Pontualidade;
VI - Assiduidade.
§ 3 - A avaliação do desempenho será efetuada uma vez por ano, através de conceitos emitidos no Boletim de merecimento. Pelas chefias 
ou supervisores do funcionário e de dados extraídos de seus assentamentos funcionais.
§ 4 - O merecimento é adquirido durante o período de permanência do funcionário em sua classe. Promovido, o funcionário reiniciará a 
contagem de ocorrências para efeito de nova promoção.

Art. 20 - O acesso será feito mediante seleção interna, em que se apura a capacidade funcional do funcionário público e sua habilitação 
legal, para o desempenho das atribuições da classe a que concorra.
§ 1 - A comprovação de capacidade funcional se fará através de provas de conhecimentos ou práticas;
§ 2 - A classificação dos concorrentes ao acesso será dada de acordo com os resultados obtidos nas provas.

Art. 21 - Realizar-se-á seleção interna sempre que houver vaga, que deva ser preenchida por acesso.
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Art. 22 - Não havendo funcionário habilitado ao acesso, o cargo será preenchido mediante concurso público.

Art. 23 - O funcionário suspenso, disciplinar ou preventivamente, poderá concorrer ao acesso, mas ficará sem efeito o ato de acesso, se ve-
rificada a procedência da penalidade, ou se dê verificação dos fatos que determinam a suspensão preventiva resultar a pena de suspensão.
§ 1 - O funcionário só perceberá o vencimento correspondente a nova classe depois de declarada a improcedência da penalidade ou após 
a apuração dos fatos determinantes da suspensão preventiva.
§ 2 - Se da suspensão preventiva resultar a pena de suspensão, o funcionário não concorrerá ao acesso no prazo de 730 (setecentos e trint
a) dias contados da data subseqüente a do término do cumprimento da penalidade.

Art. 24 - Declarado sem efeito o acesso, expedir-se-á novo Decreto em benefício de quem tenha direito.
§ 1 - O funcionamento que tenha seu acesso decretado indevidamente não ficará obrigado a restituir o que em decorrência tiver recebido.
§ 2 - O funcionário a quem cabia o acesso será indenizado do vencimento a que tiver direito.

Art. 25 - O funcionário que não estiver em exercício, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, não concorrerá ao acesso.

Capítulo VI
DOS VENCIMENTOS E DO REGIME DE TRABALHO

Art. 26 - Os vencimentos e a carga horária dos ocupantes dos cargos de provimento efetivo do Quadro Permanente e Comissionado do 
Magistério Municipal, são estabelecidos nos Anexos I e II.
§ 1 - O Professor no exercício da função ou Chefe de Turno estará dispensado de ministrar aulas.
§ 2 - O Professor de determinada disciplina, área de estudo ou atividade, poderá ser aproveitado no ensino de outra matéria, desde que 
devidamente habilitado, com registro profissional competente e a critério do Diretor da Unidade Escolar, respeitado o regime de trabalho a 
que estiver sujeito.

Art. 27 - A ausência do Professor a duas 2 (aulas), consecutivas ou não, em um meio dia, importará na perda desse dia de trabalho, se não 
justificada.

Capítulo VII
DOS DIREITOS E VANTAGENS

Art. 28 - São direitos especiais do pessoal do Magistério Municipal:
I - Ter a possibilidade de aperfeiçoamento ou especialização profissional em órgãos mantidos ou reconhecidos pelo Município;
II - Escolher, respeitadas as diretrizes gerais das autoridades competentes, os processos e métodos didáticos e aplicar os processos de 
avaliação da aprendizagem;
III - Participar de planejamento de programa e currículos, reuniões, conselhos ou comissões escolares;
IV - Receber assistência técnica para seu aperfeiçoamento ou sua especialização e atualização.

Art. 29 - Os membros do Magistério farão jus às seguintes vantagens especiais:
I - Gratificação por serviços prestados em bancas ou comissões de exames, concursos ou provas, desde que fora do período normal de 
trabalho a que estiver sujeito;
II - Gratificação por aulas extraordinárias.

Art. 30 - Todo o membro do Magistério tem direito a licença de acordo com os regulamentos deste Estatuto.

Art. 31 - É concedida licença:
I - Para tratamento de saúde;
II - Para repouso a gestante;
III - Por motivo de doença a pessoa da família;
IV - Para tratar de interesses particulares;
V - Especial;
VI - Licença para o Serviço Militar obrigatório;
VII - Licença ao membro do Magistério casado;
VIII - Licença para concorrer a cargo efetivo.
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

Art. 32 - A licença para tratamento de saúde será concedida de até 30 (trinta) dias prorrogáveis, sucessivamente, enquanto perdurarem 
seus motivos e, será concedida de acordo com o parecer do laudo médico do órgão oficial.
§ 1º - A cada inspeção, o laudo médico concluirá pela volta ao serviço ou prorrogação da licença.
§ 2º - Quando a licença estender-se ao prazo de superior a 24 (vinte e quatro) meses, a critério da junta médica oficial, poderá ocorrer 
readaptação ou aposentadoria.

Art. 33 - Ficará garantido por este Estatuto, o vencimento ou remuneração integral a quem estiver licenciado para tratamento de saúde.
DA LICENÇA PARA REPOUSO A GESTANTE

Art. 34 - A gestante será concedida, mediante inspeção realizada por junta médica oficial, licença ou remuneração integral pelo prazo de 
120 (cento e vinte) dias.
DA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA
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Art. 35 - Mediante comprovação que caracterize ser indispensável a sua assistência pessoal e que esta não possa ser prestada simultanea-
mente com exercício do cargo, ao membro do Magistério Público Municipal, será concedida licença por motivo de doença:
I - De filhos;
II - De pais;
III - De cônjuge;
IV - De parente que comprovadamente viva as suas despesas.
§ 1º - Comprova-se a doença e, pessoa da família, mediante inspeção médica oficial;
§ 2º - A licença de que trata este artigo e concedida com remuneração integral, não podendo extrapolar o prazo de 06 (seis) meses.
DA LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES

Art. 36 - Ao membro do Magistério Público Municipal, estável, poderá ser concedida licença sem remuneração para trato de interesses par-
ticulares, pelo prazo de até 04 (quatro) anos.
§ 1 - Não será concedida a licença prevista neste artigo quando o membro do Magistério Público Municipal estiver respondendo a processo 
disciplinar.
§ 2 - Em caso de comprovado interesse do Poder Público, a licença poderá ser suspensa, devendo o mesmo reassumir o exercício no prazo 
de 60 (sessenta dias).
§ 3 - Poderá esta licença ser interrompida pelo membro do Magistério a qualquer tempo.
DA LICENÇA ESPECIAL

Art. 37 - O membro do Magistério ocupante de cargo efetivo e facultado gozar licença especial, com remuneração:
I - Para atender ao menor adotado, em idade pré-escolar, pelo prazo de 03 (três) meses;
II - Par atender ao excepcional sob sua guarda, pelo prazo de 01 (um) ano, podendo esta licença ser renovada.
DA LICENÇA PARA SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO

Art. 38 - Ao membro do Magistério convocado para o Serviço Militar é concedida licença com vencimentos ou remuneração integral.
§ 1 - A licença é concedida a vista de documento oficial que comprova a incorporação.
§ 2 - Do vencimento ou remuneração é descontada a importância percebida na qualidade de incorporada, salvo se houver opção pelas 
vantagens financeiras do Serviço Militar, o que implica na suspensão do vencimento ou remuneração municipal.
§ 3 - Ao membro do Magistério desincorporado é concedido o prazo não excedente a 30 (trinta) dias para reassumir o exercício de seu cargo, 
sem perda de vencimento ou remuneração, salvo se ocorrer em período de férias.
DA LICENÇA AO MEMBRO DO MAGISTÉRIO CASADO

Art. 39 - Ao membro do Magistério estável que, por motivo compulsório de domicílio do cônjuge, funcionário civil ou militar, autárquico, de 
empresa pública, de sociedade de economia mista ou de função constituída pelo Poder Público, poderá ser concedida licença sem remune-
ração.
§ 1º - A licença dependerá de pedido devidamente justificado, não podendo ser concedida se o requerente estiver indiciado em processo 
disciplinar.
§ 2º - Independentemente do regresso do cônjuge, a qualquer tempo, não podendo, neste caso, renovar o pedido senão depois de 02 (dois) 
anos de ter reassumido o exercício do seu cargo, na respectiva lotação ou local de exercício.
DA LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO

Art. 40 - É assegurado ao membro do Magistério Público licença com remuneração para promoção de sua campanha eleitoral, desde o 
regime oficial de sua candidatura até 30 (trinta) dias seguintes ao da respectiva eleição.
DA ESTABILIDADE

Art. 41 - Estabilidade é o direito que adquire o membro do Magistério de não ser exonerado, senão em virtude de sentença judicial ou pro-
cesso disciplinar, em que tenha assegurado ampla defesa.

Art. 42 - Fica assegurada a efetividade do membro do Magistério segundo o disposto no Art. 11 deste Estatuto.

Capítulo VIII
DO AFASTAMENTO E DAS FÉRIAS

Art. 43 - O afastamento do membro do Magistério do seu cargo ou função poderá ocorrer, além de outras das hipóteses previstas nesta Lei, 
nos seguintes casos:
I - Para seu aperfeiçoamento e especialização;
II - Para comparecer a Congressos e reuniões relacionadas com sua atividade;
III - Para cumprir missão oficial de qualquer natureza, com ou sem ônus para os cofres públicos.

Art. 44 - O membro do Magistério só poderá ausentar-se do Município, com ou sem ônus para os cofres públicos, beneficiando-se do artigo 
anterior, com autorização do Secretário Municipal de Educação.

Art. 45 - As férias do professor são usufruídas no período de férias escolares, não podendo ser inferiores a 45 (quarenta e cinco) dias por 
ano, dos quais, pelo menos trinta devem ser consecutivos.

Art. 46 - Fica institucionalizado, como atividade permanente da Secretaria Municipal de Educação, o treinamento de seus servidores, tendo 
como objetivo:
I - Incrementar a produtividade e criar condições para o constante aperfeiçoamento do ensino público municipal.
II - Integrar os objetivos de cada função às finalidades da administração como um todo;
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III - Atualizar conhecimentos adquiridos para melhor qualificação do pessoal docente.

Art. 47 - Compete ao Departamento Municipal de Educação, em coordenação com o Departamento Municipal de Administração, a elabora-
ção e o desenvolvimento dos programas de treinamento dos seus servidores.
§ 1º - Os programas de treinamento serão elaborados anualmente, a tempo de se prever, na proposta orçamentária, os recursos indispen-
sáveis a sua realização.
§ 2º - As atividades de treinamento serão programadas, preferentemente, para a época das férias escolares, respeitando-se o período 
destinado a estas.

Art. 48 - O treinamento terá como caráter objetivo e prático e será ministrado:
I - Sempre que possível, diretamente pela Prefeitura, utilizando servidores de seu quadro e recursos humanos locais;
II - Através da contratação de serviços em entidades especializadas;
III - Mediante o encaminhamento de servidores a organizações especializadas, sediadas ou não no Município.
Parágrafo Único - A cada 120 horas de curso específico na área equivalente em que leciona, após a apresentação do certificado de conclu-
são, recebido pela Secretaria, o membro do Magistério Público a título de gratificação 4% (quatro por cento) sobre a remuneração.

Art. 49 - A lotação do pessoal do Quadro do Magistério Municipal ser aprovado, anualmente, pelo Secretário do Departamento Municipal de 
Educação, tendo em vista as necessidades do ensino público municipal e a qualificação do corpo docente.
Parágrafo Único - É vedada a designação de pessoal do Quadro do Magistério Municipal para o exercício de funções alheias a Educação e 
a Cultura.

Art. 50 - É facultado ao funcionário solicitar nova lotação, mediante remoção, que poderá ser atendida, a critério da Administração, desde 
que:
I - Não traga prejuízo ao funcionamento da Unidade onde estiver lotado o funcionário;
II - Exista vaga na Unidade para onde é solicitada e nova lotação.
Parágrafo Único - Terá preferência, em caso de haver mais de um candidato à mesma vaga, o que contar mais tempo de Serviço Público 
Municipal e, em caso de empate, o mais velho.

Art. 51 - A remoção poderá ser solicitada por permuta.
§ 1º - A permuta será processada mediante pedido escrito de ambos os interessados.
§ 2º - Não poderá permutar o funcionário que estiver licenciado ou suspenso disciplinarmente.

Art. 52 - Haverá, em cada unidade, uma Função Gratificada (FG) de Diretor.
§ 1º - Para preenchimento da função de Diretor é exigida experiência de, no mínimo, 01 (hum) ano de Magistério.
§ 2º - O Diretor de Unidade Escolar será designado pelo Prefeito Municipal.

Art. 53 - O Secretário Escolar, responsável por todas as atividades da Secretaria e outras que lhe forem atribuídas.
Parágrafo Único - O Secretário Escolar será nomeado pelo Prefeito.

Art. 54 - Será também lotado nas Unidades Escolares o pessoal necessário às atividades de Portaria, limpeza, manutenção, vigilância e 
merenda escolar.
Parágrafo Único - Antes do final do ano letivo, a Secretaria de Educação submeterá à aprovação do Prefeito Municipal o plano de lotação, 
para o ano seguinte, do pessoal de que trata este artigo.

Capítulo XI
DO ENQUADRAMENTO

Art. 55 - Os atuais servidores municipais, ocupantes de cargos e funções de Magistério, serão enquadrados em cargos das classes previstas 
no Anexo I, cujas atribuições sejam de natureza e grau de dificuldades semelhantes as que estiverem aos requisitos fixados quanto a esco-
laridade e a habilitação para o exercício da profissão.
§ 1º - Os professores leigos que tiverem sido aprovados em concurso haprol, logos ou equivalentes e contarem com pelo menos três anos 
de exercício nas funções de regência de classes do 1º grau no Município serão enquadrados na classe de professor de 1ª a 4ª séries I.
§ 2º - O servidor porventura enquadrado em cargo de vencimentos inferiores aos que recebia a época do enquadramento, perceberá dife-
rença de vencimentos como direito pessoal sobre o qual incidirão os reajustes decorrentes da desvalorização da moeda.

Art. 56 - Os atos coletivos de enquadramento serão baixados, sob forma de listas nominais, através de Decreto do Prefeito Municipal, num 
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vigência desta Lei.

Art. 57 - O funcionário, cujo enquadramento tenha sido feito em desacordo com as normas desta Lei, poderá, no prazo de 15 (quinze), 
contados da data da publicação dos atos, dirigir ao Prefeito petição de revisão, devidamente fundamentada.
§ 1º - O Prefeito deverá decidir sobre o requerido nos 30 (trinta) dias que sucederem ao recebimento da petição.
§ 2º - A emenda da decisão do Prefeito será publicada no máximo 03 (três) dias após o término do prazo fixado no parágrafo anterior.

Capítulo XII
DO PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 58 - A autoridade que, de qualquer modo, tiver conhecimento de infrações ao presente estatuto, ocorrida em sua jurisdição e obrigada 
a promover-lhe a apuração imediata em processo disciplinar.
Parágrafo Único - Quando a denúncia apresentar dúvida quanto à sua veracidade ou exatidão, a Secretaria de Educação deve, primeiramente, 
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promover sindicância sigilosa, cuja demissão será formada por ato do Secretário, compostas por 03 membros.

Art. 59 - É assegurada ampla defesa ao acusado.

Art. 60 - O processo precederá sempre a aplicação das penas de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, de destituição de cargos de con-
fiança, de demissão e de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Art. 61 - Compete ao Secretário de Educação instaurar processo disciplinar.

Art. 62 - O processo disciplinar é realizado por uma comissão de 03 (três) membros, sendo o Presidente, de preferência, Bacharel em Direito, 
todos Funcionários Públicos Municipais.
§ 1º - O Presidente designará um membro do Magistério à comissão, para exercer a função de Secretário.
§ 2º - O prazo do processo é de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual prazo, a critério da autoridade competente.

Art. 63 - Terminada a instrução, a comissão de inquérito faz um relato suscinto dos fatos apurados e cita o acusado para, no prazo de 10 
(dez) dias, apresentar defesa.
§ 1º - Havendo mais de um acusado o prazo comum é de 20 (vinte) dias.
§ 2º - É facultado vista do processo na repartição.
§ 3º - Na impossibilidade de citação pessoal, é feita, por edital, sendo de 10 (dez) dias, contados da respectiva divulgação, o prazo para a 
apresentação da defesa.
§ 4º - Não atendida a citação, por edital, será designado, “ex-ofício”, um membro do Magistério, de preferência Bacharel em Direito, para 
representar o indiciado.
§ 5º - O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligência, considerada imprescindível.

Art. 64 - Concluída a defesa, a comissão remete o processo disciplinar à autoridade competente, acompanhada do relatório, no qual conclui 
inocência ou culpa do indiciado, indicando nesta última hipótese, a disposição legal transgredida, e a pena a ser aplicada.

Art. 65 - Recebido o processo, a decisão é proferida pela autoridade julgadora no prazo de 10 (dez) dias.
§ 1 - Não decidido o processo no prazo deste artigo, o indiciado resume, automaticamente, o exercício do cargo, aguardando o julgamento.
§ 2 - No caso de lesão dos cofres públicos ou delapidação do Patrimônio, o infrator ficará afastado até decisão final do processo disciplinar.

Art. 66 - Quando a infração estiver capitulada em Lei Penal, e o processo remetido a autoridade judiciária competente, ficando transladado 
na repartição, para o procedimento acautelador da Fazenda Municipal.

Art. 67 - O membro do Magistério que estiver respondendo a processo disciplinar, não pode, antes do seu término, ser exonerado a pedido, 
nem se afastar do serviço, se antes já não tiver sido, a não ser em virtude de licença por doença, suspensão preventiva e prisão adminis-
trativa.

Art. 68 - A revisão do processo em que resulta pena disciplinar pode ser requerida pelo interessado, ou de ofício quando surgirem fatos ou 
circunstâncias novas, capazes de justificar a inocência ou atenuação da pena.
§ 1 - Tratando-se de funcionário falecido ou as constantes do respectivo assentamento individual.
§ 2 - Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação de circunstância ou fatos não apreciados no processo originário.

Art. 69 - O pedido de revisão é dirigido ao Secretário de Educação, e o julgamento cabe ao Prefeito Municipal, nos casos de pena de demis-
são, de aposentadoria ou de cassação de disponibilidade.

Art. 70 - Julgada procedente a revisão, torna-se a penalidade imposta restabelecendo-se todos os direitos por ela atingidos.
§ 1 - Julgada, parcialmente, procedente a revisão, haverá comutação de pena.
§ 2 - Embora mantida a pena, presentes as circunstâncias especiais subjetivas, na ausência de agravantes, ressarcidos eventuais danos 
Civis, a autoridade competente, em processo de revisão, poderá reduzir a metade os prazos de incompatibilidade a que se refere o artigo 
92º e conclui pelo reingresso do Membro do Magistério na primeira vaga que ocorrer.

Art. 71 - Da revisão processual não resultará agravação da pena.

Capítulo XIII
DA PRESCRIÇÃO

Art. 72 - Prescreve a ação disciplinar:
I - Em 02 (dois) anos, quanto aos fatos puníveis com repreensão ou destituição de cargos de confiança;
II - Em 05 (cinco) anos, quanto aos fatos puníveis com a destituição de cargos de confiança.
§ 1º - O prazo de prescrição começa a correr:
I - Do dia em que o ilícito tornou conhecido da autoridade competente para agir.
II - Nos ilícitos, permanentes ou continuados, do dia em que cessar a permanência ou a continuação.
§ 2º - O curso da prescrição interrompe-se:
I - Com a abertura de sindicância;
II - Com instauração de processo disciplinar.
§ 3º - Interrompida a prescrição, todo o prazo começa a ocorrer novamente no dia da interrupção.

Art. 73 - Configurando-se como ilícito penal, a prescrição e a ação penal, caso esta prescrever em mais de 05 (cinco) anos.
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Art. 74 - O direito da revisão prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data em que forem conhecidos os fatos ou circunstâncias que derem 
motivo ao processo revisionista.

Capítulo XIV
DA SUSPENSÃO PREVENTIVA

Art. 75 - A suspensão preventiva até 30 (trinta) dias será ordenada pelo Secretário de Educação.
§ 1º - Cabe ao Secretário de Educação prorrogar até 90 (noventa) dias o prazo de suspensão já ordenado, finda a qual cessam os efeitos, 
ainda que o processo não esteja concluído.
§ 2º - A suspensa preventiva, como medida acauteladora, não constitui pena e dá direito:
I - A contagem de tempo de serviço relativo ao período em que tenha havido a suspensão, quando do processo não tenha resultado pena 
disciplinar ou esta se limite a suspensa;
II - A contagem do período de afastamento que exceder do prazo de suspensão aplicada;
III - A contagem do período de suspensão preventiva e ao pagamento do vencimento e de todas s vantagens do exercício.

Capítulo XV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 76 - É vedada a admissão de pessoal sem concurso público para as atividades previstas no quadro do Magistério Municipal.
Parágrafo Único - Será em caráter excepcional e por prazo determinado, a contratação de docente ou especialista para substituir funcionário 
subitamente afastado, temporária ou definitivamente, de suas funções.

Art. 77 - Os cargos existentes nas vagas, na data de vigência desta Lei, bem como os que forem vagando em razão do enquadramento 
previsto nesta Lei ou de qualquer outra das formas de vacância, ficarão automaticamente extintos.

Art. 78 - Os atuais servidores municipais, contratados no regime da Legislação Trabalhista, serão inscritos “ex-ofício”, rescindindo-se os 
contratos daqueles que não se submetem ao concurso ou mesmo lograrem aprovação.

Art. 79 - É dever do pessoal do Magistério Público Municipal comparecer a todas as atividades extra-classe e comemorações cívicas, quando 
convocado.

Art. 80 - São partes integrantes da presente Lei os Anexos I e II que a acompanham.

Art. 81 - As vantagens pecuniárias decorrentes da aplicação desta Lei serão devidas a partir da realização de Concurso Público, mas pagas 
a partir da data da publicação das listas nominais de enquadramento de que trata a presente Lei.

Art. 82 - Ao membro do Magistério Público Municipal, será concedido, a título de gratificação adicional, por tempo de serviço, o percentual 
de 5% (cinco por cento), incidentes sobre a remuneração, a cada três anos de efetivo serviço prestado.
§ 1º - Não se aplica este benefício aos membros do Magistério que requererem a licença para tratamento de interesses particulares.

Art. 83 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 21 de junho de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 21 de junho de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 849/91.

Publicação Nº 1879673

LEI Nº 849/91.

“AUTORIZA A DOAÇÃO DE ÁREA DE TERRAS A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a doar duas (02) áreas de terras do Patrimônio Público Municipal, constantes 
dos lotes nºs 31 e 33, localizados na Avenida Osvaldo Pinto da Veiga, nesta cidade de Siderópolis, medindo 671,00 e 719,00 m², respecti-
vamente, com as seguintes confrontações:
Lote nº 31- NORTE - 12,00 mts. Com o lote nº 30
SUL - 15,00 mta. Com a Avenida Osvaldo Pinto da Veiga;
LESTE - 50,00 mts. Com os lotes nºs 26, 27, 28 e 29, e;
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OESTE - 50,00 mts. Com o lote nº 33.
Lote nº 33 - NORTE - 16,20 mts. Com o lote nº 30;
SUL - 16,20 mts. Com a Avenida Osvaldo Pinto da Veiga;
LESTE - 50,00 mts. Com o lote nº 31, e;
OESTE - 50,00 mts com o lote nº 53.
Parágrafo Único - As áreas acima descritas estão devidamente matriculadas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca sob nº 5.264.

Art. 2º A doação especificada no artigo anterior, destina-se a construção de imóvel para o destacamento militar deste Município de Sideró-
polis.

Art. 3º As despesas decorrentes da escrituração da presente doação correrá por conta da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 21 de junho de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 21 de junho de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 85

Publicação Nº 1878909

LEI Nº 85

CRIA MERENDA ESCOLAR

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criada a merenda escolar para as escolas deste Município, a contar do Exercício de 1962.

Art. 2º Para fazer face as despesas decorrentes com a aprovação deste serviço, a Lei Orçamentária para o exercício próximo, consignará 
verba específica para atender as despesas.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 850/91.

Publicação Nº 1879674

LEI Nº 850/91.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A COMPANHIA SIDERÚRGICA NA-
CIONAL - CSN”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar Contrato de Comodato, a título gratuito, com a Companhia Siderúr-
gica Nacional - CSN, para a utilização do Recreio do Trabalhador, Jardim de Infância, Campo de Futebol, Ambulatório, Clube União Mineira, 
Escritório e Portaria, todos localizados no Bairro Rio Fiorita, neste Município.

Art. 2º Os bens relacionados no artigo anterior serão destinados a implantação de serviços de saúde, atividades esportivas e de lazer, ativi-
dades escolares e instalação de indústria, conforme as características de cada imóvel.

Art. 3º O Contrato de Comodato, será firmado pelo prazo de até trinta (30) anos, a iniciar-se a partir da data da assinatura do instrumento 
contratual.
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Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 02 de agosto de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 02 de agosto de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 851/91.

Publicação Nº 1879675

LEI Nº 851/91.

“DA NOVA REDAÇÃO A LEI Nº 794/89, DE 15/12/89, QUE CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DE SIDERÓPOLIS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Artigo 10º da Lei nº 794/89, de 15 de dezembro de 1.989, passa a ter a seguinte redação; “Fica criado, nos termos da presente 
Lei, o Fundo Municipal de Saúde - FMS, tendo como objetivo, o desenvolvimento de programas relacionados com a prevenção, promoção e 
recuperação da saúde, individual e coletiva, conjugados com o meio ambiente, no Município de Siderópolis.”
Parágrafo Único - Os programas referidos no caput deste artigo serão coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social, 
do Município.

Art. 2º Os recursos do Fundo Municipal de Saúde - FMS, são oriundos das seguintes fontes:
I - De dotações constantes do Orçamento Geral do Município;
II - De constituições e subvenções dos órgãos da Administração Direta e Indireta, da União, Estado e Município;
III - De receitas oriundas de convênios e contratos celebrados entre o Município e as Instituições Públicas e Privadas que tenham sedo no 
Brasil e exterior;
IV - De dotações recebidas de pessoas físicas e jurídicas, com domicílio no Brasil e exterior;
V - Do produto da alienação de materiais e bens inservíveis pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social.

Art. 3º A movimentação e aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Saúde - FMS, será feita pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 
juntamente com o Tesoureiro ou Titular da Secretaria de Finanças, do Município.

Art. 4º O Fundo Municipal de Saúde - FMS, será administrado segundo as normas constantes do seu regulamento, que será aprovado por 
Decreto do Executivo Municipal.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 01 de julho de 1.991.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, especificamente a Lei nº 794/89, de 15 de dezembro de 1.989.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 21 de agosto de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 21 de agosto de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 852/91.

Publicação Nº 1879676

LEI Nº 852/91.

“DA NOVA REDAÇÃO A LEI Nº 794/89, DE 15/12/89, QUE CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS, DE SIDERÓPOLIS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Artigo 9º da Lei nº 794/89, de 15 de dezembro de 1.989, passa a vigorar com a seguinte redação; “O Conselho Municipal de 
Saúde - CMS”, de Siderópolis, terá a seguinte composição paritária fixada na forma que segue:
MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS
a) Representantes do Governo:
- 01 Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social;
- 01 Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente;
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- 01 ACARESC;
- 01 CIDASC;
- 01 CASAN.b) Prestadores de Serviços:
- 01 Representante das Unidades de Saúde.c) Usuários do Sistema:
- 01 Pastorais (Ecologia, Saúde e Crianç
a)
- 01 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Siderópolis;
- 02 Sindicato dos Trabalhadores na Indústria na Extração de Carvão de Siderópolis;
- 01 Associação de Moradores;
- 01 Grupo Ecológico;
- 01 Conselho Comunitário de Siderópolis.
Parágrafo Único - O Conselho Municipal funcionará segundo o disposto no Regimento Interno, aprovado por Resolução pelos seus membros 
e homologado por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de 30 (trinta dias), a partir de sua formação.

Art. 2º O Conselho Municipal de Saúde - CMS, terá caráter deliberativo e permanente, tendo especialmente as seguintes funções:
I - Estabelecer as diretrizes gerais do Plano Municipal de Saúde;
II - Acompanhar e auxiliar a Política Municipal de Saúde, propondo medidas complementares e emergenciais ao Plano Municipal;
III - Analisar todas as questões atinentes a implantação do Sistema Único de Saúde, emitindo parecer sobre o assunto;
IV - Sugerir ao Prefeito Municipal medidas de aperfeiçoamento do Sistema de Saúde do Município.

Art. 3º Os membros do Conselho Municipal de Saúde serão indicados pelas suas entidades respectivas e terão mandato de dois (02) anos, 
a partir de sua indicação, podendo ser reconduzidos uma única vez.
§ 1º - A Presidência do Conselho Municipal de Saúde será exercido pelo titular da Secretaria de Saúde e Promoção Social do Município.
§ 2º - Os membros não serão remunerados pelas suas funções, prestando, assim, relevantes serviços à comunidade.

Art. 4º A presente Lei será regulamentada no prazo de trinta (30) dias, a partir de sua publicação.

Art. 5º Ficam revogados os demais dispositivos da Lei nº 794/89, de 15/11/89 e demais dispositivos em contrário.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 21 de agosto de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 21 de agosto de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 853/91.

Publicação Nº 1879677

LEI Nº 853/91.

“AUTORIZA O MUNICÍPIO, A RECEBER CRUZADOS NOVOS, PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica a Secretaria Municipal de Finanças de Siderópolis, autorizada a receber cruzados novos, para pagamentos dos débitos da Fa-
zenda Pública Municipal, vencidas até 31 de dezembro de 1.990, inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não, conforme determina o 
Artigo 7º, inciso I, alínea “b” e parágrafo 3º da Medida Provisória nº 297, de 28 de junho de 1.991.

Art. 2º Fica ainda autorizado, o recebimento de cruzados novos, quando da aquisição de bens móveis e imóveis de propriedades do Muni-
cípio de Siderópolis.

Art. 3º Os débitos para a Fazenda Pública Municipal serão atualizados, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 21 de agosto de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 21 de agosto de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 854/91

Publicação Nº 1879678

LEI Nº 854/91

“DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 1.992, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 28 de agosto de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 28 de agosto de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 855/91

Publicação Nº 1879679

LEI Nº 855/91

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR ÁREAS DE TERRAS PERTENCENTES A COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir por compra e venda, as áreas de terras, bem como, de bens móveis, 
materiais e ferramentas, pertencentes a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, e descritas a seguir:
I - Imóvel composto de duas (02) áreas de terras, descritas abaixo, totalizando 6.888,00 (seis mil, oitocentos e oito metros quadrados), 
localizada no Bairro Rio Fiorita, neste Município, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, sob nº 12.113, ambas com 
as seguintes confrontações:
Área 1 - Lote 1 da Quadra “R”, com 1.899,29 m2.
Área 2 - Lote s/nº com área de 4.988,71 m2.
NORTE: 49,20 mts com a Rua nº 08;
SUL: 49,20 mts com a Rua 07,
LESTE: 140,00 mts lineares com a Rua nº 08;
OESTE: 140,00 mts lineares com a Rua nº 10.
II - Imóvel com área total de 1.394.788,70 m2 (hum milhão, trezentos e noventa e quatro mil, setecentos e oitenta e oito metros vírgula 
setenta centímetros quadrados), correspondente aos lotes nºs 45, 47, 49, 51, 55 e 55-A, com suas dimensões e registros respectivos, rela-
cionados no mapa nº 754/89, arquivado no Departamento de Patrimônio do Município, que faz parte integrante da presente Lei.
III - Imóvel com área de 60.000 m2 (sessenta mil metros quadrados), integrante do Lote colonial nº 54, onde encontra-se a represa de 
abastecimento d`água do Bairro Rio Fiorita, matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca sob nº 13.900, com as seguintes 
confrontações:
NORTE: 200 mts lineares com o lote nº 110;
SUL: 200 mts lineares com terras da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN;
LESTE: 300 mts lineares com o lote nº 56;
OESTE: 300 mts lineares com o lote nº 52.
Parágrafo Único - Fica ainda, o Executivo Municipal, autorizado a adquirir os materiais e ferramentas para manutenção da rede e distribuição 
d`água da referida represa, constantes da relação anexa.

Art. 2º Fica, igualmente, o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a adquirir os bens móveis do Recreio do Trabalhador e do Jardim 
de Infância, localizados no Bairro Rio Fiorita, neste Município, de acordo com as respectivas relações anexas.

Art. 3º Pela aquisição das áreas de terras e dos bens imóveis, referidos acima, o Município de Siderópolis, pagará à Companhia Siderúrgica 
Nacional - CSN, o valor de CR$-17.688.881,49 (dezessete milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e um cruzeiros e 
quarenta e nove centavos), distribuídos em 36 (trinta e seis parcelas) mensais e consecutivas, no valor de CR$-587.523,98 (quinhentos e 
oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e três cruzeiros e noventa e oito centavos).
§ 1º - O valor exposto acima, será devidamente atualizado segundo o Índice Geral de Preços, publicado pelo Governo Federal.
§ 2º - O valor estipulado no caput do artigo anterior, foi devidamente avaliado pela Comissão de Avaliação, conforme Laudo anexo.
§ 3º - Em caso de extinção do Índice referido, será utilizado seu substituto.

Art. 4º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a dar em garantia da presente aquisição, as quotas do Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM, relativa a última parcela de cada mês creditadas ao Município, e corresponderá às parcelas de pagamento a serem 
feitas mensalmente a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN.
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Art. 5º Fica, ainda, o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir crédito especial, no valor de CR$-17.688.881,49 (dezessete 
milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, oitocentos e oitenta e um cruzeiros e quarenta e nove centavos), por conta da anulação da seguinte 
dotação do Orçamento Vigente.
08.08 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3110 - PESSOAL
0808.1375428.014 - Manut. da Secret. Saúde e Promoção Social:
3113 - Obrigações Patronais ...................... CR$- 17.688.881,49

Art. 6º Fica também o Chefe do Executivo Municipal, a constar nos orçamentos dos exercícios subseqüentes, recursos para amortizar dívidas 
decorrentes da presente Lei.

Art. 7º As despesas da presente Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 28 de agosto de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 28 de agosto de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 856/91

Publicação Nº 1879680

LEI Nº 856/91

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A PETRÓLEO BRASILEIRO S/A”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS, a fim de esta-
belecer um programa visando a recuperação das áreas degradadas pela lavra de carvão a céu aberto, em nosso Município..

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 25 de setembro de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 25 de setembro de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 857/91

Publicação Nº 1879681

LEI Nº 857/91

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI-
TETURA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA - CREA / SC”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia de Santa Catarina - CREA / SC, em um programa de cooperação, afim de que sejam cumpridas as normas da legislação profissional 
vigente.

Art. 2º As despesas decorrentes deste convênio correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 02 de outubro de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 02 de outubro de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 858/1991

Publicação Nº 1879682

LEI Nº 858/1991

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 859/91

Publicação Nº 1879683

LEI Nº 859/91

“AUTORIZA PERMUTA DE ÁREAS DE TERRAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar permuta de área de terras pertencentes ao Patrimônio Público Muni-
cipal, localizadas no loteamento defronte ao conjunto habitacional da COHAB, por outra área de terra de propriedade da empresa Bongiolo 
Empreendimentos Agrícolas Ltda., abaixo descritas:
I - Lote nº 20 - Área medindo 327,50 m², com as seguintes confrontações:
NORTE: 15,50 metros. com a Rua “B”;
SUL - 10,70 metros. com o lote nº 23;
LESTE - 25.50 metros. Com a Avenida Porfírio Feltrin;
OESTE - 25,00 metros. Com o lote nº 21.
Lote nº 21 - Área medindo 300,00 m², com as seguintes confrontações:
NORTE: 12,00 metros com a Rua “B”;
SUL: 12,00 metros com o lote nº 23;
LESTE: 25,00 metros com o lote nº 20;
OESTE: 25,00 metros com o lote nº 22.
Lote nº 22 - Área medindo 325,00 m², com as seguintes confrontações:
NORTE: 13,00 metros com a Rua “B”;
SUL: 13,00 metros com o lote 23;
LESTE: 25,00 metros com o lote nº 21;
OESTE: 25,00 metros com a Rua “E”.
II - As áreas acima referidas estão devidamente registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca sob o nº 11.447.
Parágrafo Único - As áreas supra citadas serão permutadas por outra área de terra de propriedade da empresa Bongiolo Empreendimentos 
Agrícolas Ltda., de propriedade dos Senhores Idevalme Bongiolo e Francisco de Assis Gonçalves, estabelecida em São Bento Alto, neste Mu-
nicípio de Siderópolis CGC / MF nº 75.504.670/0001-44, medindo 31.250,00 m², localizada em São Bento Alto, neste Município, matriculada 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca sob nº 3.032, com as seguintes confrontações:
NORTE: 72,34 metros com terras de propriedade de Angelo Somariva;
SUL: 72,34 metros com terras de Benjamin Bongiolo;
LESTE: 432,00 metros com terras de Theofilo Hipólito da Silva, e;
OESTE: 432,00 metros com terras de Clóvis Pereira Joaquim.

Art. 2º A área adquirida pela Prefeitura Municipal e acima especificada, destina-se à extração de materiais, tipo tágua, para revestimento 
das estradas do Município.

Art. 3º Os valores das áreas permutadas equivalem-se, conforme laudo de avaliação anexo.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de outubro de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 23 de outubro de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
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Secretário de Administração
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 86

Publicação Nº 1878910

LEI Nº 86

EXTINGUE A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 1962 O IMPOSTO SOBRE EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica extinto, a partir de 1º de janeiro de 1962, o imposto sobre exploração agrícola e industrial sob o Código 0252.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1962, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 860/91

Publicação Nº 1879684

LEI Nº 860/91

“AUTORIZA PERMUTA DE ÁREAS DE TERRAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar permuta de área de terras pertencentes a Prefeitura Municipal de 
Siderópolis, por outra de propriedade do Senhor Valentin Damin e sua mulher Carmelinda Maria de Mattia Damin, como a seguir descritas:
I - Área I - pertencente a Prefeitura Municipal, com 310 m2 (trezentos e dez metros quadrados), constante do lote nº 10 do desmembra-
mento na Avenida Porfírio Feltrin, que dá acesso ao Bairro Rio Fiorita, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca sob nº 
11.447, localizado na Sede, com as seguintes confrontações:
NORTE: 25,00 mts. Confronta-se com o lote nº 08;
SUL - 25,00 mts. Confronta-se com o lote nº 12;
LESTE - 12,40 mts. Com a Avenida Porfírio Feltrin;
OESTE - 12,40 mts. Com o lote a Rua E.
II - Área II - pertencente a Prefeitura Municipal, com 300 m2 (trezentos metros quadrados), constante no lote nº 08 do desmembramento 
na Av. Porfírio Feltrin, que dá acesso ao Bairro Rio Fiorita, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, sob o nº 11.447, 
localizado na Sede, com as seguintes confrontações:
NORTE: 25,00 mts confronta-se com o lote nº 06;
SUL: 25,00 mts com o lote nº 10;
LESTE: 12,00 mts com a Avenida Porfírio Feltrin,
OESTE: 12,00 mts com a Rua E.

Art. 2º As áreas supra referidas serão permutadas por outra área de propriedade do Senhor Valentin Damin e sua mulher Carmelinda Maria 
de Mattia Damin, medindo 1.309,14 m², localizada em Santa Luzia, na estrada que dá acesso de Siderópolis a Nova Veneza, neste município, 
matriculada no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 8.763, com as seguintes confrontações:
NORTE: 65,70 mts confronta-se com a estrada geral que dá acesso a Nova Veneza;
SUL: 65,41 mts confronta-se com terras de propriedade de Aurélio Feltrin;
LESTE: 12,84 mts com terras de propriedade de Valentin Damin;
OESTE: 21,21 mts com a Rua Projetada.
Parágrafo Único - A área acima descrita e permutada pelo Município destina-se a implantação da Escola Municipal de Santa Luzia.

Art. 3º Os valores das áreas permutadas equivalem-se, conforme laudo de avaliação anexo.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1364

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 23 de outubro de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 23 de outubro de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 861/91

Publicação Nº 1879685

LEI Nº 861/91

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$-7.350.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 06 de novembro de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 06 de novembro de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 862/91

Publicação Nº 1879686

LEI Nº 862/91

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$-20.000.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 06 de novembro de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 06 de novembro de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 863/91

Publicação Nº 1879687

LEI Nº 863/91

“AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, POR TEMPO DETERMINADO, DE PESSOAS PARA O DESEMPENHO DE FUNÇÕES PÚBLICAS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, por tempo determinado, pessoas para desempenho de funções 
públicas, para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público.
Parágrafo Único - Entende-se por “tempo determinado” período igual ou inferior a 18 (dezoito) meses, não podendo o respectivo contrato 
ser prorrogado, devendo, findo este prazo, obedecida a Legislação Federal pertinente a este fim.

Art. 2º As contratações referidas no artigo anterior serão feitas para os seguintes casos:
I - SECRETARIA DE OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
01 operador de trator de esteira
01 soldador
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01 funileiro
03 motoristas
15 auxiliares de serviços gerais
04 garis
04 vigias
01 operador de moto-niveladora
01 operador de retro-escavadeira
II - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
02 auxiliares de serviços gerais
03 médicos
03 dentistas
02 auxiliares de enfermagem
III - SECRET. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
04 operadores de trator agrícola
01 escriturária
IV - SECRET. EDUCAÇÃO, CULT. ESPORTE E LAZER
15 professores
02 zeladores
03 merendeiras
02 motoristas
01 vigia

Art. 3º As contratações de que trata esta Lei serão sempre procedidas de exposição de motivos da Secretaria a qual será vinculado o em-
pregado, com o ciente do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de julho de 1.991.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLI0 Em 08 de novembro de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 08 de novembro de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 864/91

Publicação Nº 1879688

LEI Nº 864/91

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL ATÉ O LIMITE DE CR$-3.000.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de novembro de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 27 de novembro de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 865/91

Publicação Nº 1879689

LEI Nº 865/91

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL ATÉ O LIMITE DE CR$-4.000.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 27 de novembro de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
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Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 27 de novembro de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 866/91

Publicação Nº 1879690

LEI Nº 866/91

“MODIFICA OS ARTIGOS DA LEI 831/90 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO, A SEGUIR RELACIONADOS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes 
deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Imposto Territorial Urbano constante da Planta Genérica de Valores - Anexo 8 do 
Código Tributário do Município, será calculado da seguinte forma:
IMPOSTO TERRITORIAL:
 ___________________________________________________________________
|      CÁLCULO      |                 VALOR EM UFM/M2               |
|                   |-----------+----------+-----------+------------|
|                   |  Setor I  | Setor II | Setor III |  Setor IV  |
|===================|===========|==========|===========|============|
|Valor p/ cálculo do|     0,1532|    0,0919|     0,0613|      0,0408|
|Valor venal/ imóvel|           |          |           |            |
|___________________|___________|__________|___________|____________|
- Área até 2.000 m2 - O cálculo será feito de acordo com a tabela acima;
- De 2.001 a 20.000 m2 - CR$-50,00 p/m², correspondente a 0,0040 UFM;
- Acima de 20.000 m2 - CR$-25,00 p/m², correspondente a 0,0020 UFM.
IMPOSTO PREDIAL:
 ___________________________________________________________________
|TIPO DE CONSTRUÇÃO |                 VALOR EM UFM/M2               |
|                   |-----------+----------+-----------+------------|
|                   |  Setor I  | Setor II | Setor III |  Setor IV  |
|===================|===========|==========|===========|============|
|Casa, apto, loja  e|     0,5106|    0,4085|     0,3064|      0,1532|
|Especial           |           |          |           |            |
|___________________|___________|__________|___________|____________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 2º O Artigo 338º do Código Tributário Municipal de Siderópolis, passa a ter a seguinte 
redação - “Art. 338º: A taxa de licença para localização será calculada da seguinte forma:
a) Parte fixa igual a 01 (uma) UFM;b) Parte variável igual a 0,030 (trinta centésimos) da 
UFM, multiplicado pelo número de empregados dos estabelecimentos;c) O somatório das partes 
fixa e variável multiplicado pelo peso correspondente da atividade constante da seguinte ta-
bela:
 ______________________________________________________________________________________
|                                  ATIVIDADE                                  |  PESO  |
|=============================================================================|========|
|1 - Agropecuária                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|1.1 - Fazendas                                                               |     6,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|1.2 - Suinocultura-bovinocultura                                             |     5,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|1.3 - Aviário                                                                |     5,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|1.4 - Abatedouros                                                            |     5,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|1.5 - Outras Atividades                                                      |     4,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
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|2 - Indústrias                                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|2.1 - Extração Mineral                                                       |    15,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|2.2 - Coquerias                                                              |    10,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|2.3 - Cerâmicas                                                              |    10,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|2.4 - Olarias                                                                |    10,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|2.5 - Artefatos de cimento                                                   |    10,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|2.6 - Derivados de plástico                                                  |    10,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|2.7 - Derivados de couro                                                     |    10,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|2.8 - Madeiras e derivados                                                   |    10,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|2.9 - Têxtil                                                                 |    10,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|2.10 - Fundição e Metalúrgica                                                |    10,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|2.11 - Outros                                                                |     8,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3 - Comércio                                                                 |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.1 - Supermercado                                                           |     8,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.2 - Restaurantes                                                           |     6,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.3 - Calçados, tecidos, drogarias, armarinhos, confecções em geral          |     3,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.4 - Gêneros alimentícios, frutas, aves e animais, padarias, confeitarias  e|        |
|similares                                                                    |     5,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.5 - Bares, lanchonetes, pizzarias e similares                              |     5,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.5.1 - Barzinhos e similares                                                |     1,5|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.5.2 - Botequins e similares                                                |     1,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.6 - Aparelhos eletrodomésticos                                             |     8,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.7 - Joalherias, óticas e material fotográfico                              |     8,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.8 - Materiais de construção, ferragens e mat. elétricos                    |     8,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.9 - Máquinas,aparelhos e equipamentos diversos,veículos,peças e acessórios |     6,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.10 - Livraria, papelaria, artigos para escritório                          |     3,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.11 - Postos de vendas de combustíveis e lubrificantes                      |     9,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.12 - Bazar e cigarreiras                                                   |     3,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.13 - Atacadistas                                                           |     6,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|3.14 - Outros                                                                |     5,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4 - Prestação de Serviços                                                    |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.1 - Profissionais autônomos:                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
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|4.1.1 - Médicos, dentistas, advogados, engenheiros, arquitetos,contadores,Bi-|        |
|oquímicos e correlatos                                                       |     5,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.1.2 - Taxistas                                                             |     1,5|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.1.3 - Pedreiros, costureiras e correlatos                                  |     1,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.2 - Instituições financeiras, câmbio, seguros                              |    60,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.3 - Transportes:                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.3.1 - Carga                                                                |    10,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.3.2 - Passageiros                                                          |    10,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.4 - Comunicação, saneamento e energia elétrica                             |     8,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.5 - Ensino de qualquer natureza                                            |     1,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.6 - Diversões públicas                                                     |     5,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.7 - Construção Civil                                                       |     6,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.8 - Turismo, propaganda, publicidade, hotéis, pensões e similares          |     3,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.9 - Serviços fotográficos, cinematografias, clicheria, zincografia e Outros|        |
|afins                                                                        |     1,5|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.10 - Instalações, máquinas, aparelhos e oficina de conserto em geral       |     6,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.11 - Serviços de representação, corretagem e intermediação de câmbio,Seguro|        |
|e títulos quaisquer                                                          |     6,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.12 - Hospitais, casas de saúde, bancos de sangue e similares               |     4,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.13 - Banhos, massagens, tratamento de beleza e afins                       |     4,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.14 - Serviços de locação e guarda de bens                                  |     8,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.15 - Escritórios técnicos                                                  |     8,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|4.16 - Outros                                                                |     5,0|
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|d) A taxa será cobrada de uma só vez para cada estabelecimento, ainda que se-|        |
|ja de um mesmo contribuinte, cobrando-se, conseqüentemente, taxa distinta pa-|        |
|ra cada filial;                                                              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|e) Para os estabelecimentos que não registrarem a existência  de  empregados,|        |
|será considerado o número de sócios para efeito de cobrança da Taxa.         |        |
|_____________________________________________________________________________|________|
 * tabela formatada por sistema

Art. 3º O Artigo 391º do Código Tributário Municipal passa a ter a seguinte redação: “Arti-
go 391º: Os Tributos Municipais e o Preço Público terão seus valores expressos em UFM (Uni-
dade Fiscal Monetári
a) e transformados em cruzeiros, na data do pagamento do débito, pelo valor do dia.
Parágrafo Único - Os lançamentos tributários e do Preço Público, serão feitos em número 
quantitativo da UFM.

Art. 4º O valor da UFM (Unidade Fiscal Monetári
a), será de CR$-12.422,44 (doze mil, quatrocentos e vinte e dois cruzeiros e quarenta e 
quatro centavos) no mês de dezembro/91, que será atualizada pelo IGPM (Índice Geral de Pre-
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ço de Mercado) ou sucedâneo.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos a 
partir de 01 de janeiro de 1.992.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 11 de dezembro de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 11 de dezembro de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 867/91

Publicação Nº 1879691

LEI Nº 867/91

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-19.100.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 11 de dezembro de 1.991.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 11 de dezembro de 1.991.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 868/92

Publicação Nº 1879692

LEI Nº 868/92

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-120.000.000,00”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$-120.000.000,00 (cento e vinte 
milhões de cruzeiros), destinados a concessão de bolsas de estudos a estudantes carentes deste Município, durante o exercício de 1.992, 
conforme especificação abaixo:
10.10 - SECRET/ EDUC/ CULT/ ESP/ LAZER
0842188.2350.2012 - Manut. Secre. Educ. Cult.. Esp. Lazer:
3250 - Transferências a Pessoas ....................................... CR$ 120.000.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 120.000.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei, correrá por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento 
vigente:
12.12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99 - Reserv/ Contingência .......................................... CR$ 120.000.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 120.000.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 10 de janeiro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 10 de janeiro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 869/92

Publicação Nº 1879693

LEI Nº 869/92

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR ÁREAS DE TERRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir três (03) áreas de terra declaradas de Utilidade Pública, e perten-
centes a Carbonífera Treviso S/A, assim descritas:
ÁREA I - Área de 3.915,76 m2 (três mil, novecentos e quinze metros vírgula setenta e seis centímetros quadrados), localizada em Siderópo-
lis, devidamente matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Urussanga sob o nº 12.405 e declarada de Utilidade Pública 
pelo Decreto nº 1.081/89, com as seguintes confrontações:
NORTE: 83,90 mts. Lineares com a Rua Engenheiro Sebastião Toledo dos Santos;
SUL: 83,90 mts. Lineares com a Rua Projetada nº 02;
LESTE: 50,00 mts. Lineares com a área da Secretaria da Saúde do Estado de Santa Catarina e lote nº 06;
OESTE: 45,00 mts. Lineares com a Rua Engenheiro Augusto Baptista.
ÁREA II - Com 242,495,89 m2 (duzentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e noventa e cinco metros vírgula oitenta e nove centíme-
tros quadrados), conforme Decreto nº 1.106/90 alterado pelo Decreto nº 1.191/90, cujos registros constantes nos referidos Decretos, do 
Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Urussanga, sendo declarada de Utilidade Pública pelo mesmo Decreto, com as seguintes 
confrontações.
NORTE: Confrontando-se com o Rio Albina, numa linha irregular que totaliza 1.500 metros lineares, conforme Mapa anexo ao Decreto nº 
1.106/90;
SUL: 650 metros lineares com a estrada que liga a localidade de Jordão até o prolongamento da SC-445;
LESTE: 332 metros lineares com o prolongamento da SC-445 até o Bairro Rio Fiorita;
OESTE: limita-se com a estrada que liga no entroncamento oblíquo, até o Distrito de Treviso, num trecho com 340 metros lineares.
ÁREA III - Com 150.394,77 m2 (cento e cinqüenta mil, trezentos e noventa e quatro metros e setenta e sete centímetros quadrados), tam-
bém localizada neste Município, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Urussanga sob nº 17.325 (área de 64.284,00 
m2), registro nº 17.327 (área de 32.143,00 m2), declarada de Utilidade Pública pelo Decreto nº 1.071/89, com as seguintes confrontações:
NORTE: 160,31 metros lineares com terras da Cerâmica Dona Arina ; 81,69 metros lineares com terras de Dilnei Rossa; 310,31 metros 
lineares com terras da Carbonífera Treviso S/A;
SUL: 239,80 metros lineares com terras d Carbonífera Treviso S/A; 91,08 metros lineares com terras de João Mendes, Ilda Mendes de Bona, 
Milton Fontanella, Anilda Brogni e Giacomo Garlini;
LESTE: 340,86 metros lineares com a Estrada Estadual SC-445; 132,80 metros lineares com terras da Cerâmica Dona Arina, e;
OESTE: com terás da Carbonífera Treviso S/A.

Art. 2º Pela aquisição da ÁREA I supra referida, a Prefeitura Municipal pagará o valor de CR$-9.445.700,00 (nove milhões, quatrocentos 
e quarenta e cinco mil e setecentos cruzeiros) em três (03) parcelas iguais e sucessivas a serem corrigidas pelo Índice Geral de Preço de 
Mercado - IGPM, devendo a primeira ser quitada no dia 20 de janeiro de 1.992.

Art. 3º A Prefeitura Municipal pagará pela aquisição das ÁREAS II e III, acima descritas, o valor de CR$-36.554.300,00 (trinta e seis milhões, 
quinhentos e cinqüenta e quatro mil e trezentos cruzeiros) em 21 parcelas iguais e sucessivas, também atualizadas pelo Índice Geral de 
Preços de Mercado - IGPM.

Art. 4º As áreas mencionadas são objeto de desapropriação judicial, cujos processos tramitam na Comarca de Urussanga, e deverão ser 
tomadas as providências para o seu arquivamento.

Art. 5º A aquisição da ÁREA I será destinada a regularização do imóvel ocupado pelo Terminal Rodoviário, visando incorporá-lo ao patrimô-
nio do Município.

Art. 6º As ÁREAS II e III referidas, destinam-se, também, a regularização das áreas industriais a serem doadas às industriais já instaladas 
e outras interessadas, conforme Lei de Incentivos Fiscais e Estímulos Econômicos.

Art. 7º Para atender às suas finalidades, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial até o limite de 
CR$-50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros), abaixo especificado:
04 - ASSESSORIAS
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4200 - INVERSÕES FINANCEIRAS
4210 - Aquisição de Imóveis ............................................ CR$ 50.000.000,00
TOTAL .................................................................. CR$ 50.000.000,00

Art. 8º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta do seguinte recurso:
12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.99 - Reserva de Contingência .......................................CR$ 50.000.000,00
TOTAL .................................................................. CR$ 50.000.000,00
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Art. 9º Fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder carta de crédito em favor da Carbonífera Treviso S/A, 
correspondente ao valor de CR$-36.554.300,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e quatro mil e trezentos cruzeiros), a ser pago 
em vinte e uma parcelas, as quais serão retidas, automaticamente, dos recursos provenientes do Fundo de Participação dos Municípios - 
FPM, e repassados a conta da beneficiária.

Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 10 de janeiro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 10 de janeiro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 87

Publicação Nº 1878911

LEI Nº 87

CRIA, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 1962, NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1-A-1959, O IMPOSTO DE TRANSMISSÃO 
DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA (INTER VIVOS)

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, a partir de 1º de janeiro de 1962, nos termos da Emenda Constitucional nº 1-A-1959, O Imposto de Transmissão de 
Propriedade Imobiliária “inter Vivos”, sob o Código 0141.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1962, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 870/92

Publicação Nº 1879694

LEI Nº 870/92
“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR UM TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A COMPANHIA SIDERÚR-
GICA NACIONAL - CSN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir um trator de esteira D-8-H, serie 36ª3489, pertencente a Companhia 
Siderúrgica Nacional, bem como de peças e acessórios, cuja relação segue em anexo e faz parte integrante da presente Lei.

Art. 2º Pela aquisição do bem descrito no artigo anterior com acessórios e peças de reposição, a Prefeitura Municipal pagará à Companhia 
Siderúrgica Nacional - CSN, o valor de CR$-39.415.939,00 (trinta e nove milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e trinta e nove 
cruzeiros), em trinta e seis (36) parcelas de CR$-1.309.173,20 (hum milhão, trezentos e nove mi, cento e setenta e três cruzeiros e vinte 
centavos), mensais e consecutivas, a iniciar-se em 31 de janeiro de 1.992, findando em 31 de dezembro de 1.994.
Parágrafo Único - O valor de cada parcela após o vencimento da primeira, será corrigido pelo Índice Geral de Preço de Mercado - IGPM ou 
seu sucedâneo.

Art. 3º Fica ainda autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, a fornecer carta de crédito a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, 
para fazer a retenção do valor de cada parcela descrita acima, junto ao Banco do Brasil S/A, agência de Siderópolis, com os recursos oriun-
dos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, a todo dia 30 de cada mês.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta da dotação consignada no orçamento do corrente exercício.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 08 de janeiro de 1.992.
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Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 25 de março de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 25 de março de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 871/92
Publicação Nº 1879695

LEI Nº 871/92
“AUTORIZA A PERMUTA DE ÁREA DE TERRAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar permuta de área de terras pertencentes a Prefeitura Municipal de 
Siderópolis, por outras de propriedade dos Senhores Valentim de Bona e João de Bona, como a seguir descritas:
I - Área I, pertencente a Prefeitura Municipal, com 1.531,00 m2 (hum mil, quinhentos e trinta e um metros quadrados), constantes da 
área remanescente nº 03, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o nº 11.447 e localizada na Rua João Caruso 
Mac-Donald, nesta cidade, as seguintes confrontações:
NORTE: 28,65 mts confronta-se com a Avenida Osvaldo Pinto da Veiga;
SUL: 32,70 mts com João Crepaldi;
LESTE: 49,66 mts com a Rua Siderúrgica;
OESTE: 57,80 mts com a rua João Caruso Mac-Donald.

Art. 2º A área referida no artigo anterior será permutada por outra área de propriedade do Senhor Valentim de Bona, com 1.802,30 m2 ( 
hum mil, oitocentos e dois e trinta centímetros quadrados), localizada em São Martinho, neste Município, matriculada no Cartório de Registro 
de Imóveis desta Comarca sob n 7.999, com as seguintes confrontações:
NORTE: 18,05 mts com terras de Valentim e João de Bona;
SUL: 19,23 mts com a estrada geral - Siderópolis-N. Veneza
LESTE: 96,70 mts com terras de João de Bona;
OESTE: 103,00 com área da Capela de São Martinho.

Art. 3º Fica ainda o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a permutar área de terra com 1.245 m2 (hum mil, duzentos e quarenta 
e cinco metros quadrados), composta pelos lotes 16, 17, 18 e 19, respectivamente, com áreas de 310,00, 310,00, 300,00 e 325,00 m²,lo-
calizados na Rua “E”, esquina com a Rua “B”, na Vila São João - COHAB, nesta cidade, com as seguintes confrontações gerais:
NORTE: 25,00 metros lineares com o lote nº 14;
SUL: 25,00 metros lineares com a Rua “B”;
LESTE: 49,80 metros lineares com a Rua “E”;
OESTE: 49,80 metros lineares com os lotes 11, 13 e 15.

Art. 4º A área descrita no artigo anterior, será permutada por outra de propriedade do Senhor João de Bona, estando matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca sob nº 7.998, com 6.046,68 m2 (seis mil, quarenta e seis vírgula sessenta e oito centímetros 
quadrados), localizada em São Martinho, com as seguintes confrontações:
NORTE: 69,60 mts confronta-se com terras de Olivio Pazetto;
SUL: 96,70 mts com terras de Valentim de Bona;
LESTE: 77,67 mts. com a estrada geral Siderópolis-N. Veneza, antigo leito;
OESTE: 72,90 mts com terras de Valentim e João de Bona.

Art. 5º As áreas adquiridas pela Prefeitura Municipal e relacionadas acima, destinam-se a implantação de local esportivo e recreativo à 
comunidade de São Martinho.

Art. 6º As áreas de terra acima descrita equivalem-se, conforme laudo de avaliação anexo.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 15 de abril de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 15 de abril de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 872/92

Publicação Nº 1879696

LEI Nº 872/92

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EXECUTAR REFORMA E BENFEITORIAS EM IMÓVEL UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SIDERÓPOLIS EM REGIME DE COMODATO”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a executar reforma e benfeitorias no imóvel construído, medindo 716,59 
(setecentos e dezesseis metros vírgula cinqüenta e nove centímetros quadrados), pertencente a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, 
localizado na Rua 10 no Bairro Rio Fiorita, ocupado pelo Município em regime de comodato.
§ 1º - As reformas e benfeitorias executadas no imóvel referido, visam dotá-lo de condições de uso e funcionamento, para o fim a que se 
destina.
§ 2º - As reformas e benfeitorias mencionadas ficarão incorporadas ao imóvel como compensação pelo seu uso, a título gratuito, durante 
o prazo de vigência do contrato.

Art. 2º As despesas oriundas da presente Lei correrão por conta das dotações próprias do Orçamento Vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 15 de abril de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 15 de abril de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 873/92

Publicação Nº 1879697

LEI Nº 873/92

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO E A SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E FAZENDA, DO ESTADO DE SANTA CATARINA”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de 
Estado da Agricultura e Abastecimento e da Secretaria de Estado de Planejamento e Fazenda, visando a Municipalização da área de Agri-
cultura, neste Município de Siderópolis.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 01 de julho de 1.991.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 15 de abril de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 15 de abril de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 874/92

Publicação Nº 1879698

LEI Nº 874/92

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM / DER-SC”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
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aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo do Estado de Santa Catarina, através do 
Departamento de Estradas de Rodagem, com o objetivo de estabelecer entre as partes, compromisso para execução de manutenção das 
obras e serviços executados em estradas municipais e acessos, bem como construção das mesmas, através do Projeto de Recuperação, 
Conservação e Manejo de Recursos Naturais em Microbacias Hidrográficas (PROJETO MICROBACIAS) - Componente Estradas Municipais.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 15 de abril de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 15 de abril de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 875/92

Publicação Nº 1879699

LEI Nº 875/92

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL - INSS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Chefe do Poder Executivo Municipal, fica autorizado a, em nome do Município, firmar acordo de parcelamento de dívida para o 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, na forma do Art. 58, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1.991.

Art. 2º Para o pagamento de prestações do principal e de seus acessórios, e de contribuições normais, fica o Poder Executivo autorizado a 
utilizar, vincular e permitir a retenção de parcelas do fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 3º O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais e plurianuais do Município, dotações específicas para pagamento de contribui-
ções normais e para a amortização do principal e acessórios resultantes do cumprimento desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 15 de abril de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 15 de abril de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 876/92

Publicação Nº 1879700

LEI Nº 876/92

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 45.500.000,00”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Chefe do Poder Executivo Municipal, fica autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$ 45.500.000,00 (quarenta e 
cinco milhões e quinhentos mil cruzeiros) destinados a suplementação das dotações abaixo especificadas, no orçamento vigente:
07.07 - SECRET/ OBRAS E SERV/ MUNICIPAIS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
07071697021 - Manut. Secret. Obras Serv. Municipais
3260 - Enc. da Div. Interna ............................................ CR$ 30.000.000,00
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4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4300 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
4350 - Amort. da Div. Interna .......................................... CR$ 15.500.000,00
TOTAL .................................................................. CR$ 45.500.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei, correrá por conta dos recursos da Operação de Crédito junto a Carbonífera 
Treviso S/A, autorizado pela Lei nº 869/92, de 10/01/92.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 06 de maio de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 06 de maio de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 877/92

Publicação Nº 1879701

LEI Nº 877/92

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 20.000.000,00”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Chefe do Poder Executivo Municipal, fica autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$ 39.415.939,00 (trinta e nove 
milhões, quatrocentos e quinze mil, novecentos e trinta e nove cruzeiros) destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento 
vigente:
07.07 - SECRET/ OBRAS E SERV/ MUNICIPAIS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
07071697021 - Manut. Secret. Obras Serv. Municipais
3260 - Enc. da Div. Interna ............................................ CR$ 29.415.939,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4300 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
4350 - Amort. da Div. Interna .......................................... CR$ 10.000.000,00
TOTAL .................................................................. CR$ 39.415.939,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei, correrão por conta dos recursos da Operação de Crédito junto a Compa-
nhia Siderúrgica Nacional - CSN, autorizado pela Lei nº 870/92, de 23/03/92.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 10 de junho de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 10 de junho de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 878/92

Publicação Nº 1879702

LEI Nº 878/92

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 20.000.000,00”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Chefe do Poder Executivo Municipal, fica autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$ 20.000.000,00 (vinte milhões 
de cruzeiros) destinados a suplementação das dotações do orçamento vigente conforme segue:
10.10 - SECRET. DE EDUC., CULTURA, ESPORTE E LAZER
08452162015 - CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE
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3230 - Transf. a Instit. Privadas ...................................... CR$ 15.000.000,00
08482472021 - GRUPO DE ESCOTEIROS DOM ORIONE
3230 - Transf. a Instit. Privadas ....................................... CR$ 1.000.000,00
08411902017 - INSTITUTO N. S. DE LOURDES
3230 - Transf. a Instit. Privadas ....................................... CR$ 1.000.000,00
08492522019 - APAE
3230 - Transf. a Instit. Privadas ....................................... CR$ 3.000.000,00
TOTAL .................................................................. CR$ 20.000.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta da anulação parcial do seguinte recurso:
12.12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999992999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 - Reserva de Contingência ......................................... CR$ 20.000.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 10 de junho de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 10 de junho de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 879/92

Publicação Nº 1879703

LEI Nº 879/92

“AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR, POR COMPRA E VENDA, UMA ÁREA DE TERRA NA SEDE DO DISTRITO DE 
TREVISO, NESTE MUNICÍPIO”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Chefe do Poder Executivo Municipal, fica autorizado a adquirir, por compra e venda, uma área de terra localizada na sede do distrito 
de Treviso, pertencente a Sra. NAVILDA SPRICIGO RIZZATTI, medindo 12.160,00 m², constante do Lote nº 11.781, no Cartório de Registro 
de Imóveis da Comarca, com as seguintes confrontações:
NORTE: Com o lote nº 03, de Oclides Spricigo, com 128,00 mts do Leste a Oeste;
SUL: Com o lote nº 01, de José Spricigo, medindo 128,00 mts medidos de Leste para Oeste;
LESTE: Na largura de 95,00 mts confronta-se com a Rua Projetada e;
OESTE: Na mesma largura confronta-se com terras de Oclides Spricigo e outros, largura esta, de 95,00 mts., medidos de Norte para Sul.

Art. 2º A área acima descrita destina-se a construção de uma unidade esportiva, com campo de futebol e área de lazer, para a Comunidade 
de Treviso.

Art. 3º O imóvel descrito no artigo 1º da presente Lei, será pago pelo preço de avaliação conforme Laudo de Avaliação da Comissão em 
anexo, no montante de CR$-8.000.000,00 (oito milhões de cruzeiros).

Art. 4º As despesas decorrentes da presente aquisição correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 17 de junho de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 17 de junho de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 88

Publicação Nº 1878912

LEI Nº 88

CRIA IMPOSTO TERRITORIAL RURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, a partir de 1º de janeiro de 1962, nos termos da Emenda Constitucional nº 1-A-1959, o Imposto Territorial Rural, sob 
Código 0111ª.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1962, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 880/92

Publicação Nº 1879704

LEI Nº 880/92

“AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A UTILIZAR A UNIDADE FISCAL MONETÁRIA - UFM DO MÊS DE JANEIRO/92, PARA CO-
BRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU NO CORRENTE EXERCÍCIO”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Chefe do Poder Executivo Municipal, fica autorizado a usar a Unidade Fiscal Monetária - UFM, correspondente ao mês de janeiro 
deste ano, para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, no corrente exercício financeiro.

Art. 2º Permanece em vigor as demais disposições do Código Tributário Municipal.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 02 de setembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 02 de setembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 881/92

Publicação Nº 1879705

LEI Nº 881/92

“CONCEDE ANISTIA AOS CONTRIBUINTES INADIMPLENTES COM O FISCO MUNICIPAL ATÉ 1.991, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedida a anistia fiscal, com base no artigo 94 do Código Tributário, aos contribuintes devedores com o Fisco Municipal, re-
ferentes aos tributos do exercício financeiro de 1.991.
Parágrafo Único - O benefício concedido acima, refere-se à atualização monetária, multas e juros.

Art. 2º Os contribuintes inadimplentes com o Fisco Municipal, referente aos tributos de 1.990, pagarão o mesmo valor lançado em 1.991, 
para a existência do mesmo fato gerador.

Art. 3º Continuam em vigor as demais disposições do Código Tributário Municipal.
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Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 02 de setembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 02 de setembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 882/92

Publicação Nº 1879706

LEI Nº 882/92

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EXECUTAR REFORMA E BENFEITORIAS EM IMÓVEL UTILIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SIDERÓPOLIS EM REGIME DE COMODATO”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a executar reforma e benfeitorias no imóvel construído medindo 284,00 m2 (duzentos e oitenta 
e quatro metros quadrados), pertencente a Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, localizado na Rua 10 no Bairro Rio Fiorita, ocupdo pelo 
município em regime de comodato por doze (12) anos.
§ 1º - As reformas e benfeitorias executadas no imóvel referido, visam dotá-lo de condições de uso e funcionamento, para o fim a que se 
destina.
§ 2º - As reformas e benfeitorias mencionadas, ficarão incorporadas ao imóvel como compensação pelo seu uso, a título gratuito, durante 
o prazo de vigência do contrato.

Art. 2º As despesas oriundas da presente Lei, correrá por conta das dotações próprias do Orçamento Vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 02 de setembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 02 de setembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 883/92

Publicação Nº 1879707

LEI Nº 883/92

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$450.000.000,00”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinqüenta 
milhões de cruzeiros), destinados a suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:
07.07 - SECRET/ OBRAS E SERV/ MUNICIPAIS
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
10915751012 - Paviment. De Vias e Logradouros Públicos
4110 - Obras e Instalações ............................................ CR$ 450.000.000,00
TOTAL ................................................................CR$ 450.000.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei, correrá por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orça-
mento vigente:
08.08 - SECRET/ SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
4000 - DESPESAS DECAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
10573161018 - Constr. Casas Populares Regime de Mutirão
4110 - Obras e Instalações ............................................ CR$ 100.000.000,00
09.09 - SECRET/ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
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4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
09774591020 - Recup. de áreas mineradas a céu aberto
4110 - Obras e Instalações ............................................ CR$ 200.000.000,00
12.12 - SECRET/ EDUC/ CULT/ ESP/ E LAZER
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
08421881025 - Aquis. áreas constr. ampl. de centros comunit.
4110 - Obras e Instalações ............................................ CR$ 150.000.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 450.000.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 10 de agosto do corrente.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 02 de setembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 02 de setembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 884/92

Publicação Nº 1879708

LEI Nº 884/92

“INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE ADMISSÃO NO QUADRO FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DE PESSOAS EXCEPCIONAIS, 
DEFICIENTES FÍSICOS E MENTAIS, DE CAPACIDADE PRODUTIVA COMPROVADA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a admitir em seu Quadro Funcional, para aproveitamento de mão de obra qualificada pessoas 
excepcionais, deficientes físicos e mentais, de capacidade realmente produtiva, após aprovados em:
a) Provas escritas;b) Exames médicos;c) Testes psicológicos.
Parágrafo Único - Caberá ao Executivo Municipal, designar um professor, um médico e um psicólogo, para efetuarem em conjunto, os testes 
e exames acima mencionados, cujos resultados serão obrigatoriamente formalizados por escrito e informados ao Órgão Público.

Art. 2º Estarão aptos a exercerem atividades profissionais na Prefeitura Municipal de Siderópolis, as pessoas de ambos os sexos e de acordo 
com o Artigo 1º e seu parágrafo desta Lei, até o limite máximo de 5% (cinco por cento) do total das vagas existentes no Quadro de fun-
cionários da municipalidade.

Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei, incorporar-se-ão às consignações anuais dos respectivos orçamentos e dentro de cada 
setor em que se der a admissão no Quadro Funcional do Município.

Art. 4º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, respeitada a legislação vigente e, revogando-se as disposições em con-
trário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 03 de setembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 03 de setembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 885/92

Publicação Nº 1879709

LEI Nº 885/92

“DISPÕE SOBRE A SEPARAÇÃO DE LIXO NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Passa a ser obrigatória a separação de lixo, qualitativamente, na sua origem, em todas as escolas localizadas no Município de Sideró-
polis, sejam elas públicas ou particulares.

Art. 2º A obrigatoriedade estende-se desde as escolas de nível primário até às de nível secundário.

Art. 3º Os resíduos serão separados em três espécies:
I - lixo seco;
II - lixo orgânico;
III - lixo de banheiro e similares.

Art. 4º É considerado lixo seco qualquer espécie de papel, plástico, lata, metal, vidro, enfim, material reciclável.

Art. 5º Lixo orgânico são os resíduos de fácil decomposição, tais como restos de comida, cascas de frutas e legumes, folhas de verduras e 
árvores.

Art. 6º Lixo de banheiro e seus similares consiste em todo material recolhido nos sanitários, bem como o material proveniente dos pronto-
-socorros e farmácias das escolas, como algodão, esparadrapo, curativos, etc.

Art. 7º Todo lixo reciclável coletado nas escolas será aproveitado para ser vendido e a verba poderá ser revertida às escolas ou doadas a 
entidades assistenciais.

Art. 8º O lixo orgânico poderá ser aproveitado em hortas, nas escolas, ou ser devidamente embalado para o recolhimento.

Art. 9º O lixo de banheiro e seus similares deverão ser devidamente embalado e incinerado.

Art. 10 - Regulamento próprio disciplinará a forma de recolhimento e a destinação final do lixo no que se refere aos artigos 7º, 8º e 9º 
desta Lei.

Art. 11 - Às escolas descumpridoras desta Lei, será aplicada multa e/ou sanção a ser definida na regulamentação.

Art. 12 - Caberá à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, juntamente com a Assessoria de Meio Ambiente da Prefeitura 
e as próprias escolas, a realização de campanhas de esclarecimentos no sentido de facilitar a aplicação desta Lei.
Parágrafo Único - Para a realização das campanhas poderão ser realizados convênios com entidades privadas.

Art. 13 - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, juntamente com a Assessoria de Meio Ambiente da Prefeitura, organi-
zará uma equipe técnica que comparecerá a cada escola situada no Município de Siderópolis, a fim de expor as necessidades e importância 
da presente Lei, bem como apresentar métodos que facilitem a coleta diferenciada do lixo.
Parágrafo Único - A equipe técnica referida no “caput” deste artigo, deverá comparecer a cada escola no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
a contar da finalização da regulamentação.

Art. 14 - O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, no prazo máximo de 90 (noventa) dias.

Art. 15 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 04 de setembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 04 de setembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 886/92

Publicação Nº 1879710

LEI Nº 886/92

“AUTORIZA A PERMUTA DE ÁREA DE TERRAS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar permuta de área de terras, pertencentes a Prefeitura Municipal de 
Siderópolis, por outra de propriedade do Senhor Inocenti Frassetto, como a seguir descritas:
I - Área 1, pertencentes a Prefeitura Municipal, com 825,75 m2 (oitocentos e vinte e cinco metros quadrados e setenta e cinco centímetros 
quadrados), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob o nº 11.447 e localizada na Rua E, esquina com a Avenida 
Porfírio Feltrin, na Vila São João - COHAB, nesta cidade, com s seguintes confrontações:
NORTE: 20,70 metros lineares com o Lote nº 11;
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SUL: 17,00 metros lineares com a Rua B;
LESTE: 43,74 metros lineares com a Av. Porfírio Feltrin e;
OESTE: 43,60 metros lineares com os lotes nºs 16, 17, 18 e 19.

Art. 2º A referida área do artigo anterior, será permutada com outra área de propriedade do Senhor Inocenti Frassetto, com 624,00 m2 (seis-
centos e vinte e quatro metros quadrados), localizada na Rua Sem Denominação, no Bairro Estrada de Ferro, neste Município, matriculada 
no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca sob nº 11.216, com as seguintes confrontações:
NORTE: 24,00 metros lineares com Vera Luzia Cândido;
SUL: 24,00 metros lineares com a Rua Sem Denominação;
LESTE: 26,00 metros lineares com terras de Ana Frassetto Bussolo;
OESTE: 26,00 metros lineares com a Rua Sem Denominação.

Art. 3º A área adquirida pela Prefeitura Municipal e relacionada acima, destina-se a implantação de um Centro Social Urbano, com locais 
esportivos e recreativos, que atendem a Comunidade do Bairro Estrada de Ferro.

Art. 4º As áreas de terra acima descritas, equivalem-se conforme Laudo de Avaliação anexo.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 23 de setembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 23 de setembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 887/92

Publicação Nº 1879711

LEI Nº 887/92

“AUTORIZA A DOAR ÁREA DE TERRA AO CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS - CDL, DE SIDERÓPOLIS”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a doar uma área de terra, pertencente ao Patrimônio Público Municipal, ao 
Clube de Diretores Lojistas - CDL de Siderópolis, medindo 310,00 m2 (trezentos e dez metros quadrados), localizada na Vila São João, nesta 
cidade de Siderópolis, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, sob o nº 11.447, cujo desmembramento foi registrado 
em novembro de 1.986, com as seguintes confrontações:
NORTE: 25,00 metros lineares com o lote nº 12;
SUL: 25,00 metros lineares com o lote nº 16;
LESTE: 12,40 metros lineares com a Rua E;
OESTE: 12,40 metros lineares com o Lote nº 11.

Art. 2º A área acima descrita será doada à referida Entidade, destinada à construção de sua Sede Social.
§ 1º - A referida Entidade não possui fins lucrativos e foi declarada de Utilidade Pública, pela Lei Municipal nº 686/86, de 01 de outubro de 
1.986.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 23 de setembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 23 de setembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
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LEI Nº 888/92

Publicação Nº 1879712

LEI Nº 888/92

“AUTORIZA A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA CALÇADOS CRISUL LTDA”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar contrato de comodato com a Empresa Calçados Crisul Ltda., a fim de 
que esta possa utilizar os imóveis construídos com 675,37 e 41,22 m², respectivamente, cuja posse pertence ao Município e, já repassados 
pela Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, mediante contrato de comodato firmado em 05 de setembro de 1.991, que se localizam na Rua 
nº 10 no Bairro Rio Fiorita, nesta cidade de Siderópolis.

Art. 2º O referido imóvel será destinado à implantação de uma fábrica de calçados, que será utilizada, sem ônus para a empresa, pelo prazo 
de dez (10) anos.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 23 de setembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 23 de setembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 889/92

Publicação Nº 1879713

LEI Nº 889/92

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-791.000.000,00”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$-791.000.000,00 (Setecentos 
e noventa e um milhões de cruzeiros), destinados à suplementação das dotações do orçamento vigente, conforme segue:
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
03070212001 - Manut. do Gabinete do Prefeito
3110 - Pessoal ......................................................... CR$ 25.000.000,00
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
03070212002 - Manut. Gab. Vice-Prefeito
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 5.000.000,00
03.03 - PROCURADORIA GERAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
02040132003 - Manut. da Procuradoria Geral
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 8.000.000,00
04-04 - ASSESSORIAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
03070212004 - Manut. das Assessorias
3110 - Pessoal ......................................................... CR$ 10.000.000,00
05.05 - SECR/ ADM/ PLANEJ.
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
03070212005 - Manut. da Secr/ Adm/ Planej.
3110 - Pessoal ......................................................... CR$ 35.000.000,00
3130 - Serv. de Terc. e Encargos ....................................... CR$ 20.000.000,00
06.06 - SECRET. DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
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3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
03080322006 - Manut. da Secr. de Finanças
3120 - Material de Consumo .............................................. CR$ 5.000.000,00
3130 - Serv. de Terc.e Encargos ........................................ CR$ 10.000.000,00
07.07 - SECRET/ OBRAS E SERV/ MUNICIP.
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
16070212009 - Manut. da Secr. Obras e Serv. Munic.
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 150.000.000,00
3113 - Obrigações Patronais ............................................ CR$ 20.000.000,00
3120 - Material de Consumo ............................................ CR$ 150.000.000,00
3130 - Serv. Terc. e Encargos .......................................... CR$ 80.000.000,00
08.08 - SECR/ SAÚDE/ PROM/ SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
13754282010 - Manut. Secr/ Saúde/ Prom/ Social
3120 - Material de Consumo ............................................. CR$ 30.000.000,00
3130 - Serv. Terc. Encargos ............................................ CR$ 10.000.000,00
09.09 - SECR/ AGRIC/ MEIO AMBIENTE
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
04181112011 - Manut. Secr/ Agric/ Meio Ambiente
3110 - Pessoal ......................................................... CR$ 30.000.000,00
3120 - Material de Consumo ............................................. CR$ 40.000.000,00
3130 - Serv. Terc. e Encargos ......................................... CR$ 100.000.000,00
10.10 - SECR/ EDUC/ CULT/ ESP/ LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
08472392014 - Manut. Transp. Escolar
3130 - Serv. Terc. e Encargos .......................................... CR$ 30.000.000,00
08452162015 - CNEC
3230 - Transf. a Inst. Privadas ........................................ CR$ 10.000.000,00
08431962016 - INSTITUTO SÃO PIO X
3230 - Transf. a Inst. Privadas ......................................... CR$ 8.000.000,00
08492522019 - APAE
3230 - Transf. a Inat. Privadas ........................................ CR$ 10.000.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
01010012025 - Manut. Câmara de Vereadores
3130 - Serv. Terc. e Encargos ........................................... CR$ 5.000.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 791.000.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta da anulação parcial dos seguintes recursos:
04.04 - ASSESSORIAS
03073631004 - CONSTR. PARQ. MUN. FEIRAS E EXP.
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 90.000.000,00
05.05 - SECR/ ADM/ PLANEJ.
03070212005 - Manut. Secr/ Adm/ Planej.
3250 - Transf. a Pessoas .............................................. CR$ 100.000.000,00
07.07 - SECR/ OBRAS SERV/ MUNIC.
16885341007 - CONSTR. PONTES E PONTILHÕES
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 50.000.000,00
13764491011 - DRENAG. CONSTR. ESG. GALR. PLUVIAIS
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 50.000.000,00
08.08 - SECR/ SAÚDE/ PROM/ SOCIAL
13754281015 - CONSTR. AMPL. UNID. SANITÁRIAS
4110 - Obras e Instalações ............................................ CR$ 100.000.000,00
10.10 - SEC/ EDUC/ CULT/ ESP/ LAZER
08411901021 - CONST. AMPL. CRECHES E PRÉ-ESCOLAS
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 50.000.000,00
08420251022 - CONST AMPL. UNID. ESCOLARES
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 50.000.000,00
08422281024 - AQUIS. ÁREAS CONSTR. UNID. ESPORT.
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 90.000.000,00
08420212012 - MANUT. SECR/ EDUC/ CULT/ ESP/ LAZER
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 100.000.000,00
12.12 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999992999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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9999 - Reserva de Contingência ........................................ CR$ 111.000.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 791.000.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 23 de setembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 23 de setembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 89

Publicação Nº 1878913

LEI Nº 89

ESTABELECE NOVO HORÁRIO DE EXPEDIENTE NA PREFEITURA MUNICIPAL

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica estabelecido o seguinte horário de expediente na Prefeitura Municipal:
Para os funcionários dos serviços internos
De segunda a sexta-feira
Das 13h00 às 19h00
Aos sábados
Das 9h00 às 12h00.
Para os Extranumerários Mensalistas e os Diaristas
De segunda à sábado
Das 7h30 às 11h30
E das 13h00 às 17h00.
Para os Professores do Ensino Primário
Obedecerão o horário estabelecido pelas Leis e Regulamentos baixados pela Secretaria de Educação do Estado a respeito, atendidas, en-
tretanto, as conveniências regionais e locais para o ensino.

Art. 3º Esta Lei anula a de nº 52, de 16/08/60, e entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1962, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 890/92

Publicação Nº 1879714

LEI Nº 890/92

“AUTORIZA A DOAR LOTES DE TERRA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, OCUPADAS POR POSSEIROS OU NÃO, E LOCALIZADOS NESTE MUNI-
CÍPIO”.

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a doar, sem encargos, os lotes de 01 a 63, localizados na área industrial, 
próximos à Estrada de Ferro Dona Tereza Cristina, neste Município, inscrito dentro de uma gleba maior de 75.657,69 m2 (setenta e cinco 
mil, seiscentos e cinqüenta e sete metros quadrados e sessenta e nove centímetros), matriculada no Cartório de Registro de Imóveis desta 
Comarca, sob o nº 5.264, de 19 de novembro de 1.981, com as confrontações individualizadas de cada lote, que apresenta no mapa anexo.

Art. 2º As doações serão feitas diretamente ao posseiro, ocupante do respectivo lote, conforme mapa da situação da área e relação dos 
donatários anexo, que também fazem parte integrante da presente Lei.
§ 1º - Os lotes ainda não ocupados por posseiros na referida área serão doados a pessoas comprovadamente carentes, até completar o 
número disponível, após a construção da devida moradia.
§ 2º - Os lotes não ocupados e doados a pessoas carentes serão destinados, exclusivamente, à construção de casa do donatário beneficiado, 
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sob pena de reversão ao Patrimônio Público.

Art. 3º A escritura pública, de cada lote doado, será outorgado pela Prefeitura Municipal ao donatário beneficiado, cujas despesas correrão 
por conta do beneficiado.

Art. 4º O Chefe do Poder Executivo Municipal, fica autorizado a tomar todas as providências necessárias para a outorga das escrituras de-
finitivas aos donatários.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 30 de setembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 30 de setembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 891/92

Publicação Nº 1879715

LEI Nº 891/92

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-480.000.000,00”.

IRINEU LOSSO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Verea-
dores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$-480.000.000,00 (Quatrocentos 
e oitenta milhões de cruzeiros) destinados à suplementação das dotações do orçamento vigente conforme segue:
04.04 - ASSESSORIAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
03070212005 - MANUT. DAS ASSESSORIAS:
3110 - Pessoal ......................................................... CR$ 10.000.000,00
3130 - Serv. de Terc. e Encargos ......................................CR$ 10.000.000,00
05.05 - SECRET/ ADMIN/ PLANEJAMENTO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
03070212005 - MANUT. DA SECRET/ ADM/ PLANEJ.
3130 - Serv. de Terc. e Encargos ....................................... CR$ 30.000.000,00
07.07 - SECRET/ OBRAS/ SERV. MUNIC.
16070212009 - MANUT. DA SECRET/ OBRAS/ SERV/ MUNIC.
3120 - Material de Consumo ............................................ CR$ 150.000.000,00
3130 - Serv. de Terc. e Encargos ...................................... CR$ 100.000.000,00
08.08 - SECRET/ SAÚDE/ PROM/ SOCIAL
13754482010 - MANUT/ SECRET/ SAÚDE/ PROM/ SOCIAL
3130 - Serv. de Terc. e Encargos ....................................... CR$ 10.000.000,00
09.09 - SECRET/ AGRIC/ MEIO AMBIENTE
04181112011 - MANUT/ SECRET/ AGRIC/ MEIO AMBIENTE
3120 - Material de Consumo ............................................. CR$ 10.000.000,00
3130 - Serv. de Terc. e Encargos ...................................... CR$ 100.000.000,00
10.10 - SECR/ EDUC/ CULT/ ESP/ LAZER
08472392014 - MANUT. TRANSP. ESCOLAR
3130 - Serv. de Terc. e Encargos ....................................... CR$ 50.000.000,00
08492522019 - APAE
3230 - Transf. Instit. Privadas ......................................... CR$ 5.000.000,00
08814862018 - CLUBE DE MÃES
3230 - Transf. Inst. Privadas ........................................... CR$ 5.000.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 480.000.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior desta Lei correrá por conta da anulação parcial dos seguintes recursos:
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
03070211002 - Aquis. Viat. p/ Gab. do Prefeito
4120 - Equip. e Mat. Permanente ......................................... CR$ 4.500.000,00
04.04 - ASSESSORIAS
03073631004 - CONSTR. PARQ. MUNIC. FEIRAS E EXP.
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4110 - Obras e Instalações .............................................. CR$ 9.500.000,00
07.07 - SECRET/ OBRAS/ SERV/ MUNIC.
15885381008 - AQUIS. EQUIP. P/ GARAG. MUNIC.
4120 - Equip. e Mat. Permanente ......................................... CR$ 9.500.000,00
10583231010 - REURBANIZ. DE NOVAS ÁREAS
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 23.500.000,00
08.08 - SECRET/ SAÚDE/ PROM. SOCIAL
13754281015 - CONSTR. AMPL. UNID. SANITÁRIAS
4110 - Obras e Instalações .............................................. CR$ 9.500.000,00
13754281017 - AQUIS. VEÍC. P/ SECR. SAÚDE
4120 - Equip. e Mat. Permanente ........................................ CR$ 14.500.000,00
10573161018 - CONSTR. CASAS POP. EM REGIME MUT.
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 49.500.000,00
09.09 - SECRET/ AGRIC/ MEIO AMBIENTE
04181111019 - AQUIS. MÁQ. IMPLEM. P/ SERV. AGRÍCOLAS
4120 - Equip. e Mat. Permanente ........................................ CR$ 14.500.000,00
09774591020 - RECUP. ÁREAS MINER. A CÉU ABERTO
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 54.500.000,00
10.10 - SECRET/ EDUC/ CULT/ ESP/ LAZER
08411901021 - CONSTR. AMPL. CRECHES PRÉ-ESCOLAR
4110 - Obras e Instalações ............................................... CR$ 9.500.000,0
08420251022 - CONSTR/ AMPL/ UNIDADES ESCOLARES
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 13.000.000,00
08421881023 - AQUIS. VEÍC. P/ EDUC.
4120 - Equip. e Mat. Permanente ........................................ CR$ 80.000.000,00
08421881025 - AQUIS. ÁREAS CONSTR. AMPL. CENTROS COMUNIT.
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 49.500.000,00
08814851026 - CONSTR. CENTRO CONV. IDOSOS
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 29.500.000,00
08411901027 - CONSTR. CENTRO DA CRIANÇA
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 49.500.000,00
08482472024 - MANUT. FUND. MUNIC. CULTURA
3210 - Transf. Intragovernamentais ...................................... CR$ 9.000.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
01010012025 - MANUT. DA CÂMARA DE VEREADORES
3250 - Transf. a Pessoas ................................................ CR$ 9.500.000,00
4120 - Equip. e Mat. Permanente .......................................CR$ 14.500.000,00
01010011029 - REEQUIPAMENTO DA CÂMARA DE VEREADORES
4120 - Equip. e Mat. Permanente ........................................ CR$ 14.500.000,00
TOTAL ................................................................CR$ 480.000.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 06 de novembro de 1.992.
IRINEU LOSSO
Prefeito Municipal em Exercício
ADEMIR MARQUES
Secretário de Finanças
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 06 de novembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 892/92

Publicação Nº 1879716

LEI Nº 892/92

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS PARA O EXERCÍCIO DE 1.993 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
(CR$ 80.000.000.000,00)

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento do Município de Siderópolis, para o exercício financeiro de 1.993, estima a receita em CR$-80.000.000.000,00 (oitenta 
bilhões de cruzeiros) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação das fontes previstas nos anexos integrantes desta Lei, obedecendo aos dispositivos 
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da legislação em vigor, conforme abaixo:
1 - RECEITAS CORRENTES
- Receita Tributária .................................................. CR$ 260.000.000,00
- Receita Patrimonial .................................................. CR$ 50.000.000,00
- Receita de Serviços .................................................. CR$ 65.000.000,00
- Transferências Correntes ......................................... CR$ 78.270.000.000,00
- Outras Receitas Correntes ............................................ CR$ 50.000.000,00
 ....................................................................... CR$ 79.795.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL
- Operações de Crédito ................................................ CR$ 100.000.000,00
- Alienação de Bens ..................................................... CR$ 5.000.000,00
- Transferências de Capital ............................................ CR$ 80.000.000,00
- Outras Receitas de Capital ........................................... CR$ 20.000.000,00
 ...................................................................... CR$ 205.000.000,00
TOTAL .............................................................. CR$ 80.000.000.000,00

Art. 3º A despesa será realizada por funções, programas e subprogramas, por projetos e atividades, de acordo com a legislação vigente e 
distribuídos por Órgãos da seguinte forma:
1 - PODER LEGISLATIVO
00 - Câmara de Vereadores ........................................... CR$ 2.000.000.000,00
2 - PODER EXECUTIVO
01 - Gabinete do Prefeito ............................................. CR$ 540.000.000,00
02 - Gabinete do Vice-Prefeito ........................................ CR$ 175.000.000,00
03 - Procuradoria Geral ............................................... CR$ 100.000.000,00
04 - Assessorias .................................................... CR$ 1.745.000.000,00
05 - Secret. Admin. Planejamento .................................... CR$ 1.480.000.000,00
06 - Secretaria de Finanças ......................................... CR$ 1.455.000.000,00
07 - Secret. Obras e Serv. Municipais .............................. CR$ 24.020.000.000,00
08 - Secret. Saúde e Promoção Social ................................ CR$ 6.605.000.000,00
09 - Secret. Agric. e Meio Ambiente ................................. CR$ 1.965.000.000,00
10 - Secret. Educ. Cult. Esp. e Lazer .............................. CR$ 20.210.000.000,00
11 - Reserva de Contingência ....................................... CR$ 19.705.000.000,00
TOTAL .............................................................. CR$ 80.000.000.000,00

Art. 4º O Poder Executivo Municipal fundamentado na Constituição Federal e na Lei nº 4.380/64, nos termos dos Artigos 7º e 43º, itens e 
parágrafos, fica autorizado a:
I - Abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da Receita Orçamentária estimada para as dotações que se tornarem 
insuficientes, utilizando como recursos os previstos no Art. 43º, itens I e II, da Lei Federal nº 4.320/64;
II - Proceder a abertura de créditos adicionais em dotações de despesas determinadas pelos recebimentos de subvenções, contribuições ou 
auxílios para aplicação em despesas vinculadas;
III - Realizar operações de crédito, por antecipação da Receita, para suprir insuficiências de caixa, até o limite previsto na legislação vigente.

Art. 5º Os recursos da Reserva de Contingência são destinados por ato do Chefe do Executivo Municipal, para atender insuficiências nas 
dotações orçadas, para os dois poderes.

Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir para a Reserva de Contingência, total ou parcialmente, saldos de 
dotações do orçamento de despesa, que não forem utilizados.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de janeiro de 1.993.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 11 de novembro de 1.992.
IRINEU LOSSO
Prefeito Municipal em Exercício
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 11 de novembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 893/92

Publicação Nº 1879717

LEI Nº 893/92

“AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO DE COMODATO COM A EMPRESA CARBONÍFERA BELLUNO LTDA.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a firmar contrato de comodato com a Empresa CARBONÍFERA BELLUNO LTDA., a fim 
de que esta possa utilizar os imóveis de propriedade do Município, em processo de escrituração, estando na posse da área, com um total 
de 123.300,00 m2 (cento e vinte e três mil e trezentos metros quadrados), sendo: 48.484,60 m2 parte do Lote nº 51 e 74.815,40 m2 do 
Lote nº 49, do Mapa nº 1.200, de agosto de 1.991, localizados no trecho compreendido entre a Sede e o Bairro Rio Fiorita, nesta cidade 
de Siderópolis.

Art. 2º Os referidos imóveis serão destinados à implantação de lavador de rejeitos de carvão, que serão utilizados sem ônus para a Empresa, 
pelo prazo de dez (10) anos.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, Revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 25 de novembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 25 de novembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 894/92

Publicação Nº 1879718

LEI Nº 894/92

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-464.000.000,00.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$-464.000.000,00 (quatrocentos e sessenta 
e quatro milhões, destinados a suplementar as dotações abaixo especificadas, do orçamento corrente:
01.01- GABINETE DO PREFEITO
03070212001 - Manut. do Gabinete do Prefeito:
3110 - Pessoal ......................................................... CR$ 10.000.000,00
3120 - Material de Consumo .............................................. CR$ 5.000.000,00
3130 - Serv. de Terc. e Encargos ....................................... CR$ 10.000.000,00
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
03070212002 - Manut. do Gab. Vice-Prefeito:
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 5.000.000,00
03.03 - PROCURADORIA GERAL
02040132003 - Manut. da Procuradoria Geral:
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 5.000.000,00
04.04 - ASSESSORIAS
03070212004 - Manut. das Assessorias:
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 8.000.000,00
03073461005 - Constr. Pav. p/ Inc. Impl. Ind.:
4130 - Constr. Pav. p/ Incent. Ind ..................................... CR$ 10.000.000,00
05.05 - SECRET. ADM. PLANEJAMENTO
03070212005 - Manut. Secr. Adm. Planejamento:
3110 - Pessoal ......................................................... CR$ 10.000.000,00
3250 - Inativos ........................................................ CR$ 10.000.000,00
06.06 - SECRET. DE FINANÇAS
03080322006 - Manut. Secret. de Finanças
3110 - Pessoal ......................................................... CR$ 20.000.000,00
3130 - Outros Serv. e Encargos ......................................... CR$ 15.000.000,00
07.07 - SECRET. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
16070212009 - Manut. Secr. Obras e Serv. Munic.:
3110 - Pessoal ......................................................... CR$ 50.000.000,00
3120 - Material de Consumo ............................................ CR$ 120.000.000,00
3130 - Serv. Terc. e Encargos .......................................... CR$ 95.000.000,00
3260 - Encargos da Div. Interna ........................................ CR$ 10.000.000,00
08.08 - SECRET. SAÚDE PROM./ SOCIAL
13754282010 - Manut. Secr. Saúde e Prom. Social:
3130 - Serv. Terc. e Encargos ........................................... CR$ 6.000.000,00
09.09 - SECRET/ AGRIC/ MEIO AMBIENTE
04181112011 - Manut. Secr. Agr. E Meio Ambiente:
3110 - Pessoal ......................................................... CR$ 15.000.000,00
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10.10 - SECRET. EDUC. CULT. ESP. LAZER
08420212012 - Manut. Secr. Educ. Cult. Esp. e Lazer:
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 50.000.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
01010012025 - Manut. Câmara de Vereadores:
3130 - Serv. Terc. e Encargos .......................................... CR$ 10.000.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 464.000.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior do presente Decreto correrá por conta da anulação total ou parcial das seguintes dotações 
do orçamento vigente:
01.01- GABINETE DO PREFEITO
03070211001 - Reequip. Gab. do Prefeito:
4120 - Equip. e Mat. Permanente ......................................... CR$ 1.000.000,00
03070211002 - Aquis. Viat. Gab. Prefeito:
4120 - Equip. Mat. Permanente ........................................... CR$ 1.000.000,00
03070212001 - Manut. Gabinete Prefeito:
3190 - Div. Despesas Custeio ............................................ CR$ 2.500.000,00
3250 - Transf. a Pessoas ................................................ CR$ 2.500.000,00
4120 - Equip. Mat. Permanente ........................................... CR$ 1.000.000,00
02.02 - GABINETE VICE-PREFEITO
03070211003 - Equip. Mat. Perm. Gab. Vice-Prefeito:
4120 - Equip. e Mat. Permanente ........................................... CR$ 500.000,00
03070212002 - Manut. Gab. Vice-Prefeito:
3120 - Material de Consumo .............................................. CR$ 1.500.000,00
3130 - Serv. Terc. e Encargos ........................................... CR$ 1.400.000,00
3250 - Transf. a Pessoas ................................................ CR$ 2.000.000,00
4120 - Equip. e Mat. Permanente ......................................... CR$ 5.000.000,00
04.04 - ASSESSORIAS
03073631004 - Constr. Parque Mun. Feir. Exp.:
4110 - Obras e Instalações ................................................ CR$ 500.000,00
03073461005 - Constr. Pav. Inc. Impl. Ind.:
4210 - Inversões Financeiras ............................................ CR$ 4.000.000,00
03070212004 - Manut. das Assessorias:
3190 - Div. Despesas de Custeio ......................................... CR$ 1.000.000,00
4120 - Equip. e Mat. Permanente ......................................... CR$ 1.000.000,00
05.05 - SECRET/ ADM/ E PLANEJAMENTO
03070211006 - Reequip. do Paço Municipal:
4120 - Equip. e Mat. Permanente ........................................ CR$ 14.000.000,00
03070322005 - Manut. Secr. Adm. e Planej.:
3190 - Div. Despesas de Custeio ......................................... CR$ 2.000.000,00
3230 - Transf. a Inst. Privadas ......................................... CR$ 5.000.000,00
4120 - Equip. e Mat. Permanente ......................................... CR$ 4.000.000,00
06.06 - SECRET. DE FINANÇAS
03080322006 - Manut. Secret. Finanças:
3190 - Div. Despesas de Custeio ......................................... CR$ 9.000.000,00
3250 - Transf. a Pessoas ................................................ CR$ 5.000.000,00
4120 - Equip. e Mat. Permanente ......................................... CR$ 8.000.000,00
03070212008 - Contribuição a AMREC:
3224 - Transf. a Inst. Multigov ......................................... CR$ 8.000.000,00
07.07 - SECRET. OBRAS SERV/ MUNIC.
13764491011 - Drenag. Cons. Esg. Gal. Pluviais:
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 20.000.000,00
13764471013 - Impl. Rede Distr. d`água:
4110 - Obras e Instalações .............................................. CR$ 8.000.000,00
10603271014 - Impl. Rede de Ener. Elétrica:
4110 - Obras e Instalações .............................................. CR$ 5.000.000,00
16070212009 - Manut. Secr. Obr. Serv. Mun.:
3190 - Div. Despesas de Custeio ......................................... CR$ 5.000.000,00
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 10.000.000,00
4120 - Equip. e Mat. Permanente ........................................ CR$ 10.000.000,00
08.08 - SECRET. SAÚDE E PROM/ SOCIAL
13754281015 - Constr. Ampl. Unid. Sanitárias:
4110 - Obras e Instalações ................................................ CR$ 500.000,00
13754281016 - Equip. Mob. P / Hosp. Municip.:
4120 - Equip. e Mat. Permanente ........................................ CR$ 40.000.000,00
13754281017 - Aquis. Veíc. Secr. de Saúde:
4120 - Equip. e Mat. Permanente ........................................... CR$ 500.000,00
10573161018 - Constr. Casas Pop. Reg. Mut.:
4110 - Obras e Instalações ................................................ CR$ 500.000,00
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13754282010 - Manut. Secr. Saúde Prom. Soc.:
3250 - Transf. a Pessoas ............................................... CR$ 50.000.000,00
4110 - Obras e Instalações ............................................. CR$ 15.000.000,00
4120 - Equip. e Mat. Permanente ........................................ CR$ 24.000.000,00
09.09 - SECRET. AGRIC. MEIO AMBIENTE
04181111019 - Aquis. Maq. E Impl. Agrícolas:
4120 - Equip. e Mat. Permanente ........................................... CR$ 500.000,00
09774591020 - Rec. Áreas Miner. a céu aberto:
4110 - Obras e Instalações ................................................ CR$ 500.000,00
10.10 - SECRET. EDUC. CULT. ESP. E LAZER
08420251021 - Constr. e Ampl. Crec. Pre-Esc.:
4110 - Obras e Instalações ................................................ CR$ 500.000,00
08420251022 - Constr. e Ampl. Unid. Escolar:
4110 - Obras e Instalações ................................................ CR$ 500.000,00
08421881023 - Aquis. Veíc. p/ Educação:
4120 - Equip. Mat. Permanente ........................................... CR$ 1.000.000,00
08422281024 - Aquis. Áreas Cons. Unid. Esc.:
4110 - Obras e Instalações .............................................. CR$ 2.000.000,00
05221371028 - Equip. p/ Impl. Radiodifusão:
4120 - Equip. Mat. Permanente ........................................... CR$ 5.000.000,00
08421882012 - Manut. Secr. Educ. Cult. Esp. e Lazer:
3120 - Material de Consumo ............................................. CR$ 63.100.000,00
08814862018 - Clubes de Mães:
3230 - Transf. Inst. Privadas ........................................... CR$ 3.500.000,00
08482472024 - Manut. Fund. Munic. Cultura:
3210 - Transf. Intragovernam ........................................... CR$ 60.000.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
01010012025 - Manut. da Câmara de Vereadores
3110 - Pessoal ......................................................... CR$ 59.000.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 464.000.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 25 de novembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 25 de novembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 895/92

Publicação Nº 1879719

LEI Nº 895/92

“AUTORIZA ANULAÇÃO DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES ATÉ O VALOR DE 
CR$441.683.081,02.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a anular saldos de dotações orçamentárias até a importância de CR$1.441.683.081,02 
(Hum bilhão, quatrocentos e quarenta e um milhões, oitenta e um mil e dois centavos), conforme consta na Relação de Orçamentos em 
anexo fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 2º Os saldos dos recursos anulados a que se refere o artigo anterior desta Lei, servirão para abrir créditos suplementares em dotações 
do orçamento vigente que se apresentarem com deficiência de recursos orçamentários até o final deste exercício.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 27 de novembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 27 de novembro de 1.992.
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MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 896/92

Publicação Nº 1879720

LEI Nº 896/92

“HOMOLOGA E AUTORIZA OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E TRATORES AGRÍCOLAS, RELATIVOS AOS EXERCÍ-
CIOS DE 1.989, 1.990, 1.991 E 1.992.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Ficam homologados e autorizados, de pleno direito, todos os serviços executados pelos veículos, máquinas e tratores agrícolas, de 
cunho particular, nos exercícios de 1.989, 1.990, 1.991 e 1.992, que beneficiaram toda a população do município, especialmente os produ-
tores rurais.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 02 de janeiro de 1.989.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 04 de dezembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 04 de dezembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 897/92

Publicação Nº 1879721

LEI Nº 897/92

“DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e as normas gerais para a sua aplicação.

Art. 2º O atendimento dos direitos da criança e do adolescente no município de Siderópolis, será feito através das Políticas Sociais Básicas 
de Educação, Saúde, Recreação, Esporte, Cultura, Lazer, Profissionalização e outras, assegurando-se em todas elas o tratamento com dig-
nidade e respeito a liberdade e a convivência familiar e comunitária.

Art. 3º Aos que dela necessitarem será prestada a assistência social, em caráter supletivo.
Parágrafo Único - É vedada a criação de programas de caráter compensatório na ausência ou insuficiência das políticas sociais básicas do 
Município, sem prévia manifestação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 4º Fica criado no Município o Serviço Especial de Prevenção e Atendimento Médico e Psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão.

Art. 5º Fica criado pela Municipalidade o Serviço de Identificação e Localização de pais, responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos 
e, propiciará a proteção jurídico-social aos que dela necessitarem, por meio de entidade de defesa dos direitos da criança e do adolescente.

TÍTULO II
DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO

Capítulo I
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DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 6º A política de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, será garantida através dos seguintes órgãos:
I - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente;
III - Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Parágrafo Único - Cada Conselho terá seu Regimento Interno que disporá, basicamente, sobre:
I - Natureza e finalidade;
II - Composição e Organização;
III - Competência e seus Órgãos;
IV - Serviços Administrativos e técnicos;
V - Sessões do Conselho;
VI - Local, data e hora de funcionamento do Conselho.

Capítulo II
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO CONSELHO

Art. 7º Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMCAD, como órgão deliberativo, consultivo e con-
trolador das ações em todos os níveis.

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Art. 8º Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
I - Formular a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fixando prioridades para a consecução das ações de atendimento 
e a captação e a aplicação de recursos;
II - Zelar pela execução dessa política, atendidas as peculiaridades das crianças e dos adolescentes, de suas famílias, de seus grupos de 
vizinhança e dos bairros ou da zona urbana ou rural em que se localizarem;
III - Formular as prioridades a serem incluídas no planejamento do Município, em tudo que se refira ou possa afetar as condições de vida 
das crianças e dos adolescentes;
IV - Estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização de tudo quanto se execute no Município, que possa afetar as suas deliberações;
V - Cadastrar e registrar, fazendo cumprir as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069), as entidades 
não-governamentais de atendimento dos direitos da criança e do adolescente que mantenham programas de:
a) Orientação e apoio sócio-familiar;b) Apoio sócio-educativo em meio aberto;c) Colocação sócio-familiar;d) Abrigo;e) Liberdade assistida;f) 
Semiliberdade;g) Internação.
VI - Cadastrar e registrar os programas a que se refere o inciso anterior, das entidades governamentais que operem no Município, fazendo 
cumprir as normas constantes do nosso Estatuto.
VII - Regulamentar, organizar, coordenar, bem como adotar todas as providências que julgar cabíveis para a escolha e a posse dos membros 
do Conselho ou Conselhos Tutelares do Município.
VIII - Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licença aos membros, nos termos do respectivo regulamento, e declarar vago 
o posto por perda de mandato, nas hipóteses previstas nesta Lei.
IX - Deliberar ano a ano, ou em cada exercício sobre a alocação de recursos que deverá ser feita a partir das prioridades identificadas na 
realidade e dispor sobre eventuais remanejamentos.
X - Estimular e incentivar a atualização permanente dos servidores das instituições governamentais e não-governamentais, envolvidas no 
atendimento à família, à criança e ao adolescente.
XI - Alterar o seu regimento interno, com a aprovação da maioria simples dos membros presentes.
XII - Elaborar plano de ação municipal para a área da infância e da juventude, tendo por base um diagnóstico da situação da criança e do 
adolescente.

SEÇÃO III
DOS MEMBROS DO CONSELHO

Art. 9º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e composto de oito (8) membros, sendo:
I - Quatro (04) membros representando o Município, indicados pelos seguintes órgãos:
a) Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social;b) Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer;c) Titular e / ou repre-
sentante da Delegacia de Polícia;d) Escolas Básicas do Município.
II - Quatro (04) membros indicados pelo Fórum das Entidades representativas da participação popular, sendo:
a) APAE;b) Representantes dos Setores das Pastorais;c) Representante das Associações de Moradores e Conselho Comunitário;d) Repre-
sentante dos Clubes de Serviços.
Parágrafo Único - O mandato dos Conselheiros será de dois (02) anos, facultada a sua recondução, sendo que, caso necessário, sua subs-
tituição poderá ser efetuada a qualquer tempo.

Art. 10 - A função de Membro do Conselho e considerada de interesse público reelevante e não será remunerada.

SEÇÃO IV
DO PRAZO
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Art. 11 - Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho, dentre seus membros, em reunião plenária e com quorum mínimo de dois 
terços (2/3), para um mandato de dois (02) anos, facultada a sua reeleição.

Capítulo III
DO FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO FUNDO

Art. 12 - Fica criado o Fundo Municipal para Infância e Adolescência - FIA, como captador e aplicador de recursos a serem utilizados segundo 
as deliberações do Conselho, dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao qual é órgão vinculado, priorizando-se os programas de proteção 
e sócio-educativos, para atendimentos ao disposto no inciso II, do Artigo 260 da Lei Federal nº 8.069/90.

SEÇÃO II

Art. 13 - Os recursos do Fundo serão constituídos de:
I - Doações de contribuintes do Imposto de Renda e outros incentivos governamentais;
II - Alocação de recursos no Orçamento anual do Município, através de dotação própria;
III - Doações, auxílios, contribuições, subvenções, transferências de entidades nacionais e internacionais, governamentais e não-governa-
mentais;
IV - Produto das aplicações dos recursos disponíveis e vendas de materiais, publicações e eventos realizados;
V - Receitas oriundas de multas aplicadas sobre infração que envolva criança e adolescente, respeitadas as competências das esferas go-
vernamentais e dos seus repasses ao Município;
VI - Receitas provenientes de convênios, acordos, contratos realizados entre o Município e entidades governamentais ou não-governamen-
tais que tenha destinação específica.

SEÇÃO III
DA COMPETÊNCIA DO FUNDO

Art. 14 - Compete ao Fundo Municipal:
I - Registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos em benefício das crianças e dos adolescentes pelo Estado 
ou pela União;
II - Registrar os recursos captados pelo Município através de convênios, ou por doações do Fundo;
III - Manter o controle contábil, devidamente escriturado, das aplicações financeiras levadas a efeito no Município, nos termos das resolu-
ções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
IV - Liberar os recursos a serem aplicados em benefício de crianças e adolescentes, nos termos das resoluções do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente;
V - Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, segundo as resoluções 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
VI - O Fundo será regulamentado por resolução, expedido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Capítulo IV
DOS CONSELHOS TUTELARES DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DOS CONSELHOS

Art. 15 - Fica criado o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão permanente e autônomo, a ser instalado cronológica, 
funcional e geograficamente nos termos de resoluções a serem expedidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

SEÇÃO II
DOS MEMBROS E DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Art. 16 - Cada Conselho Tutelar será composto de cinco (05) membros com mandato de três (03) anos, permitida sua recondução.

Art. 17 - Para cada Conselheiro haverá um (01) suplente.

Art. 18 - Compete aos Conselhos Tutelares zelar pelo atendimento dos direitos de crianças e adolescentes, cumprindo as atribuições previs-
tas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

SEÇÃO III
DA ESCOLHA DOS CONSELHEIROS

Art. 19 - São requisitos para candidatar-se a exercer as funções de membro do Conselho Tutelar:
I - Reconhecida Idoneidade Moral;
II - Idade superior a 21 anos;
III - Residir no Município
IV - Diploma de nível superior de área afim ou reconhecida experiência de, no mínimo, dois (02) anos no trato com crianças e adolescentes.
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Art. 20 - Os Conselheiros serão escolhidos pelo voto facultativo dos cidadãos do Município, em processo de escolha, regulamentado e coor-
denado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Parágrafo Único - Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a composição das chapas, sua forma de registro, 
forma e prazo para impugnações, registro de candidaturas, proclamação dos eleitos e posse dos Conselheiros.

Art. 21 - O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, será presidido pelo Conselho Municipal e fiscalizado por membro do 
Ministério Público.

SEÇÃO IV
DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO E DA REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS

Art. 22 - O exercício efetivo da função de Conselheiro constituirá serviço relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegu-
rará prisão especial, em caso de crime comum, até julgamento definitivo.

Art. 23 - O Conselho Tutelar elaborará o seu Regimento Interno, submetendo-o a aprovação do COMCAD.

Art. 24 - Constará na Lei orçamentária Municipal previsão de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar.

Art. 25 - O Chefe do Poder Executivo, ouvido o Conselho de Direitos e o Conselho Tutelar, providenciará local adequado para seu funciona-
mento, bem como apoio de pessoal e outros meios.

Art. 26 - As funções do Conselheiro Tutelar não serão remuneradas.
§ 1º - Caso, entretanto, o volume de trabalho que, a ser desenvolvido, assim o justifique e, havendo solicitação do COMCAD, fica o Chefe 
do Poder Executivo autorizado a fixar, por Decreto, uma remuneração compatível com suas funções.
§ 2º - Tratando-se de agentes públicos, eleitos para mandato temporário, os Conselheiros Tutelares não adquirem, ao término do seu man-
dato, qualquer direito a indenizações nem a efetivação ou estabilidade nos quadros da administração pública municipal.
§ 3º - Elegendo-se algum funcionário público municipal, considerar-se-ão justificadas as ausências de suas funções efetivas sempre que 
estiver a serviço do Conselho Tutelar e, caso seja remunerado o cargo de Conselheiro Tutelar, fica-lhe facultado optar pelos vencimentos e 
vantagens de seu cargo efetivo, vedada, em qualquer hipótese, a acumulação da remuneração das duas funções.

Art. 27 - Perderá o mandato o Conselheiro que for condenado a no mínimo dois (02) anos de prisão pela prática de crime, cuja sentença 
transite em julgado, ou ainda, por decisão da metade mais de seus pares.

Art. 28 - São impedidos de servir, no mesmo Conselho, marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmos, cunha-
dos durante o cunhadio, tio, sobrinho, padrasto, madrasta e enteado.
Parágrafo Único - Estende-se o impedimento do Conselho, na forma deste artigo, em relação a autoridade judiciária e ao representante do 
Ministério Público, com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na Comarca, Foro Regional ou Distrital.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 29 - No prazo máximo de noventa (90) dias da publicação desta Lei, por convocação do Chefe do Poder Executivo Municipal, os órgãos e 
organizações afins, se reunirão para elaborar o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ocasião 
em que elegerão seu primeiro Presidente.

Art. 30 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 16 de dezembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 16 de dezembro de 1.992.
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 898/92

Publicação Nº 1879722

LEI Nº 898/92

“CONCEDE ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI, DOADOS PELO MUNICÍPIO.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedidad a isenção do pagamento do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, nas doações de áreas de terras 
feitas pelo Município, as indústrias que aqui se instalarem, desde que não haja similares em funcionamento.
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Art. 2º A isenção descrita acima, estende-se a todas as doações de áreas de terras degradadas, para qualquer uso, desde que o donatário 
execute sua recuperação.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 16 de dezembro de 1.992.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 16 de dezembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 899/92

Publicação Nº 1879723

LEI Nº 899/92

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, VISANDO O 
POLICIAMENTO OSTENSIVO.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Governo do Estado, através da Polícia Militar, visando 
a realização de policiamento ostensivo por intermédio de guarnições de Radiopatrulha da Polícia Militar, objetivando dar maior segurança a 
toda a população.

Art. 2º As despesas decorrentes do presente convênio correrá por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 16 de dezembro de 1.992.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 16 de dezembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração

LEI Nº 9

Publicação Nº 1878833

LEI Nº 9
CRIA O IMPOSTO DO SELO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, nesta Prefeitura, o Imposto do Selo, que será incluído na Receita do Município, com a incidência 0-19-7.

Art. 2º O imposto de que trata o artigo anterior será cobrado sobre todos os recibos fornecidos e pagos pela tesouraria e demais documen-
tos que transitarem por esta municipalidade.

Art. 3º O imposto de que trata a presente Lei, terá a categoria de selo adesivo, ficando o Poder Executivo autorizado a mandar confeccio-
ná-los.

Art. 4º Os valores dos selos adesivos serão compreendidos entre Cr$1,00 e Cr$50,00, sendo seus valores específicos constituídos: Cr$1,00; 
Cr$1,50; Cr$2,00; Cr$5,00; Cr$10,00; Cr$20,00 e Cr$50,00. Conterão os símbolos e efígies assim classificados: Selo de um cruzeiro: símbolo 
do carvão nacional; selo de um cruzeiro e cinquenta centavos: as iniciais da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN; selo de dois cruzeiros: o 
símbolo do colono; selo de cinco cruzeiros: a efígie de Dom Luiz Orione; selo de dez cruzeiros: a efígie do finado governador Jorge Lacerda; 
selo e vinte cruzeiros: a efígie do finado presidente Getulio Vargas.

Art. 5º A tabela de aplicação dos selos respectivos será regulada por lei especial a ser encaminhada oportunamente.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 18 de novembro de 1959.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 90

Publicação Nº 1878914

LEI Nº 90
ABRE CRÉDITO ESPECIAL

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 900/92

Publicação Nº 1879724

LEI Nº 900/92

“AUTORIZA A PERMUTA DE ÁREA DE TERRAS.”

JOSÉ ANTONIO PÉRICO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar permuta de área de terras pertencentes a Prefeitura Municipal de 
Siderópolis, por outra de propriedade do Senhor Volnei Brogni, como a seguir descritas:
I - Área 1, pertencente a Prefeitura Municipal, com 337,50 m2 (trezentos e trinta e sete metros quadrados e cinqüenta centímetros), matri-
culada no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, sob o nº 13.834 e localizada na Rua Diomício Freitas, nesta cidade de Siderópolis, 
com as seguintes confrontações:
NORTE - 26,00 metros lineares com a APAE;
SUL - 19,00 metros lineares com José Maurício da Silva;
LESTE - 15,00 metros lineares com a Rua Diomício Freitas;
OESTE - 16,40 metros lineares com Getúlio Rovaris.

Art. 2º A referida área no artigo anterior, será permutada por outra área de propriedade do Senhor Volnei Brogni, com 253,13 m2 (duzentos 
e cinqüenta e três metros quadrados e treze centímetros), localizada na SC-445, neste Município, matriculada no Cartório de Registro de 
Imóveis desta Comarca sob o nº 14.554, com as seguintes confrontações:
NORTE - 15,00 metros lineares com Valmir Savi;
SUL - 12,00 metros lineares com Dilto Olivo;
LESTE - 15,00 metros lineares com a Rua 21;
OESTE - 20,00 metros lineares com a SC - 445.

Art. 3º A área adquirida pela Prefeitura Municipal e relacionada acima, destina-se à implantação de uma praça e uma escadaria, que aten-
dem à comunidade do Bairro da Gruta.

Art. 4º As áreas de terra acima descritas equivalem-se, conforme laudo de avaliação anexo.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 16 de dezembro de 1.992.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
Em 16 de dezembro de 1.992.
JOSÉ ANTONIO PÉRICO
Prefeito Municipal
MÁRIO JERÔNIMO CESA
Secretário de Administração
O anexo encontra-se disponível, ainda, no Paço Municipal
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LEI Nº 901/93

Publicação Nº 1879725

LEI Nº 901/93

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do Artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e, Artigo 152, parágrafo 6º, 
da Lei Orgânica do Município, autorizado a contratar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis (06), 
segundo as necessidades temporárias do Município.
§ 1º - A contratação solicitada no caput do artigo, será feita para o desempenho de atividades ligadas às áreas de saúde, educação, agri-
cultura, meio ambiente e obras públicas.
§ 2º - A remuneração dos Servidores que serão contratados, será aquela constante na Lei Municipal nº 761/89, de 31/05/89.
§ 3º - O regime jurídico dos Servidores contratados será o regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão, respectivamente, nas Secretarias Municipais abaixo relacionadas:
I - SECRETARIA DE ADMIN/ PLANEJAMENTO
01 - Fiscal de Postura;
II - SECRT/ OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
25 - Auxiliar de Serviços Gerais;
08 - Operador de Máquinas;
05 - Vigia;
06 - Motorista;
01 - Carpinteiro;
01 - Encanador;
01 - Funileiro;
01 - Pedreiro;
01 - Soldador;
02 - Garis;
01 - Mecânico.
III - SECRET/ SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
04 - Médico;
03 - Dentista;
03 - Vigia;
01 - Psicólogo.
IV - SECRET/ AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
03 - Operador trator agrícola;
02 - Auxiliar serviços gerais.
V - SECRET/ EDUC/ CULT/ ESPORTE E LAZER
20 - Professor;
01 - Motorista;
02 - Merendeira.

Art. 3º A presente autorização, faz-se necessária diante das exigências dispostas nas Leis Municipais nºs 844, de 17 de abril de 1.991 e 863, 
de 08 de novembro de 1.991.

Art. 4º As contratações de que trata esta Lei, serão sempre, procedidas de exposição de motivos da Secretaria a qual está vinculado o 
Servidor, com o ciente do Poder Executivo Municipal.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 1.993.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS EM 26 DE JANEIRO DE 1993.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 26 de janeiro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração
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LEI Nº 902/93

Publicação Nº 1879726

LEI Nº 902/93

“AUTORIZA A LOCAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a locação, através de licitação, de tratores agrícolas e /ou equipa-
mentos, visando atender aos agricultores deste Município.

Art. 2º A locação de que trata o artigo anterior da presente Lei, poderá ser feito por pessoas físicas ou jurídicas, observando-se sempre o 
melhor equipamento, as condições de conservação e os preços cotados.

Art. 3º Fica igualmente o Chefe do Executivo Municipal autorizado a custear cinqüenta por cento (50%) dos custos dos tratores e /ou equi-
pamentos contratados, referidos nesta Lei, para realização de serviços particulares aos agricultores do Município.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação própria, do orçamento vigente no corrente exercício.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS EM 03 DE MARÇO DE 1993.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 03 de março de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 903/93

Publicação Nº 1879727

LEI Nº 903/93

“AUTORIZA A VENDA, POR LEILÃO PÚBLICO, DE VEÍCULOS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.”

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a venda, por leilão público, no estado em que se encontram, os 
seguintes veículos do Patrimônio Público do Município: um caminhão Mercedes-Benz L-1113 ano 1977, um automóvel Chevrolet Opala ano 
1981, um automóvel Volkswagen VW/1300 ano 1983, um automóvel Chevrolet Opala 1978, um trator agrícola desmontado e um automóvel 
Fiat ano 1984.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 15 de fevereiro de 1.993.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS EM 05 DE MARÇO DE 1993.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 05 de março de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 904/93

Publicação Nº 1879728

LEI Nº 904/93

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO COM A CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNI-
DADE - CNEC - , SETOR DE SIDERÓPOLIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .”

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou 
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e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Campanha Nacional de Escolas da Comunidade- CNEC 
- Setor de Siderópolis, visando a manutenção e funcionamento dos cursos promovidos pelo Colégio Cenecista Santa Bárbara.

Art. 2º O prazo de validade do presente Convênio, firmado entre as partes, terá a vigência relativo ao ano letivo do exercício de 1.993.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do mês de janeiro de 1.993, revogando-se as 
disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS EM 17 DE MARÇO DE 1993.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 17 de março de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 905/93.

Publicação Nº 1879729

LEI Nº 905/93.

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO, PARA DESEMPENHO 
DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do Artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e, Artigo 152, parágrafo 6º, 
da Lei Orgânica do Município, autorizado a contratar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis (06), 
segundo as necessidades temporárias do Município.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de atividades ligadas às áreas de obras públicas, saúde 
e educação.
§ 2º - A remuneração dos Servidores que serão contratados, será aquela constante na Lei Municipal n 761/89, de 31/05/89.
§ 3º - O regime jurídico dos Servidores contratados será o regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os servidores contratados ficarão lotados, respectivamente, nas Secretarias Municipais abaixo relacionadas:
I - SECRET/ OBRAS E SERV/ MUNICIPAIS
01 tratorista.
II - SECRET/ SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
01 motorista
III - SECRET/ EDUC/ CULT/ ESPORTE E LAZER
01 motorista.

Art. 3º As contratações de que trata esta Lei serão sempre procedidas de exposição de motivos da Secretaria à qual está vinculado o servi-
dor, com o ciente do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 02 de abril de 1.993.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 02 de abril de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 906/93

Publicação Nº 1879730

LEI Nº 906/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 500.000.000,00.”

(conteúdo obsolto)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS EM 02 DE ABRIL DE 1993.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 02 de abril de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 907/93

Publicação Nº 1879731

LEI Nº 907/93

“AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL A UTILIZAR A UNIDADE FISCAL MONETÁRIA-UFM DO MÊS DE FEVEREIRO/93, PRA CO-
BRANÇA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU E ALVARÁ DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.”

LÚCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a usar a Unidade Fiscal Monetária-UFM, correspondente ao mês de feverei-
ro/93, para cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU e Alvará de Licença para Localização e Funcionamento de estabelecimen-
tos comerciais e industriais no Município, no corrente exercício financeiro.
Parágrafo Único - O prazo para pagamento dos tributos constantes no “caput” deste Artigo será, impreterivelmente, até o dia 30 de abril 
de 1.993.

Art. 2º Permanecem em vigor as demais disposições do Código Tributário Municipal.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS EM 07 DE ABRIL DE 1.993.
LÚCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 07 de abril de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 908/93

Publicação Nº 1879732

LEI Nº 908/93

“DISPÕE SOBRE A MUDANÇA DE ITINERÁRIO DO TRANSPORTE DO TRANSPORTE COLETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

CLÉSIO SALVARO, Presidente da Câmara Municipal de Siderópolis, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vere-
adores aprovou e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o itinerário do transporte coletivo da cidade.

Art. 2º O novo itinerário será o seguinte:
a) Sentido Norte-Sul: Av. Porfírio Feltrin, Rua Siderúrgica, Av. Municipal, Rua Jorge Lacerda, até o Posto Atlantic, Rua Gastão Bica de Oliveira, 
Rua Sebastião Toledo dos Santos, Prolongamento da Rodovia SC-445, saída para Criciúma.

Art. 3º Sentido Sul-Norte:
- Inversão de sentido do item “a” do Art. 2º.

Art. 4º Serão fixadas as seguintes paradas:
a) Em frente ao Edifício São Silvestre (já possui abrigo);b) Em frente a Praça Matriz (já possui abrigo);c) Ao lado da ARUA (mudar abrigo 
existente ao lado da Igreja Evangélica Assembléia de Deus, para a Rua Gastão Bica de Oliveira;d) Em frente da residência do Sr. Dilton Olivo 
(já possui abrigo)

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta (30) dias, contado da data de sua vigência.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 20 de abril de 1.993.
CLÉSIO SALVARO
Presidente
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Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 20 de abril de 1.993.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário de Administrativo

LEI Nº 909/93

Publicação Nº 1879733

LEI Nº 909/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-256.562.427,00.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 22 de abril de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 22 de abril de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 91

Publicação Nº 1878915

LEI Nº 91

ESTABELECE COBRANÇA DE IMPOSTOS

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer dois semestres para cobrança do Imposto Territorial Urbano, Predial Urbano e Taxas 
de Melhoramentos.

Art. 2º Os semestres em referência no art. 1º serão: 1º semestre no mês de janeiro e o 2º no mês de maio.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as fdisposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 910/93

Publicação Nº 1879734

LEI Nº 910/93

“AUTORIZA INSCREVER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 22 de abril de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 22 de abril de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração
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LEI Nº 911/93

Publicação Nº 1879735

LEI Nº 911/93

“ALTERA ARTIGOS DA LEI Nº 831 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o Artigo nº 230 e Parágrafo Primeiro, que passa a ter a seguinte redação: “São isentas do Imposto Predial e Territorial 
Urbano - IPTU e Taxas Municipais, todos os contribuintes que percebam renda familiar até dois (02) salários mínimos, sejam possuidores 
de um único imóvel no Município, destinado exclusivamente para sua moradia.”
§ 1º - As isenções previstas no “caput” deste artigo, beneficiam os aposentados e pensionistas que:
a) Percebam renda familiar, até o valor de dois (02) salários mínimos;b) Possuam um único imóvel, destinado à sua moradia.
Parágrafo Único - Continuam em vigência os demais parágrafos.

Art. 2º Fica igualmente alterado o artigo 255, inciso III, alínea “c”, que passa a ter a seguinte redação:
“c) Possuam um único imóvel, destinado exclusivamente à sua moradia.”

Art. 3º Ficam suprimidas a alínea “b”, inciso II e alínea “a” inciso III, do Artigo 255, permanecendo em pleno vigor as demais alíneas do 
referido artigo.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 28 de abril de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 28 de abril de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 912/93

Publicação Nº 1879736

LEI Nº 912/93

“ALTERA A DENOMINAÇÃO DA RUA I, DO LOTEAMENTO COHAB, PARA RUA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de RUA DEPUTADO ULISSES GUIMARÃES, a Rua I do loteamento COHAB, desta cidade de Siderópolis.

Art. 2º A Rua Deputado Ulisses Guimarães, iniciar-se-á na Rua “H” do loteamento COHAB e terminará junto à Avenida Porfírio Feltrin.

Art. 3º Para atender despesas decorrentes da presente Lei, serão utilizados recursos orçamentários do presente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 05 de maio de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 05 de maio de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 913/93

Publicação Nº 1879737

LEI Nº 913/93

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A APLICAR NO MERCADO FINANCEIRO, RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO DE 
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.”
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LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a aplicar no mercado financeiro, recursos oriundos do Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM, recursos do Sistema Único de Saúde - SUS e Fundo Municipal de Saúde - FPM.

Art. 2º Os ganhos provenientes da aplicação dos recursos constantes do Artigo 1º da presente Lei, serão destinados às mesmas finalidades 
das quais os recursos se destinam.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Cumpre ao Chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhar ao Poder Legislativo, até o 15º (décimo quinto) dia útil do final de cada 
mês, o extrato bancário das aplicações efetuadas, bem como a destinação dos rendimentos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 07 de maio de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 07 de maio de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 914/93

Publicação Nº 1879738

LEI Nº 914/93

“DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE RUA PROJETADA.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada de ANTONIO COMIN a rua sem denominação, transversal das Ruas Gastão Bicca de Oliveira e João Cesa, desta 
cidade.

Art. 2º A Rua Deputado Antonio Comin iniciar-se-á na Rua Gastão Bicca de Oliveira e terminará junto ao cruzamento com a Rua João Cesa.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de trinta (30) dias, contado da data de sua vigência.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 12 de maio de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 12 de maio de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 915/93

Publicação Nº 1879739

LEI Nº 915/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 2.100.000.000,00.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS EM 12 DE MAIO DE 1993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 12 de maio de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração
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LEI Nº 916/93

Publicação Nº 1879740

LEI Nº 916/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 3.150.000.000,00.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS EM 26 DE MAIO DE 1993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 26 de maio de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 917/93

Publicação Nº 1879741

LEI Nº 917/93

“AUTORIZA O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL UTILIZAR A UNIDADE FISCAL MONETÁRIA-UFM DO MÊS DE MARÇO/93, PARA CO-
BRANÇA DO ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NO 
MUNICÍPIO, NO CORRENTE EXERCÍCIO.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a usar a Unidade Fiscal Monetária-UFM, correspondente ao mês de março/93, 
para cobrança do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais e Industriais no Município, no cor-
rente exercício financeiro.
Parágrafo Único - O prazo para pagamento dos tributos constantes no “caput” deste Artigo será impreterivelmente, até o dia 30 de junho 
de 1.993.

Art. 2º Permanecem em vigor as demais disposições do Código Tributário Municipal.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 02 de junho de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 02 de junho de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 918/93

Publicação Nº 1879742

LEI Nº 918/93

“DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL E CRIA FUNDO A ELE VINCULADO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, faz saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica constituído o CONSELHO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL, com caráter deliberativo e com a finalidade de assegurar a par-
ticipação da comunidade na elaboração e implementação de programas da área social, tais como de habitação, de saneamento básico, de 
promoção humana e outros, além de gerir o FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL, a que se refere o art. 2º da presente Lei.

Art. 2º Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL, destinado a propiciar apoio e suporte financeiro à implementação de 
programas da área social, tais como de habitação, de saneamento básico e de promoção humana voltados à população de baixa renda.

Art. 3º Os recursos do FUNDO, em consonância com as diretrizes e normas do CONSELHO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL, serão 
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aplicados em:
I - construção de moradias;
II - produção de lotes urbanos;
III - urbanização de favelas;
IV - aquisição de material de construção;
V - melhoria de unidades habitacionais;
VI - construção e reforma de equipamentos comunitários e institucionais, vinculados a projetos habitacionais, de saneamento básico e de 
promoção humana;
VII - regularização fundiária;
VIII - aquisição de imóveis para locação social;
IX - serviços de assistência técnica e jurídica para implementação de programas habitacionais, de saneamento básico e de promoção hu-
mana;
X - serviços de apoio à organização comunitária em programas habitacionais, de saneamento básico e de promoção humana;
XI - complementação de infra-estrutura em loteamentos deficientes destes serviços com a finalidade de regularizá-los;
XII - revitalização de áreas degradadas para uso habitacional;
XIII - ações em cortiços e habitações coletivas de aluguel;
XIV - projetos experimentais de aprimoramento de tecnologia na área habitacional e de saneamento básico;
XV - manutenção dos sistemas de drenagem e, nos casos em que a Comunidade opera, dos sistemas de abastecimento de água e esgota-
mento sanitário, e
XVI - quaisquer outras ações de interesse social aprovadas pelo Conselho, vinculados aos programas de saneamento, habitação e promoção 
humana.

Art. 4º Constituirão receitas do Fundo:
I - dotações orçamentárias próprias;
II - recebimento de prestações decorrentes de financiamentos de programas habitacionais;
III - doações, auxílios e contribuições de terceiros;
IV - recursos financeiros oriundos do Governo Federal e/ou Estadual e de outros órgãos públicos, recebidos diretamente ou por meio de 
convênios;
V - recursos financeiros oriundos de organismos internacionais de cooperação, recebidos diretamente ou por meio de convênios;
VI - aporte de capital decorrente da realização de operações de crédito em instituições financeiras oficiais, quando previamente autorizadas 
em lei específica;
VII - rendas provenientes da aplicação de seus recursos no mercado de capitais;
VIII - produto da arrecadação de taxas e de multas ligadas a licenciamento de atividades e infrações às normas urbanísticas em geral, edi-
lícias e posturais, e outras ações tributáveis ou penalizáveis que guardem relação com o desenvolvimento urbano em geral, e
IX - outras receitas provenientes de fontes aqui não explicitadas, a exceção de impostos.
§ 1º As receitas descritas neste artigo serão depositadas, obrigatoriamente, em conta especial a ser aberta e mantida em agência de esta-
belecimento urbano de crédito.
§ 2º Quando não estiverem sendo utilizados nas finalidades próprias, os recursos do fundo poderão se aplicados no mercado de capitais, 
de acordo com a posição das disponibilidades financeiras aprovadas pelo CONSELHO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL, objetivando o 
aumento das receitas do FUNDO, cujos resultados a ele reverterão.
§ 3º Os recursos serão destinados com prioridade a projetos que tenham como proponentes organizações comunitárias, associações de 
moradores e cooperativas habitacionais cadastradas junto ao CONSELHO MUNICIPAL DO BEM-ESTAR SOCIAL.

Art. 5º O Fundo de que trata a presente Lei ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social.
Parágrafo Único - O Órgão ao qual está vinculado o Fundo fornecerá os recursos humanos e materiais necessários à consecução de seus 
objetivos.

Art. 6º São atribuições da Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social:
I - administrar o Fundo de que trata a presente Lei e propor políticas de aplicação dos seus recursos;
II - submeter ao Conselho Municipal do Bem-Estar Social o plano de aplicação de recursos do Fundo, em consonância com os programas 
sociais municipais, tais como habitação, saneamento básico, promoção humana e outros, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e de 
acordo com as políticas delineadas pelo Governo Federal, no caso de utilização de recursos do Orçamento da União;
III - submeter ao Conselho Municipal do Bem-Estar Social as demonstrações mensais de receita e despesas do Fundo;
IV - Encaminhar à contabilidade geral do Município às demonstrações mencionadas no inciso anterior;
V - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do Fundo, e
VI - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, juntamente com o Governo do Município, através do Prefeito Municipal, refe-
rentes à recursos que serão ministrados pelo Fundo.

Art. 7º O Conselho Municipal do Bem-Estar Social será constituído com nove (9) membros a saber:
I - um representante do Poder Legislativo Municipal;
II - Um representante de organizações comunitárias;
III - um representante de organizações religiosas;
IV - dois representantes do Poder Executivo Municipal, sendo um indicado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio-Ambiente;
V - um representante do Sindicato dos Mineiros;
VI - um representante do Sindicato Rural;
VII - um representante dos Clubes de Serviços;
VIII - um representante do Clube dos Diretores Lojistas.
§ 1º A designação dos membros do Conselho será feita por ato do Executivo;
§ 2º A Presidência do Conselho será exercida por membro eleito pelos componentes do Conselho, através de eleição por maioria de votos;
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§ 3º A indicação dos membros do Conselho representantes da comunidade será feita pela Organização ou Entidade a que pertencem;
§ 4º O número de representantes do Poder Público não poderá ser superior à representação da comunidade;
§ 5º O mandato dos membros do Conselho será de dois anos, permitida a recondução;
§ 6º O mandato dos membros do Conselho será exercido gratuitamente, ficndo expressamente vedada a concessão de qualquer tipo de 
remuneração, vantagem ou benefício de natureza pecuniária.

Art. 8º O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, na forma que dispuser o regimento interno.
§ 1º A Convocação será feita por escrito, com antecedência mínima de oito (8) dias para as sessões ordinárias, e de vinte e quatro (24) 
horas para as sessões extraordinárias;
§ 2º As decisões do Conselho serão tomadas com a presença de, no mínimo, cinco de seus membros, tendo o Presidente o voto de quali-
dade;
§ 3º O Conselho poderá solicitar a colaboração de Servidores do Poder Executivo para assessoramento em suas reuniões, podendo constituir 
uma Secretaria Executiva;
§ 4º Para o seu pleno funcionamento, o Conselho fica autorizado a utilizar os serviços de infra-estrutura das unidades administrativas do 
Poder Executivo.

Art. 9º Compete ao Conselho Municipal do Bem-Estar Social:
I - aprovar as diretrizes e normas para a gestão do Fundo Municipal do Bem-Estar Social;
II - aprovar os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo nas áreas sociais, tais como de habitação, saneamento 
básico e promoção humana;
III - estabelecer limites máximos de financiamento, a título oneroso ou a fundo perdido, para as modalidades de atendimento previstas no 
artigo 3º desta Lei;
IV - definir políticas de subsídios na área de financiamento habitacional;
V - definir a forma de repasse a terceiros dos recursos sob responsabilidade do Fundo;
VI - definir as condições de retorno dos investimentos;
VII - definir os critérios e as formas para a transferência dos imóveis vinculados ao Fundo, aos beneficiários dos programas habitacionais;
VIII - definir as normas para gestão do patrimônio vinculado ao Fundo;
IX - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo, solicitando, se necessário, o auxílio do Órgão de Finanças do Executivo;
X - acompanhar a execução dos programas sociais, tais como de habitação, de saneamento básico e de promoção humana, cabendo-lhe 
inclusive suspender o desembolso de recursos caso sejam constatadas irregularidades na aplicação;
XI - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares relativas ao Fundo, nas matérias de sua competência;
XII - propor medidas de aprimoramento do desempenho do Fundo, bem como outras formas de atuação, visando a consecução dos obje-
tivos dos programas sociais e,
XIII - elaborar o seu Regimento Interno.

Art. 10 - O Fundo de que trata a presente Lei terá vigência ilimitada.

Art. 11 - Para atender ao disposto nesta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial até o limite de 
CR$1.500.000.000,00 junto à Secretaria Municipal de Saúde e Promoção Social, tendo como fontes de recursos auxílios e/ou convênio da 
União e anulação da Reserva de Contingência disponível no Orçamento Municipal vigente.

Art. 12 - A presente Lei será regulamentada através de Lei Complementar proposta pelo Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da sua publicação.

Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 02 de julho de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 02 de julho de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 919/93

Publicação Nº 1879743

LEI Nº 919/93

“AUTORIZA AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR FATORES DE PRODUÇÃO JUNTO AO FUNDO AGROPECUÁRIO/FAP DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA, MEDIANTE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR COTAS DE RETORNO DO ICMS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir junto ao Fundo Agropecuário/FAP, do Governo do Estado de Santa 
Catarina, fatores de produção destinados a uso em atividade agrícola, no Município.
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Art. 2º A aquisição de que trata o artigo anterior, mediante financiamento a baixo preço, será garantida junto ao Fundo Agropecuário/FAP 
pelas cotas de retorno do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no limite da obrigação assumida, acrescido dos 
encargos financeiros.

Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a outorgar poderes à Secretaria de Estado da Agricultura, do Abastecimento e 
da Irrigação do Estado de Santa Catarina / SAAI, para recebimento de cotas referidas no Artigo 2º, junto a rede bancária.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 08 de julho de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 08 de julho de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 92

Publicação Nº 1878916

LEI Nº 92
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE CR$20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 920/93

Publicação Nº 1879744

LEI Nº 920/93

DÁ NOVA REDAÇÃO À LEI Nº 750/89, DE 13/03/89, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 1º da Lei nº 750/89, de 13 de março de 1.989, passa a ter a seguinte redação:
“Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a permutar uma área de terra medindo 665,60 m2 (seiscentos e sessenta e cinco 
vírgula sessent
a) metros quadrados, referentes aos lotes nºs 05 e 06, situados na Vila São João - COHAB, no perímetro urbano desta cidade de Siderópolis, 
com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte, lado direito, em 51,75 metros lineares com a Rua “D”; ao Sul, 51,75 metros lineares 
do lado esquerdo com terras dos lotes nºs 07 e 08 da referida Vila; a Leste, frente, 13,05 metros lineares com a Avenida Porfírio Feltrin, 
Siderópolis - Rio Fiorita, e a Oeste, fundos, 13,00 metros lineares com a Rua “E” da Vila São João - COHAB, permutando com uma barreira 
de material destinado a recuperação e manutenção de rodovias vicinais do Município, medindo 2.294,30 m2 (dois mil, duzentos e noventa 
e quatro vírgula trint
a) metros quadrados, sita na localidade de Nossa Senhora da Saúde, neste Município, de propriedade do Senhor João Rosso.”

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação própria do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 08 de julho de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 08 de julho de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração
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LEI Nº 921/93

Publicação Nº 1879745

LEI Nº 921/93

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ASSINAR CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A SOCIEDADE CIVIL 
BEM-ESTAR FAMILIAR DO BRASIL - BEMFAM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio de Cooperação Técnica com a Sociedade Civil Bem-Estar 
no Brasil - BEMFAM.

Art. 2º Compreenderá o Convênio a execução de Atividades Educativas e de Assistência em Planejamento Familiar e de promoção da saúde 
da população de Siderópolis.

Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Especial a ser adicionado ao orçamento vigente, até o limite de 
CR$150.000.000,00 (Cento e cinqüenta milhões de cruzeiros), a atividade 08081375428.2010 - Manutenção da Secretaria de Saúde, para 
atender despesas decorrentes da assinatura de convênio com a BEMFAM, a conta da Reserva de Contingência.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 08 de julho de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 08 de julho de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 922/93

Publicação Nº 1879746

LEI Nº 922/93

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO, PARA DESEMPENHO DE FUNÇÕES 
PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 152, parágrafo 6º, da Lei 
Orgânica do Município, autorizado a contratar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis (06), segundo 
as necessidades temporárias do Município.
§ 1º - A contratação solicitada no caput deste artigo será feita para o desempenho de atividades ligadas às áreas de Educação.
§ 2º - A remuneração dos Servidores que serão contratados, será aquela constante na Lei Municipal nº 761/89, de 31/05/89.
§ 3º - O regime jurídico dos Servidores contratados, será o regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados, na respectiva Secretaria Municipal, abaixo relacionada:
08 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
02 Médicos;
01 Auxiliar de Enfermagem.
10 - SECRET/ EDUC/ CULT/ ESPORTE E LAZER
06 Professores I
02 Merendeiras
03 Professores p/ Educação Física
01 Psicólogo.

Art. 3º As contratações de que trata esta Lei serão sempre procedidas de exposição de motivos da Secretaria à qual está vinculado o Ser-
vidor, com o ciente do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de junho de 1.993.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 08 de julho de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 08 de julho de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 923/93

Publicação Nº 1879747

LEI Nº 923/93

“ALTERA O ARTIGO 39º DA LEI Nº 761/89, DE 31 DE MAIO DE 1.989 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o Artigo 39º da Lei nº 761/89, de 31 de maio de 1.989, que passa a ser a seguinte:
“Fica ainda o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder a título de representação aos Cargos Comissionados, o percentual 
de até 80% (oitenta por cento) da remuneração correspondente.”

Art. 2º Até o percentual acima estabelecido, para a representação dos respectivos empregos e/ou cargos comissionados, serão regulamen-
tados através de Decreto Executivo Municipal.

Art. 3º Continuam em pleno vigor os demais dispositivos da Lei acima especificada.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de junho do corrente ano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 08 de julho de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 08 de julho de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 924/93

Publicação Nº 1879748

LEI Nº 924/93

“RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A CRECHE DO LIONS CLUBE DE SIDERÓPOLIS.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida de “Utilidade Pública”, no âmbito municipal, a entidade de caráter filantrópico “CRECHE DO LIONS CLUBE DE SI-
DERÓPOLIS”, com sede e Foro neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do mês de fevereiro de 1.993.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 04 de agosto de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 04 de agosto de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração
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LEI Nº 925/93

Publicação Nº 1879749

LEI Nº 925/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$1.278.437,00.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$1.278.437,00 (hum milhão, 
duzentos e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e sete cruzeiros reais), destinados a suplementação das dotações abaixo especificadas 
do orçamento vigente, conforme segue:
10.10 - SECRET/ EDUC/ CULT/ ESP/ LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
10100847239.2019 - Manut. do Transporte Escolar:
3130 - Serv. de Terc. e Encargos ........................................ CR$ 428.437,00
3200 - TRANSF/ CORRENTES:
10100832196.2016 - Instituto São Pio X:
3230 - Transf. a Inst. Privadas ......................................... CR$ 350.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
1111010101.2026 - Manut. da Câmara de Vereadores:
3110 - Pessoal Civil .................................................... CR$ 400.000,00
3130 - Serv. Terc. e Encargos ........................................... CR$ 100.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 1.278.437,00

Art. 2º O Crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei correrá por conta da anulação total ou parcial das seguintes dotações do 
orçamento vigente:
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
02020307021.2002 - Manut. do Gab. Vice-Prefeito:
3120 - Material de Consumo ...............................................CR$ 3.000,00
3130 - Serv. Terceiros e Encargos ......................................... CR$ 3.000,00
4120 - Equip. e Mat. Permanente ........................................... CR$ 9.000,00
3200 - TRANSF / CORRENTES
3250 - Transf. a Pessoas .................................................. CR$ 5.000,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
02020307021.1003 - Equip. Mob. Gab. Vice-Prefeito ......................... CR$ 5.000,00
03.03 - PROCURADORIA GERAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
03030204013.2003 - Manut. da Procuradoria Geral:
3120 - Material de Consumo ................................................ CR$ 1.000,00
3130 - Serv. Terc. Encargos ............................................... CR$ 1.000,00
3190 - Div. Desp. Custeio ................................................. CR$ 1.000,00
04.04 - ASSESSORIAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
04040307021.2004 - Manut. das Assessorias 3120 - Material de Consumo ...... CR$ 1.000,00
3190 - Div. Despesas Custeio .............................................. CR$ 1.000,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4120 - Equip. Mat. Permanente ............................................. CR$ 5.000,00
04040307363.1004 - Constr. Parq. Mun. Feir. Expos ....................... CR$ 243.437,00
08.08 - SECR/ SAÚDE PROM/ SOCIAL
08081375428.1019 - Aquis. Veic. p/ Secr. Saúde:
4120 - Equip. e Mat. Permanente ......................................... CR$ 200.000,00
10.10 - SECR/ EDUC/ CULT/ ESP/ LAZER
10100842228.1028 - Aquis. Áreas e Cons. p/ Um. Esp ...................... CR$ 800.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 1.278.437,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 18 de agosto de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 18 de agosto de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 926/93

Publicação Nº 1879750

LEI Nº 926/93

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO, PARA DESEMPENHO DE FUNÇÕES 
PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e, artigo 152, parágrafo 6º, da 
Lei Orgânica do Município, autorizado a contratar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais de seis (06), 
segundo as necessidades temporárias do Municípios.
§ 1º - A contratação solicitada no caput do artigo, será feita para o desempenho de atividades ligadas à área de Transportes e Serviços 
Municipais.
§ 2º - A remuneração dos Servidores que serão contratados, será aquela constante na Lei Municipal nº 761/89, de 31/05/89.
§ 3º - O regime jurídico dos Servidores contratados, será o regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados ficarão lotados, respectivamente, na Secretaria de Obras e Serviços Municipais, do município.
I - SECRET/ OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02 - Motoristas;
01 - Operador de Máquinas.

Art. 3º As contratações de que trata esta Lei, serão sempre procedidas de exposição de motivos da Secretaria a qual está vinculado o Ser-
vidor, com o ciente do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 25 de agosto de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 25 de agosto de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 927/93

Publicação Nº 1879751

LEI Nº 927/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 6.130.000,00.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de CR$6.130.000,00 (seis milhões, cento e trinta mil cruzeiros reais) destinados a adi-
cionar as seguintes dotações do orçamento vigente, conforme segue:
06.06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
06060308032.2006 - Manut. de Secr. de Finanças
3130 - Serv. Terc. e Encargos ........................................... CR$ 150.000,00
07.07 - SECRETARIA OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
07071607021.2009 - Manut. Secr. Obras Serv. Municipais
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 800.000,00
3113 - Obrig. Patronais ................................................. CR$ 500.000,00
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4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
07071376449.1012 - Drenag. Constr. Esg. Gal. Pluviais:
4110 - Obras e Instalações .............................................. CR$ 800.000,00
08.08 - SECRET/ SAÚDE E PROM/ SOCIAL
3000 - DEPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
08081375428,2010 - Pessoal .............................................. CR$ 500.000,00
09.09 - SECRET/ AGRIC/ MEIO AMBIENTE
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
09090418111.2011 - Man. Secr. Agr. E Meio Ambiente:
3110 - Pessoal Civil .................................................... CR$ 200.000,00
10.10 - SECRET/ EDUC/ CULT/ ESP/ LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
10100841185.2012 - Manut. da Creche Lions Clube:
3230 - Transf. a Instit. Privadas ....................................... CR$ 500.000,00
10100841190.2013 - Instituto N. S. de Lourdes:
3230 - Transf. a Instit. Privadas ........................................ CR$ 50.000,00
10100843196.2016 - Instituto São Pio X:
3230 - Transf. a Instit. Privadas ....................................... CR$ 500.000,00
10100845216.2017 - Camp. Nac. Esc. Comunidade - CNEC:
3230 - Transf. a Instit. Privadas ....................................... CR$ 160.000,00
10100846224.2018 - Manut. da com. Mun. Esportes - CME
3130 - Serv. Terc. e Encargos ............................................ CR$ 80.000,00
10100881486.2025 - Clube de Mães:
3230 - Transf. a Instit. Privadas ........................................ CR$ 35.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
11110101001.1030 - Manut. da Câmara de Vereadores:
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 600.000,00
3120 - Material de Consumo ............................................... CR$ 15.000,00
3130 - Serv. de Terceiros e Encargos .................................... CR$ 150.000,00
4120 - Equip. e Mater. Permanente ........................................ CR$ 90.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 6.130.000,00

Art. 2º O Crédito a que se refere o Art. Anterior da presente Lei, correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, devidamente compro-
vada no corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 03 de setembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 03 de setembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 928/93

Publicação Nº 1879752

LEI Nº 928/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 2.200.000,00.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de CR$2.300.000,00 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS MIL CRUZEIROS REAIS) destinados 
a adicionar as seguintes dotações do orçamento vigente, conforme segue:
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
01010207021.2001 - Manutenção do Gab. do Prefeito
3130 - Serv. de Terc. e Encargos ......................................... CR$ 50.000,00
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05.05 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJ.
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
05050307021.2005 - Manut. Secr. De Adm. e Planejamento
3130 - Serv. Terc. e Encargos ..................  ........................CR$ 400.000,00
06.06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
06060308032.2006 - Manut. de Secr. de Finanças
3130 - Serv. Terc. e Encargos ........................................... CR$ 150.000,00
07.07 - SECRETARIA OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
07071607021.2009 - Manut. Secr. Obras Serv. Municipais
3260 - Enc. Dívida Interna .............................................. CR$ 800.000,00
09.09 - SECRET. AGRIC. MEIO AMBIENTE
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
09090418111.2011 - Manut. Secr. Agric. Meio Ambiente
3130 - Serv. de Terc. e Encargos ........................................ CR$ 525.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
11110101001.1030 - Manut. da Câmara de Vereadores
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 310.000,00
3120 - Material de consumo ............................................... CR$ 15.000,00
3130 - Serv. Terceiros Encargos .......................................... CR$ 50.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 2.300.000,00

Art. 2º O Crédito a que se refere o Art. Anterior da presente Lei, correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, devidamente compro-
vada no corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 15 de setembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 15 de setembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 929/93

Publicação Nº 1879753

LEI Nº 929/93

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER EM DOAÇÃO, ÁREA DE TERRA LOCALIZADA EM ALTO RIO MAINA, 
NESTE MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação, sem quaisquer encargos e ônus para o Município, de uma 
área de terra medindo 357,84 m2 (trezentos e cinqüenta e sete metros vírgula oitenta e quatro centímetros quadrados) de propriedade do 
Senhor MÁRIO FRANCISCO NART, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Urussanga-SC sob o nº 21.661, fls. 33v. e 
34, situada na localidade de Alto Rio Maina, neste município de Siderópolis, com as seguintes confrontações:
NORTE: 28,40 metros lineares com terras do outorgante doador;
SUL: 28,40 metros lineares com terras da Mitra Diocesana de Tubarão-SC;
LESTE: 12,60 metros lineares com terras do outorgante doador;
OESTE: 12,60 metros lineares com terras da estrada que liga Siderópolis, Alto Rio Maina.

Art. 2º A área de terra acima descrita, doada pelo Senhor MÁRIO FRANCISCO NART, destina-se à construção com ampliação da Escola 
Municipal da localidade de Alto Rio Maina, neste município de Siderópolis.

Art. 3º As despesas decorrentes da escrituração da referida área de terra correrá por conta de dotação própria do orçamento vigente.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 22 de setembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 22 de setembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 93

Publicação Nº 1878917

LEI Nº 93
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE CR$990.000,00 (NOVECENTOS E NOVENTA MIL CRUZEIROS) E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se:
NELSON PEDRO DA CONCEIÇÃO
Secretário

LEI Nº 930/93

Publicação Nº 1879754

LEI Nº 930/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$1.850.000,00.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$1.850.000,00 (hum milhão, 
oitocentos e cinqüenta mil cruzeiros reais), destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
05.05 - SECRET/ ADMINISTR/ E PLANEJAMENTO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DEPESAS DE CUSTEIO
05050307021.2005 - Manut. da Secr. Admin. E Planejamento:
3120 - Material de Consumo ............................................... CR$ 50.000,00
07.07 - SECRET/ OBRAS E SERV/ MUNICIPAIS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DEPESAS DE CUSTEIO
07071607021.2009 - Manut. Secr. Obras e Serv. Municipais:
3120 - Material de Consumo ............................................ CR$ 1.500.000,00
10.10 - SECRET. EDUC. CULT. ESP. LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
10100845216.2017 - Camp. Nac. Escolas Comunidade - CNEC:
3230 - Transf. a Instit. Privadas ....................................... CR$ 300.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 1.850.000,00

Art. 2º O Crédito a que se refere o Artigo anterior da presente Lei, correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, devidamente com-
provado no corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 22 de setembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 22 de setembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1415

LEI Nº 931/93

Publicação Nº 1879755

LEI Nº 931/93

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A INDENIZAR DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL PERTENCENTE AO SENHOR 
RAYMUNDO RIZZATTI.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a pagar, a título de indenização ao Senhor Raymundo Rizzatti, o valor de 
CR$30.000,00 (trinta mil cruzeiros reais).
§ 1º O valor pago a título de indenização, refere-se a danos causados na área de terra pertencente ao proprietário acima referido, provoca-
dos por ocasião da implantação da rede de distribuição de água existente na adutora localizada no seu imóvel.
§ 2º A rede de água referida no parágrafo anterior, será executada para abastecer a comunidade do Distrito de Treviso, neste Município.

Art. 2º A despesa oriunda do presente Projeto de Lei, correrá por conta da dotação 0707.1376447.1011 - Implantação de Redes de Distri-
buição de Água, constante no orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 27 de setembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 27 de setembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 932/93

Publicação Nº 1879756

LEI Nº 932/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$744.000,00.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$744.000,00 (setecentos e 
quarenta e quatro mil cruzeiros reais) destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
09.09 - SECRET/ AGRIC/ E MEIO AMBIENTE
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
09090418111.2011- Manut. Secr. Agr. E Meio Ambiente:
3130 - Serv. Terc. e Encargos ........................................... CR$ 300.000,00
10.10 - SECRET/ EDUC/ CULT/ ESP/ LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
10100842021.2014 - Manut. Secr. Educ. Cult. Esp. Lazer:
3120 - Material de Consumo .............................................. CR$ 300.000,00
11.11 - CÂMARA DEVEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
10100842021.2014 - Manut. Secr. Educ. Cult. Esp. Lazer:
3120 - Material de Consumo .............................................. CR$ 300.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
11110101001.2026 - Manut.. Câmara de Vereadores:
Serv. Terceiros e Encargos ............................................... CR$ 50.000,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4120 - Equip. e Material Perm ........................................... CR$ 744.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o Artigo anterior da presente Lei, correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, devidamente com-
provado no corrente exercício financeiro.
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Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 27 de setembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 27 de setembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 933/93

Publicação Nº 1879757

LEI Nº 933/93

“CONCEDE ANISTIA AOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, REFERENTE AOS VALORES DO IPTU E DA TAXA DE LI-
CENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (ALVARÁ), RELATIVOS AOS EXERCÍ-
CIOS DE 1.990, 1.991 E 1.992 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os contribuintes em débito com o município de Siderópolis e oriundo do Imposto Predial e Territorial Urbano ou da Taxa de Licença 
para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos de Qualquer Natureza (Alvará), referente aos exercícios de 1.990, 1.991 e 1.992, 
ficam anistiados do pagamento dos juros de mora e multas previstas no Código Tributário Municipal.
Parágrafo Único - O benefício disposto no artigo anterior, aplica-se aos contribuintes inscritos ou não em dívida ativa, bem como, aqueles 
ajuizados ou não, tendo como prazo de pagamento até o dia 12 de novembro de 1.993.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 27 de setembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 27 de setembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 934/93

Publicação Nº 1879758

LEI Nº 934/93

“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DE RUA PROJETADA.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominada RUA MÁRIO FRASSETTO a Rua sem denominação, do desmembramento da Carbonífera Treviso, paralela a Rua 
Eng. Augusto Batista Pereira e prolongamento da Rodovia SC-445 na sede do Município.

Art. 2º A Rua MÁRIO FRASSETTO, iniciar-se-á a Rua Treviso e terminará na Rua Eng. Sebastião Toledo dos Santos, desta cidade de Sideró-
polis.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de trinta (30) dias, a contar da data de sua vigência.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 27 de setembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 27 de setembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração
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LEI Nº 935/93

Publicação Nº 1879759

LEI Nº 935/93

“DENOMINA VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º As ruas abaixo enumeradas e devidamente inseridas no mapa de detalhes do Distrito de Treviso, receberão por força desta Lei, as 
seguintes denominações:
RUA 01 - RUA OLINDO FERRARO (iniciando na residência do Sr. Valmor Losso, até o seu final);
RUA 02 - RUA VITALE CARMINATI (iniciando na residência do Sr. Sérgio Consoni, até o seu final;
RUA 03 - RUA LUIGGI DA BOIT (iniciando na residência do Sr. Benito Ferreira, até o seu final);
RUA GERAL - RUA PAULO DE LORENZI (iniciando na residência do Sr. Pedro Tasca, até o seu final). cd/ws

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de trinta (30) dias, contados da data de sua vigência.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 27 de setembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 27 de setembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 936/93

Publicação Nº 1879760

LEI Nº 936/93

“AUTORIZA INSCREVER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a inscrever em Despesas de Exercícios Anteriores, os valores a seguir espe-
cificados, distribuídos nos respectivos Órgãos e Unidades Orçamentárias, referentes a despesas realizadas no exercício de 1.992, conforme 
segue:
07.07 - SECRET. OBRAS SERV. MUNICIPAIS
0707167021.2009 - Manut. Secr. Obras Serv. Munic.:
3190 - Diversas Desp. de Custeio:
BONASSA & CIA. LTDA. ....................................................CR$ 58.399,63
TOTAL .................................................................... CR$ 58.399,63

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 1.993.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 01 de outubro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 01 de outubro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração
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LEI Nº 937/93

Publicação Nº 1879761

LEI Nº 937/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$500.000,00.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$500.000,00 (Quinhentos mil 
cruzeiros reais), destinados a adicionar a seguinte dotação do orçamento vigente:
07.07 - SECRET. OBRAS SERV. MUNICIPAIS
07077167021.2009 - Manut. Secr. Obras Serv. Munic.:
3190 - Div. Desp. de Custeio ...........................................CR$ 500.000,00
TOTAL ................................................................... CR$ 500.000,00

Art. 2º O presente Crédito destina-se ao pagamento de despesas com combustíveis a Empresa Bonassa & Cia. Ltda., inscritos em Despesas 
de Exercícios Anteriores, referente ao ano de 1.992.

Art. 3º O crédito a que se refere o artigo primeiro da presente Lei, correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, devidamente com-
provado no corrente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 01 de outubro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 01 de outubro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 938/93

Publicação Nº 1879762

LEI Nº 938/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$6.000.000,00.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$6.000.000,00 (Seis milhões de 
cruzeiros reais), destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
01010307021.2001 - Manut. Gabinete do Prefeito
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 380.000,00
02.02 - GAB/ DO VICE-PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - despesas de custeio
02020307021.2002 - Manut. Gab. do Vice-Prefeito
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 190.000,00
04.04 - ASSESSORIAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
04040307021.2004 - Manutenção das Assessorias:
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 100.000,00
05.05 - SECRET. ADM. E PLANEJAMENTO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
05050307021.2005 - Manut. Secret. Adm. Planej.:
3225 - Transf. a Pessoas ................................................ CR$ 300.000,00
06.06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
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06060308032.2006 - Manut. Secret. Finanças .............................. CR$ 150.000,00
07.07 - SECRET/ OBRAS SERV/ MUNIC.
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
07071607021.2009 - Manut. Secr. Obras Serv. Munic.:
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 2.500.000,00
08.08 - SECR/ SAÚDE E PROM. SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
08081375428.2010 - Man. Secr. Saúde Prom. Social:
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 1.000.000,00
09.09 - SECR/ AGRIC/ MEIO AMB.
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
09090418111.2011 - Manut. Secr. Agr. Meio Ambiente:
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 100.000,00
10.10 - SECRET/ ED/ CULT/ ESP/ LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
10100842021-2014 - Manut. Sec. Ed. Cult. Esp. Lazer:
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 1.000.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
11110101001.2026 - Manut. Câmara de Vereadores:
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 280.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 6.000.000,00

Art. 2º O Crédito a que se refere o Artigo anterior da presente Lei, correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, devidamente com-
provado no corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 06 de outubro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 06 de outubro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 939/93

Publicação Nº 1879763

LEI Nº 939/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$6.950.000,00.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$6.950.000,00 (Seis milhões, 
novecentos e cinqüenta mil cruzeiros reais), destinados a suplementação das dotações do orçamento vigente, abaixo especificadas:
04.04 - ASSESSORIAS
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
04040307346.1005 - Constr. Pav. p/ Inc. Impl. Indústrias:
4130 - Inv. Reg. Exec. Especial ......................................... CR$ 500.000,00
06.06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
06060307021.2008 - Contribuição a AMREC:
3224 - Transf. a Inst. Multigov. .......................................CR$ 250.000,00
07.07 - SECRET/ OBRAS E SERV/ MUNIC.
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
07071607021.2009 - Manut. Secr Obras Serv. Munic.:
3113 - Obrigações Patronais ............................................CR$ 650.000,00
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3120 - Material de Consumo .............................................. CR$ 600.000,00
3130 - Serv.Terc. e Encargos ............................................ CR$ 200.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3260 - Encargos da Dív. Interna ........................................CR$ 400.000,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4300 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
4350 - Amortiz. da Dív. Interna ........................................CR$ 400.000,00
10.10 - SECRET/ EDUC/ CULT/ ESP/ LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
10100842021.2014 - Manut. da Secr. Educ. Cult. Esp. Lazer:
3113 - Obrigações Patronais ............................................. CR$ 500.000,00
3120 - Material de Consumo .............................................CR$ 200.000,00
3130 - Serv. Terc. e Encargos ........................................... CR$ 100.000,00
10100846224.2018 - Manut. da Comis. Mun. Esp. - CME:
3130 - Serv. Terc. e Encargos ........................................... CR$ 150.000,00
10100847239.2010 - Manut. Transporte Escolar:
3130 - Serv. Terc. e Encargos ........................................... CR$ 600.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
10100845216.2017 - Camp. Nac.Esc. Comunidade - CNEC:
3230 - Transf. a Instit. Privadas ......................................CR$ 250.000,00
10100849252.2024 - Assoc. Pais e Amigos Excep. APAE:
3230 - Trasnf. A Instit. Privadas ....................................... CR$ 250.000,00
10100842235.2015 - Bolsas Est. a Alunos Carentes:
3250 - Transfer. A Pessoas ............................................ CR$ 1.000.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
11110101001.2026 - Manut. Câmara de Vereadores:
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 600.000,00
3120 - Material de Consumo .............................................. CR$ 100.000,00
3130 - Serv. Terc. e Encargos ........................................... CR$ 200.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 6.950.000,00

Art. 2º O Crédito a que se refere o Art. anterior desta Lei correrá por conta dos seguintes recursos do Orçamento vigente:
a) Excesso de Arrecadação devidamente comprovado no corrente
exercício ............................................................. CR$ 3.100.000,00b) Anulação total ou parcial das seguintes dotações do orçamento 
vigente:
05.05 - SECR. ADM. E PLANEJAMENTO
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
05050307021.1006 - Reequip. do Paço Municipal:
4120 - Equip. e Mat. Permanente .......................................... CR$ 50.000,00
08.08 - SECR. SAÚDE E PROM. SOC
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
08081057316.1016 - Cons. Casas Pop. Reg. Mutirão:
4110 - Obras e Instalações .............................................. CR$ 800.000,00
08081375428.1017 - Constr. e Ampl. Unid. Sanitárias:
4110 - Obras e Instalações .............................................. CR$ 200.000,00
10.10 - SECR/ EDUC/ CULT/ ESP/ LAZER
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
10100841190.1024 - Constr. Centro Criança:
4110 - Obras e Instalações .............................................. CR$ 800.000,00
10100842025.1025 - Constr. Ref. Ampl. Unid. Escolares:
4110 - Obras e Instalações .............................................. CR$ 500.000,00
10100842188.1027 - Aquis. Áreas Cons. Amp. Cen. Com.:
4110 - Obras e Instalações .............................................. CR$ 900.000,00
TOTAL ................................................................CR$ 6.950.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11 de outubro de 1.993.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 15 de outubro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 15 de outubro de 1.993.



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1421

ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 94

Publicação Nº 1878918

LEI Nº 94

FIXA NOVOS PADRÕES DE VENCIMENTOS

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 26 de novembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 940/93

Publicação Nº 1879764

LEI Nº 940/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$1.900.000,00.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$1.900.000,00 (Hum milhão, 
novecentos mil cruzeiros reais), destinados a suplementação das dotações do orçamento vigente, conforme segue:
10.10 - SECRET. DE ED. CULTURA ESP. E LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
10100841185.2012 - Manut. da Creche do Lions Clube
3230 - Transf. a Inst. Privadas ....................................... CR$ 1.000.000,00
10100849252.2024 - Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
3230 - Transf. a Inst. Privadas ......................................... CR$ 600.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 1.900.000,00

Art. 2º O Crédito a que se refere o Art. anterior desta Lei correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, devidamente comprovado no 
corrente exercício financeiro. CR$ 1.900.000,00.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 04 de novembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 04 de novembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 941/93

Publicação Nº 1879765

LEI Nº 941/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$13.620.000,00.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$13.620.000,00 (Treze milhões, 
seiscentos e vinte mil cruzeiros reais), destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente conforme segue:
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
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3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
010110307021.2001 - Manut. gabinete do Prefeito
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 400.000,00
02.02 - GAB/ DO VICE PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
02020307021.2002 - Manut. Gab. Do Vice Prefeito
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 150.000,00
04.04 - ASSESSORIAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
04040307021.2004 - Manut. das Assessorias
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 100.000,00
05.05 - SECR. DE ADM. E PLANEJAMENTO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
05050307021.2005 - Manut. da Secr. De Adm. e Planejamento
3250 - Transf. a Pessoas ................................................ CR$ 400.000,00
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 350.000,00
06.06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
06060308032.2006 - Manutenção da Secr. De Finanças
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 450.000,00
3130 - Serv. Terc. Enc .................................................. CR$ 200.000,00
07.07 - SECR. OBRAS E SERV. MUNIC.
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
07071607021.2009 - Manut. Secr. Obras Serv. Munic.
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 3.250.000,00
3120 - Mat. de consumo ................................................ CR$ 1.250.000,00
3130 - Serv. Terc. Enc .................................................. CR$ 100.000,00
08.08 - SECR. DE SAÚDE E PROM. SOCIAL
3000 - DESP. CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
08081375428.2010 - Man. Secr. De Saúde e Prom. Social
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 1.330.000,00
3130 - Serv. Terc. Enc .................................................. CR$ 200.000,00
09.09 - SECR. AGRIC. MEIO AMBIENTE
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
09090418111.2011 - Manut. Secr. Agr. Meio Ambiente
3110 - Pessoal .........................................................CR$ 400.000,00
3130 - Serv. Terc. Enc .................................................. CR$ 240.000,00
10.10 - SECR. EDUC. CULT. ESP. LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
10100842021.2014 - Manut. Secr. Educ. Cult. Esp. Lazer
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 2.400.000,00
3113 - Obrig. Patr. ..................................................CR$ 1.000.000,00
3120 - Mat. de Consumo .................................................. CR$ 150.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
11110101001.2026 - Manut. Câmara de Vereadores
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 1.100.000,00
3130 - Serv. Terc. Enc .................................................. CR$ 150.000,00
TOTAL ................................................................ CR$ 13.620.000,00

Art. 2º O Crédito a que se refere o Art. Anterior desta Lei correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, devidamente comprovado no 
corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 04 de novembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 04 de novembro de 1.993.
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ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 942/93

Publicação Nº 1879766

LEI Nº 942/93

“AUTORIZA A VENDA, POR LEILÃO PÚBLICO, DE VEÍCULO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar a venda, através de leilão público no estado em que se encontra, de 
um automóvel de passageiro, GM/ Opala Comodoro, modelo e ano de fabricação 1.985, movido a álcool cor preta e com 76 CV. De potência.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 04 de novembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 04 de novembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 943/93

Publicação Nº 1879767

LEI Nº 943/93

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO, PARA DESEMPENHO 
DE FUNÇÕES PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do Artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e Art. 152, parágrafo 60, da Lei 
Orgânica do Município, autorizado a contratar servidores públicos, pelo prazo de (06) seis meses, prorrogáveis, por mais seis, segundo as 
necessidades temporárias do município.
§ 1º - A contratação solicitada no caput do Artigo, será feita para o desempenho de atividades ligadas a área de Educação e Administração.
§ 2º - A remuneração dos servidores que serão contratados, será aquela constante na Lei Municipal nº 761/89, de 31.05.89.
§ 3º - O Regime jurídico dos servidores contratados, será o regido pela C. L. T.

Art. 2º Os Servidores contratados, ficarão lotados, respectivamente na Secretaria de Educação e Administração do Município.
I - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULT. ESP. LAZER
01 - Merendeira
II - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO
01 - Assessor Jurídico

Art. 3º As contratações de que se trata esta Lei, serão sempre, precedidas de exposição de motivos da Secretaria a qual está vinculado o 
servidor, com o ciente do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 10 de novembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 10 de novembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração
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LEI Nº 944/93

Publicação Nº 1879768

LEI Nº 944/93

“AUTORIZA INSCREVER DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a inscrever em Despesas de Exercícios Anteriores, os valores a seguir especi-
ficados, distribuídos nos respectivos Órgãos e Unidades Orçamentárias, referentes a despesas realizadas no exercício de 1.992, conforme 
segue:
07.07 - SECRET. OBRAS SERV. MUNICIPAIS
07077167021.2009 - Manut. Secr. Obras e Serv/ Munic.:
3190 - Div. Desp. de Custeio:
- AUTO POSTO FÓRMULA UM LTDA ...........................................CR$ 103.947,27
TOTAL ................................................................... CR$ 103.947,27

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 04 de janeiro de 1.993.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 10 de novembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 10 de novembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 945/93

Publicação Nº 1879769

LEI Nº 945/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$900.000,00.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$500.000,00 (quinhentos mil 
cruzeiros reais), destinados a adicionar a seguinte dotação do orçamento vigente:
07.07 - SECRET. OBRAS SERV. MUNICIPAIS
07077167021.2009 - Manut. Secr. Obras e Serv/ Munic.:
3190 - Div. Desp. de Custeio ............................................ CR$ 900.000,00
TOTAL ................................................................... CR$ 900.000,00

Art. 2º O presente crédito destina-se ao pagamento de despesas com combustíveis a Empresa Auto Posto Fórmula Um Ltda., inscritos em 
Despesas de Exercícios Anteriores, referente ao ano de 1.992.

Art. 3º O crédito a que se refere o artigo primeiro da presente Lei, correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, devidamente com-
provado no corrente exercício financeiro.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 10 de novembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 10 de novembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração
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LEI Nº 946/93

Publicação Nº 1879770

LEI Nº 946/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$1.678.670,55.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$1.678.670,55 (hum milhão, 
seiscentos e setenta e oito mil, seiscentos e setenta cruzeiros reais e cinqüenta e cinco centavos), destinados a adicionar as seguintes do-
tações do orçamento vigente, conforme segue:
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
01010307021.2001 - Manut. Gabinete do Prefeito:
3120 - Material de Consumo ............................................... CR$ 25.000,00
07.07 - SECRET. OBRAS E SERV/ MUNICIPAIS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
07071607021.2009 - Manut. Secr. Obras e Serv/ Munic.:
3120 - Material de Consumo .............................................. CR$ 673.670,55
08.08 - SECRET. SAÚDE PROM/ SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
08081375428.2010 - Manut. Secr. Saúde Prom. Social:
3120 - Material de Consumo ............................................... CR$ 55.000,00
09.09 - SECRET. AGRIC. E MEIO AMBIENTE
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
09090418111.2011 - Manut. Secr. Agric. Meio Ambiente:
3120 - Material de Consumo ............................................... CR$ 95.000,00
10.10 - SECRET. EDUC. CULT. ESP. E LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
10100846224.2018 - Manut. Secr. Educ. Cult. Esp. Lazer
3120 - Material de Consumo .............................................. CR$ 150.000,00
10100846224.2018 - Manut. Comis. Munic. Esp. - CME:
3130 - Serv. Terc. e Encargos ........................................... CR$ 150.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
10100845216.2017 - Camp. Nac. Esc. Da Comunidade - CNEC:
3230 - Transf. a Inst. Privadas ........................................CR$ 350.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
11110101001.2026 - Manut. Câmara de Vereadores:
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 180.000,00
TOTAL ................................................................. CR$ 1.678.670,55

Art. 2º O crédito a que se refere o Artigo anterior do presente Decreto correrá por conta da anulação total e/ou parcial das seguintes do-
tações do orçamento vigente:
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
01010307021.1002 - Reequip. Do Gab. Do Prefeito:
4120 - Equip. Mater. Permanente ......................................... CR$ 224.200,00
05.05 - SECRET. ADMINISTR. PLANEJAMENTO
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
05050307021.1007 - Reforma Geral do Paço Municipal:
4110 - Obras e Instalações .............................................. CR$ 200.000,00
06.06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
06060307021.2007 - Contribuição do IBAM:
3230 - Transf. a Instit. Privadas ......................................... CR$ 5.000,00
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07.07 - SECRET. OBRAS E SERV. MUNICIPAIS
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
07071058323.1008 - Reurbanização de Novas Áreas:
4110 - Obras e Instalações .............................................. CR$ 100.000,00
07071588538.1013 - Aquis. Equip. p/ Garagem Munic.:
4120 - Equip. Mater. Permanente .......................................... CR$ 10.000,00
08.08 - SECRET. SAÚDE E PROM. SOCIAL
4000 - INVESTIMENTOS
08081375428.1018 - Equip. Mob. p/ Hosp. Municipal:
4120 - Equip. Mater. Permanente ......................................... CR$ 500.000,00
09.09 - SECRET. AGRIC. E MEIO AMBIENTE
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
09090418111.2011 - Manut. Secr. Agric. Meio Ambiente:
3190 - Div. Desp. Custeio ............................................... CR$ 155.001,01
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
09090418111.1020 - Aquis. Maq. Impl. p/ Serviços Agrícolas:
4120 - Equip. Mater. Permanente .......................................... CR$ 50.000,00
10.10 - SECRET. EDUC. CULT. ESP/ LAZER
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
10100422137.1022 - Equip. p/ Imp. Radiodifusão:
4120 - Equip. Mater. Permanente .......................................... CR$ 10.000,00
10100842188.1026 - Aquis. Veic. p/ Educação:
4120 - Equip. Mater. Permanente ......................................... CR$ 424.469,54
TOTAL ................................................................. CR$ 1.678.670,55

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 10 de novembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 10 de novembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 947/93

Publicação Nº 1879771

LEI Nº 947/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$3.500.000,00.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$3.500.000,00 (três milhões e 
quinhentos mil cruzeiros reais), destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente, conforme segue:
07.07 - SECRET/ OBRAS E SERV/ MUNICIPAIS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
070716070212009 - Manut. Secret. Obras e Serv. Municipais
3120 - Material de Consumo .............................................. CR$ 500.000,00
3130 - Serv. Terc. E Encargos ........................................... CR$ 250.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3260 - Encarg. Dívida Interna ........................................... CR$ 350.000,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4300 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
4350 - Amortiz. Dívida Interna .........................................CR$ 900.000,00
08.08 - SECRET/ SAÚDE PROMOÇÃO SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
08081375428.2010 - Manut. Secr. Saúde Promoção Social:
3130 - Serv. Terc. e Encargos ............................................ CR$ 60.000,00
10.10 - SECRET/ EDUC/ CULT/ ESP/ LAZER
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3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
10100842021.2014 - Manut. Secret. Educ. Cult. Esp. Lazer:
3120 - Material de Consumo .............................................. CR$ 350.000,00
3130 - Serv. Terc. e Encargos ........................................... CR$ 150.000,00
10100847239.2019 - Manut. do Transporte Escolar:
3130 - Serv. Terc. e Encargos ........................................... CR$ 800.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
11110101001.2026 - Manut. Câmara de Vereadores:
4120 - Equip. Mater. Permanente ......................................... CR$ 140.000,00
TOTAL ................................................................CR$ 3.500.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei, correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, devidamente compro-
vado no corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis Em 22 de novembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 22 de novembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 948/93

Publicação Nº 1879772

LEI Nº 948/93

“AUTORIZA ADQUIRIR ÁREA DE TERRA PERTENCENTE AO SENHOR CLÓVIS PEREIRA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir por compra e venda, permuta, desapropriação amigável ou judicial, 
área de terra pertencente ao Sr. CLÓVIS PEREIRA, com 16.433,00 m2 (Dezesseis mil, quatrocentos e trinta e três metros quadrados), loca-
lizada neste município, com as seguintes confrontações.
NORTE: Com Estrada Geral Siderópolis - São Pedro.
SUL: 170,27 m com terras de Benjamin Bongiolo.
LESTE: 149,19 m com terras da Prefeitura Municipal de Siderópolis.
OESTE: Com Estrada Geral Siderópolis - São Pedro.

Art. 2º A área supra referida, por sua constituição a base de Tagua, terá seu material destinado ao revestimento das estradas municipais, 
facilitando a sua conservação e manutenção.

Art. 3º O valor da presente aquisição, será aquela manifestada pela Comissão Permanente de Avaliação.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta das dotações próprias constantes no orçamento vigente.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 24 de novembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 24 de novembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração
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LEI Nº 949/93

Publicação Nº 1879773

LEI Nº 949/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$1.200.000,00.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$1.200.000,00 (Hum milhão e 
duzentos mil cruzeiros reais), destinados a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente, conforme segue:
10.10 - SECRET/ EDUC/ CULT/ ESP/ LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
101008411852012 - Manut. Creche do Lions Clube:
3230 - Transf. a Inst. Privadas ........................................ CR$1.200.000,00
TOTAL .................................................................. CR$1.200.000,00

Art. 2º O Crédito a que se refere o Artigo anterior da presente Lei, correrá por conta do EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, devidamente com-
provado no corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 24 de novembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 24 de novembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 95/1961

Publicação Nº 1878919

LEI Nº 95/1961

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 950/93

Publicação Nº 1879774

LEI Nº 950/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$18.738.000,00.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$18.738.000,00 (Dezoito mi-
lhões, setecentos e trinta e oito mil cruzeiros reais), destinados a adicionar as seguintes dotações do orçamento vigente, conforme segue:
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
010103070212001 - Manut. Gabinete do Prefeito:
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 600.000,00
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
020203070212002 - Manut. Gabinete Vice-Prefeito
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 300.000,00
04.04 - ASSESSORIAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
040403070212004 - Manut. das Assessorias
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 100.000,00
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05.05 - SECRET. ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
050503070212005 - Manut. da Secret. Adm. e Planejamento
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 620.000,00
3130 - Serv. De Terceiros e Encargos ..................................... CR$ 70.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transf. a Pessoas ...............................................CR$ 620.000,00
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
4120 - Equip. e Material Permanente ...................................... CR$ 50.000,00
06.06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
060603080322006 - Manut. da Secret. de Finanças
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 650.000,00
3130 - Serv. Terc. Encargos ............................................. CR$ 150.000,00
3.200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3280 - PASEP ............................................................ CR$ 200.000,00
060603070212008 - Contrib. a AMREC
3224 - Transf. a Instit. Multig ......................................... CR$ 150.000,00
07.07 - SECRET. OBRAS/ SERV. MUNICIPAIS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
070716070212009 - Manut. Secret. Obras/ Serv. Municipais
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 4.750.000,00
3113 - Obrigações Patronais ............................................. CR$ 350.000,00
3130 - Serviços de Terc. E Encargos ..................................... CR$ 400.000,00
08.08 - SECRETARIA DE SAÚDE/ PROMOÇÃO SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
080813754282010 - Manut. Secret. Saúde/ Prom. Social
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 1.800.000,00
3120 - Material de Consumo .............................................. CR$ 150.000,00
3120 - Serv.Terceiros e Encargos ........................................ CR$ 200.000,00
09.09 - SECRET. AGRICULTURA/ MEIO AMBIENTE
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
090904181112011- Manut. Secret. Agricultura/ Meio Ambiente
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 550.000,00
3130 - Serv. Terc. Encargos ............................................. CR$ 200.000,00
10.10 - SECRET. DE EDUCAÇÃO, CULT., ESP. E LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
101008420212014 - Manut. da Secret. de Educ. Cult. Esp. e Lazer
3110 - Pessoal .......................................................CR$ 3.250.000,00
3113 - Obrigações Patronais ............................................. CR$ 300.000,00
101008462242018 - Manut. Comis. Munic. Esportes
3130 - Serv. Terceiros e Encargos ....................................... CR$ 300.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
101008422352015 - Bolsa de Estudos a Alunos Carentes
3250 - Transf. a Pessoas ................................................ CR$ 430.000,00
101008452162017 - CNEC
3230 - Transf. a Instit. Privadas ....................................... CR$ 400.000,00
101008814862025 - Clube de Mães
3230 - Transf. a Instit. Privadas ........................................ CR$ 30.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
111101010012026 - Manut. da Câmara de Vereadores
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 2.118.000,00
TOTAL ................................................................ CR$ 18.738.000,00

Art. 2º O Crédito a que se refere o Artigo anterior da presente Lei, correrá por conta dos seguintes recursos:
a) Excesso de arrecadação devidamente comprovado ....................CR$ 18.520.000,00b) Reserva de contingência ..................................
............ CR$ 218.000,00

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 01 de dezembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 01 de dezembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 951/93

Publicação Nº 1879775

LEI Nº 951/93

“CONCEDE ANISTIA AOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO DE SIDERÓPOLIS, REFERENTE AOS VALORES DO IPTU E DA TAXA DE 
LICENÇA PRA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA (ALVARÁ), RELATIVOS AOS EXERCÍ-
CIOS DE 1.990, 1.991 E 1.992 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Os contribuintes em débito com o Município de Siderópolis e oriundo do Imposto Predial e Territorial Urbano ou da Taxa de Licença 
para Localização e Funcionamento de Estabelecimentos de Qualquer Natureza (Alvará) referente aos exercícios de 1.990, 1.991 E 1.992, 
ficam anistiados do pagamento dos juros de mora e multas previstas no Código Tributário Municipal.
Parágrafo Único - O benefício disposto no artigo anterior, aplica-se aos contribuintes inscritos ou não em dívida ativa, bem como, aqueles 
ajuizados ou não, tendo como prazo de pagamento até o dia 21 de dezembro de 1.993.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis Em 01 de dezembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 01 de dezembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 952/93

Publicação Nº 1879776

LEI Nº 952/93

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$10.820.000,00.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício. Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$10.820.000,00 (Dez milhões 
oitocentos e vinte mil cruzeiros reais), destinados a adicionar as seguintes dotações do orçamento vigente:
01.01 - GABINETE DO PREFEITO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
010-110307021.2001 - Manut. Gabinete do Prefeito:
3120 - Material consumo .................................................. CR$ 50.000,00
04.04 - ASSESSORIAS
4000 - DESPESAS DE CAPITAL
4100 - INVESTIMENTOS
040403073461005 - Constr. Pav. p/ Incent. Impl. Ind.:
4130 - Inv. Reg. Exec. Especial ....................................... CR$ 2.000.000,00
05.05 - SECR. DE ADM. E PLANEJAMENTO
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
05050307021.2005 - Manut. Secr./ Adm. Planejamento:
3130 - Serv. Terc. Encargos .............................................. CR$ 70.000,00
07.07 - SECR. OBRAS E SERV. MUNIC.
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
07071607021.2009 - Manut. Secr. Obras Serv. Mun.
3130 - Serv. Terc. Encargos ........................................... CR$ 1.500.000,00



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1431

09.09 - SECR. AGRIC. MEIO AMBIENTE
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
09090418111.2011 - Manut. Secr. Agr. Meio Ambiente
3120 - Material de Consumo .............................................. CR$ 300.000,00
3130 - Serv. Terc. E Encargos ......................................... CR$ 1.200.000,00
10.10 - SECR. EDUC. CULT. ESP. LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
101008420212014 - Manut. Secr. Educ. Esp. Lazer:
3120 - Mat. de Consumo .................................................. CR$ 350.000,00
101008411902012 - CRECHE LIONS CLUBE DE SPOLIS
3230 - Transf. a Inst. Privadas ........................................CR$ 600.000,00
101008422352015 - Bolsas de Estudo:
3250 - Transf. a Pessoas .............................................. CR$ 3.500.000,00
101008431962016 - Inst. São Pio X:
3230 - Transf. Inst. Privadas ........................................... CR$ 250.000,00
101008472392019 - Manut. do Transp. Escolar:
3130 - Serv. Terc. Encargos ........................................... CR$ 1.000.000,00
TOTAL ................................................................ CR$ 10.820.000,00

Art. 2º O Crédito a que se refere o Artigo anterior desta Lei, correrá por conta do PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, devidamente 
comprovado no corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis Em 06 de dezembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 06 de dezembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 953/93

Publicação Nº 1879777

LEI Nº 953/93

“ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 1.600.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito especial no valor de CR$ 1.600.000,00 (Hum milhão e seis-
centos mil cruzeiros reais), destinados a conceder um auxílio financeiro à Associação dos Funcionários da Prefeitura de Siderópolis - AFUPRE, 
conforme especificação abaixo:
08.08 - SECRET/ SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
08081375428.2010 - 3230 - Transf. a Inst. Privadas ...................CR$ 1.600.000,00
TOTAL ................................................................CR$ 1.600.000,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei, correrá por conta do PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, devida-
mente comprovado no corrente exercício financeiro.

Art. 3º Fica igualmente o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar convênio com a Associação dos Funcionários da Prefeitura 
de Siderópolis - AFUPRE, com finalidade de regulamentar a aplicação dos recursos acima transferidos, no atendimento e assistência aos 
servidores municipais.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis Em 08 de dezembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 08 de dezembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração
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LEI Nº 954/93

Publicação Nº 1879778

LEI Nº 954/93

“ALTERA PERCENTUAL ESTABELECIDO NO ARTIGO 4º, INCISO I, DA LEI Nº 892/92, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1.992.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aumentado para 60% (Sessenta por cento) da receita prevista, o limite fixado no Artigo 4º, Inciso I, da Lei 892/92, de 11 de 
novembro de 1.992.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de dezembro de 1.993.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 10 de dezembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 10 de dezembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 955/93

Publicação Nº 1879779

LEI Nº 955/93

“CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERURAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício, Faço saber, a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERURAL, com o objetivo de dar suporte aos programas de 
estímulo às atividades agropecuárias, pesqueiras e florestais, desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, deste 
município de Siderópolis.

Art. 2º Constituem recursos financeiros do FUNDERURAL:
I - As dotações constantes do orçamento do Município;
II - Os recursos oriundos de convênios, acordos e contratos;
III - Doações legados e contribuições;
IV - A remuneração oriunda de aplicações financeiras;
V - Pagamento dos empréstimos concedidos com recursos do FUNDERURAL e dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal destinados 
a executar melhoramentos na atividade agropecuária no Município;
VI - Recursos decorrentes da alienação de material, bens ou equipamentos considerados inservíveis de propriedade do FUNDERURAL.
§ 1º - Na constituição do FUNDERURAL observar-se-á o disposto nos artigos 71 e 74 da Lei Federal nº 4320 de 17.03.1964.
§ 2º - Fica o FUNDERURAL autorizado a efetuar aplicações financeiras no sistema financeiro oficial, dos recursos de que trata este artigo 
desde que não venha a interferir ou prejudicar as atividades do FUNDERURAL.

Art. 3º Os recursos do FUNDERURAL destinam-se:
I - Financiar os produtores rurais e pescadores, a aquisição de bens de produção;
II - Finnciar a realização de serviços de infra-estrutura em propriedades ou comunidades rurais;
III - Cobrir despesas de custeio realizadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.
§ 1º - As definições a respeito dos financiamentos concedidos pelo FUNDERURAL, envolvendo itens a serem financiados, caracterização dos 
beneficiários, prazos de carência, encargos financeiros e formas de amortização, serão estabelecidas anualmente pelo Conselho Municipal 
de Desenvolvimento Rural.
§ 2º - Fica estabelecido um limite de até 30% dos recursos do FUNDERURAL para pagamento das despesas de custeio realizadas pela Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 4º O FUNDERURAL será administrado por um Conselho Executivo Composto pelos seguintes membros:
I - Prefeito Municipal;
II - Secretário Municipal de Finanças;
III - Dois (02) produtores rurais indicados pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural do Município.

Art. 5º O FUNDERURAL é dotado de autonomia financeira, com escrituração contábil própria, de conformidade com a legislação pertinente.
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Art. 6º O Poder Executivo Municipal, regulamentará a presente Lei, no prazo de sessenta (60) dias, a contar da data de sua aprovação.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 15 de dezembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 15 de dezembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 956/93

Publicação Nº 1879780

LEI Nº 956/93

“DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 348, DA LEI Nº 831/90 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”.

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício, Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O parágrafo único do Artigo 348 passa a vigorar com a seguinte redação:
“§ 1º Considera-se temporária a atividade que é exercida em determinados períodos do ano, especialmente durante festivais ou comemo-
rações, em instalações precárias ou removíveis, como balcões, barracas, mesas, veículos e similares.
§ 2º Para a instalação de balcões, barracas, mesas, veículos e similares, que funcionarão em período específico, como ambulante, pagarão 
a título de taxa de licença para funcionamento de 1 (uma) UFM por dia.
§ 3º Havendo prorrogação, incidirá sobre o valor da licença o percentual previsto no inciso I do Artigo 350.”

Art. 2º Ficam mantidas as demais exposições atinentes a Taxa de Licença para funcionamento em horário normal e especial em estabele-
cimentos de qualquer natureza.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Siderópolis Em 15 de dezembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 15 de dezembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 957/93

Publicação Nº 1879781

LEI Nº 957/93

“DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARTIGOS 263, 338 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em exercício, Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os artigos 263, 338 e 353, que passam a ter as seguintes redações: “Art. 263 - Para as propriedades rurais estabe-
lecer-se-ão os valores conforme tabela abaixo:
ZONA A - Vila Nossa Senhora da Saúde, Montanhão, São Geraldo, São Martinho Alto e Santo Antonio - 15,0 UFM por hectare:
ZONA B - São Martinho Baixo, Rio Ferreira, Santa Cruz, Rio Manin, Vila São Jorge, Alto Rio Maina, Vila Jordão Baixo, Vila Jordão Médio, Vila 
Jordão Alto, Vila São Bento Alto, Vila São Victor, Rio Morosini e Vila Nesi - 12,0 UFM por hectare;
ZONA C - Vila Forquilhinha, Rio Mãe Luzia Alto, Rio Mãe Luzia Baixo, Rio Dória, Volta Redonda e Vila Rio Pio - 6,5 UFM por hectare;
ZONA D - Costão da Serra, Terreno acidentado, terreno não aproveitável - 4,0 UFM por hectare.
Parágrafo Único - Ficam mantidos às demais exposições do referido artigo.

Art. 2º O artigo 338 passa a ter a seguinte redação: “A taxa de licença para localização e funcionamento será calculada da seguinte forma:
a) Parte fixa igual a 1,0 UFM;b) Parte variável igual a 0,030 (trinta centésimos) da UFM, multiplicado pelo número de empregados do esta-
belecimento;c) O somatório das partes fixas e variáveis multiplicadas pelo peso correspondente da atividade constante da seguinte tabela:
ATIVIDADE ............................................................. PESO
1 - AGROPECUÁRIA
1.1 - Fazendas ......................................................... 6,0
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1.2 - Suinocultura - Bovinocultura ..................................... 5,0
1.3 - Aviário .......................................................... 5,0
1.4 - Abatedouros ...................................................... 5,0
1.5 - Outras Atividades ................................................ 4,0
2 - INDÚSTRIAS
2.1 - Extração Mineral ................................................ 15,0
2.2 - Coquerias ....................................................... 10,0
2.3 - Cerâmicas ....................................................... 10,0
2.4 - Olarias .......................................................... 8,0
2.5 - Artefatos de Cimento ............................................. 8,0
2.6 - Derivados de Plásticos .......................................... 10,0
2.7 - Indústria de calçados ........................................... 10,0
2.7.1 - Outros derivados de couro ...................................... 8,0
2.8 - Indústria madeireira ............................................ 10,0
2.8.1 - Serrarias, fábricas de móveis, esquadrias, etc ................. 8,0
2.9 - Têxtil - ........................................................ 10,0
2.9.1 - Confecções ..................................................... 8,0
2.10 - Fundição e Metalurgia .......................................... 10,0
2.11 - Outros .......................................................... 5,0
2.12 - Indústria Química .............................................. 10,0
2.13 - Metal Mecânica ................................................. 10,0
3 - COMÉRCIO
3.1 - Supermercado ..................................................... 8,0
3.1.1 - Mini Mercado ................................................... 6,0
3.2 - Restaurante ...................................................... 6,0
3.3 - Calçados, tecidos, armarinhos, confecções em geral ............... 3,0
3.4 - Gêneros alimentícios, frutas, aves e animais ..................... 4,0
3.4.1 - Padarias, confeitarias e similares ............................. 5,0
3.5 - Bares, lanchonetes, pizzarias e similares ........................ 4,0
3.5.1 - Barzinhos e similares .......................................... 1,5
3.5.2 - Botequins e similares .......................................... 1,0
3.6 - Aparelhos eletrodomésticos, móveis ............................... 6,0
3.7 - Joalheria, ótica e material fotográfico .......................... 6,0
3.8 - Material de construção, ferragens e mat. elétricos ............... 6,0
3.9 - Máquinas, aparelhos e equipamentos diversos, peças e acessórios..6,0
3.10 - Livraria, papelaria, artigos para escritório, brinquedos E
presentes .............................................................. 3,0
3.11 - Posto de vendas de combustíveis e lubrificantes ................. 9,0
3.12 - Depósitos e vendas de gás de cozinha ............................ 3,0
3.12.1 - depósitos e vendas de material para dinamitação ............... 5,0
3.13 - Atacadistas ..................................................... 6,0
3.14 - Outros .......................................................... 5,0
3.15 - Farmácias e Drogarias ........................................... 5,0
4 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.1 - Profissionais Autônomos
4.1.1 - Médicos, dentistas, advogados, engenheiros, arquitetos, contadores,
Bioquímicos e correlatos ............................................... 5,0
4.1.2 - Taxistas ....................................................... 1,5
4.1.3 - Pedreiros, costureiras e correlatos ............................ 1,0
4.2 - Instituições Financeiras, câmbio, seguros, etc .................. 60,0
4.3 - Transportes:
4.3.1 - Carga ......................................................... 10,0
4.32 - Passageiros .................................................... 15,0
4.4 - Comunicação, saneamento e energia elétrica ....................... 5,0
4.5 - Ensino de qualquer natureza ...................................... 1,0
4.6 - Diversões Públicas ............................................... 5,0
4.7 - Construção Civil ................................................. 6,0
4.8 - Turismo, Propaganda, publicidade, hotéis, pensões e similares....3,0
4.9 - Serviços fotográficos, cinematográficos, clicheria,zincografia e ou-
tros afins ............................................................. 1,5
4.10 - Instalações, máquinas, aparelhos e oficinas de conserto de automó-
veis e motos ........................................................... 6,0
4.10.1 - Oficina de conserto de aparelhos eletrônicos .................. 3,0
4.10.2 - Oficina de chapeação e pintura ................................ 5,0
4.11 - Serviços de representação, corretagem e intermediação de corretagem
e Intermediação de câmbio, seguros e títulos quaisquer ................. 6,0
4.12 - Hospitais, casas de saúde, bancos de sangue, laboratórios de análi-
ses e Similares ........................................................ 4,0
4.13 - Banhos, massagens, tratamentos de beleza e afins ................ 1,5
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4.14 - Serviços de locação e guarda de bens ............................ 4,0
4.15 - Escritórios técnicos ............................................ 6,0
4.16 - Outros .......................................................... 5,0
4.17 - Reforma e recondicionamentos de motores ......................... 8,0d) A Taxa será cobrada de uma só vez para cada estabelecimento, 
Ainda que
seja de um mesmo contribuinte, cobrando-se consequentemente taxa distinta
para cada filial;e) Para os estabelecimentos que não registrarem a existência de empregados,
será considerado o número de sócios para efeito de cobrança da taxa.

Art. 3º O Artigo 353 passa a ter a seguinte redação: “A taxa de licença para obras será cobrada de acordo com a tabela abaixo”:
 ....................................................................... UFM
1 - Alinhamento de muros e calçadas, alinhamento linear ............. 0,0061
Nivelamento por metro linear ........................................ 0,0061
2 - Aprovação de plantas, inclusive alinhamento e nivelamento:
a) - Prédios residenciais e comerciais:
- De alvenaria p/m2 ................................................. 0,0041
- De madeira p/m2 ................................................... 0,0020
3 - Arruamento e loteamento (por lotes) ............................... 0,10
4 - Construção:
a) - Todos e semelhantes, por unidadeb) - Galpões, barracões, garagens e outras dependências assemelhadas:
b.1 - De alvenaria p/m2 .............................................. 0,004
b.2 - De madeira p/m2 ................................................ 0,002
b.3 - Piscinas p/m2 ................................................... 0,06
b.4 - Andaimes e tapumes em vias e lograd. públicos:
b.4.1 - Por mês ou fração p/ metro linear ............................. 0,20
b.4.2 - Por ano e por hora p/ metro linear ............................ 2,00c) - Depósitos de materiais de construção em vias e logradouros públicos:
c.1 - Por dia e por m2 ................................................ 0,10
c.2 - Por mês e por m2 ................................................ 1,00d) - Marquise por metro linear ........................................ 0,09
5 - Consertos e reparos que não implique em construção:
a) - De fachada, por pavimentos ....................................... 0,06b) - De telhados, por m2 ............................................. 0,002c) - Outros 
reparos .................................................. 0,002
6 - Demolição:
a) - De prédios de alvenaria p/m2 ................................... 0,0041b) - De prédios de madeira p/m2 ...................................... 0,002
7 - Desmembramento de terreno: ........................................ 1,02
8 - Licença para habitar (habite-se):
a) - Prédios de alvenaria p/m2 ...................................... 0,0041b) - Prédios de madeira p/m2 ......................................... 0,002
Parágrafo Único - Ficam mantidas as demais disposições do citado artigo.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis Em 10 de dezembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 10 de dezembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 958/93

Publicação Nº 1879782

LEI Nº 958/93

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A CONTRATAR SERVIDORES, POR TEMPO DETERMINADO, PARA DESEMPENHO DE FUNÇÕES 
PÚBLICAS ESPECÍFICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, na forma do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e, artigo 152, parágrafo 6º, 
da Lei Orgânica do Município, autorizado a contratar Servidores Públicos, pelo prazo de seis (06) meses, prorrogáveis por mais seis (06), 
segundo as necessidades temporárias do Município.
§ 1º - A contratação solicitada no caput do artigo, será feita para desempenho de atividades ligadas à área de Transportes e Serviços Mu-
nicipais.
§ 2º - A remuneração dos Servidores que serão contratados, será aquela constante na Lei Municipal nº 761/89, de 31/05/89.
§ 3º - O regime jurídico dos Servidores contratados, será o regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT.

Art. 2º Os Servidores contratados, ficarão lotados, respectivamente nas Secretarias de Administração e Planejamento, Secretaria de Obras 
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e Serviços Municipais, Secretaria de Saúde e Promoção Social, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, do Município.
I - SECRETARIA DE ADMIN / PLANEJAMENTO
01 - Fiscal de Postura;
II - SECRET / OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
25 - Auxiliaresde Serviços Gerais;
08 - Operadores de Máquinas
05 - Vigias;
06 - Motoristas;
01 - Carpinteiro
01 - Encanador;
01 - Funileiro;
01 - Pedreiro;
01 - Soldador;
02 - Garis;
01 - Mecânico.
III - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
04 - Médicos;
04 - Dentistas;
03 - Vigias;
01 - Psicólogo.
IV - SECRETARIA DE AGRICULT/ E MEIO AMBIENTE
03 - Operadores de trator agrícola;
02 - Auxiliares de serviços gerais.
V - SECRET/ EDUC/ CULTURA / ESPORTE E LAZER
20 - Professores;
01 - Motorista;
02 - Merendeiras.

Art. 3º As contratações de que trata esta Lei, serão sempre precedidas de exposição de motivos da Secretaria à qual está vinculado o Ser-
vidor, com o ciente do Poder Executivo Municipal.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 1.994.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 15 de dezembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício.
Publicado e registrada nesta Secretaria de Administração em 15 de dezembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 15 de dezembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 15 de dezembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 959/93
Publicação Nº 1879783

LEI Nº 959/93

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 16.093.800,00”.

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir um crédito suplementar no valor de CR$-16.093.800,00 (dezesseis 
milhões, noventa e três mil e oitocentos cruzeiros reais), destinados a adicionar as seguintes dotações do orçamento vigente:
04.04 - ASSESSORIAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
040403070212004 - Manutenção das Assessorias:
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 126.500,00
05.05 - SECRET / ADMIN / PLANEJAMENTO
3000 - DESPESAS CORRENTES
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3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
050503070212005 - Manut. Secr. Admin. Planejamento:
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 652.300,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3250 - Transf. a Pessoas ...............................................CR$ 500.000,00
06.06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
060603080322006 - Manut. da Secret. Finanças:
3110 - Pessoal .........................................................CR$ 612.000,00
07.07 - SECRET / OBRAS E SERV / MUNICIPAIS
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
070716070212009 - Manut. Secr. Obras Serv. Municipais:
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 5.050.000,00
3113 - Obrigações Patronais ........................................... CR$ 1.130.000,00
08.08 - SECRET / SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
080813754282010 - Manut. Secret. Saúde e Prom/Social:
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 1.715.000,00
09.09 - SECRET. AGRICULT / MEIO AMBIENTE
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
090904181112011 - Manut. Secr. Agric. Meio Ambiente:
3110 - Pessoal .......................................................... CR$ 595.000,00
10.10 - SECRET. EDUC / CULT / ESP E LAZER
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
101008420212014 - Manut. Secr. Educ. Cult. Esp. Lazer:
3110 - Pessoal ........................................................ CR$ 3.630.000,00
3113 - Obrigações Patronais ............................................. CR$ 503.000,00
3200 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
101008452162017 - CNEC
3230 - Transf. a Inst. Privadas ......................................... CR$ 410.000,00
11.11 - CÂMARA DE VEREADORES
3000 - DESPESAS CORRENTES
3100 - DESPESAS DE CUSTEIO
111101010012016 - Manut. Câmara de Vereador
3110 - Pessoal .........................................................CR$ 470.000,00
3130 - Serv. Terc. Encargos ............................................. CR$ 700.000,00
TOTAL ................................................................ CR$ 16.093.800,00

Art. 2º O crédito a que se refere o artigo anterior da presente Lei, correrá por conta do PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO devida-
mente comprovado no corrente Exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS Em 15 de dezembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 15 de dezembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 96
Publicação Nº 1878920

LEI Nº 96
ABRE UM CRÉDITO SUPLEMENTAR NA IMPORTÂNCIA DE CR$1.167.000,00 E REDUZ DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM IGUAL IMPORTÂNCIA

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 30 de dezembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal
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LEI Nº 960/93.

Publicação Nº 1879784

LEI Nº 960/93.

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR PARCELAMENTO DE DÍVIDA PARA COM O FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO 
DE SERVIÇO - FGTS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a, em nome do Município de Siderópolis, Estado de Santa Catarina, contra-
tar parcelamento de dívida para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através da Caixa Econômica Federal, em até 30 
(trinta) meses, na forma da Resolução nº 100, de 26/05/93 (D.O. de 02/06/93), do Conselho Curador do FGTS, equivalente em 21/09/93, a 
CR$-4.222.314,47 (quatro milhões, duzentos e vinte e dois mil, trezentos e quatorze cruzeiros reais e quarenta e sete centavos), que será 
acrescido de atualização monetária e demais encargos e cominações devidos, na forma da Lei.

Art. 2º Para a garantia do principal e acessórios, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a utilizar parcelas do Fundo de Participação 
dos Municípios - FPM, durante o prazo de vigência do parcelamento, autorizado por esta Lei.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal consignará nos orçamentos anual e plurianual do Município de Siderópolis dotações suficientes a amor-
tização do principal e acessórios resultantes do cumprimento da presente Lei.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 15 de dezembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 15 de dezembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 961/93.

Publicação Nº 1879785

LEI Nº 961/93.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$-1.500.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 17 de dezembro de 1.993.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em exercício
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 17 de dezembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 962/1993
Publicação Nº 1879786

LEI Nº 962/1993

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 963/93.

Publicação Nº 1879787

LEI Nº 963/93.

“AUTORIZA INSCREVER DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Conteúdo obsoleto:
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Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 29 de dezembro de 1.993.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 29 de dezembro de 1.993.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 964/1993

Publicação Nº 1879788

LEI Nº 964/1993

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 965/1993

Publicação Nº 1879789

LEI Nº 965/1993

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)

LEI Nº 966/94.

Publicação Nº 1879790

LEI Nº 966/94.

“ESTABELECE NORMAS PARA O REPASSE DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES”.

CLESIO SALVARO, Presidente da Câmara de Vereadores de Siderópolis, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 37, § 7, da Lei 
Orgânica Municipal, Faço saber a todos os habitantes desse Município, que a Câmara de vereadores aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os recursos financeiros para a Câmara de Vereadores, serão repassados da seguinte proporção, no mínimo:
1 - O valor da folha do respectivo mês mais os valores dos encargos correspondentes.
2 - 1/12 avos do saldo das dotações de Despesas de Custeio previstos no orçamento.
3 - 1/6, no mínimo, a cada sessenta dias dos valores correspondentes as Despesas de Capital.

Art. 2º Os valores dos repasses mensais previstos na presente Lei serão requisitados por ofício pelo Presidente da Câmara, até 48 horas 
antes do prazo previsto no Artigo 77 da Lei Orgânica Municipal.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, em 05 de janeiro de 1994
CLESIO SALVARO
Presidente
Registrada e publicada nesta Secretaria Administrativa em 05 de janeiro de 1.994.
CARMINDO JOÃO ALVES
Secretário Administrativo

LEI Nº 967/94

Publicação Nº 1879791

LEI Nº 967/94

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 31.542.000,00”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 05 de janeiro de 1.994
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em Exercício
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LEI Nº 968/94

Publicação Nº 1879792

LEI Nº 968/94

“AUTORIZA A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A CRECHE DO LIONS CLUBE DE SIDERÓPOLIS.”

JOÃO ANTONIO ALÉSSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis em Exercício, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a transferir a Creche do Lions Clube de Siderópolis, a importância de CR$ 
750.000,00 (Setecentos e cinqüenta mil cruzeiros reais) destinados a manutenção e funcionamento daquela unidade.

Art. 2º Os recursos acima referido correra por conta da seguinte dotação orçamentária do orçamento vigente:
05.01.08.41.1852.009 - 3230 - Transferências a instituições privadas.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 06 de janeiro de 1.994
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em Exercício
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 06 de janeiro de 1.994.
OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração

LEI Nº 969/94

Publicação Nº 1879793

LEI Nº 969/94

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES EDUCACIONAIS E CULTURAIS DO MUNI-
CIPIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 12 de janeiro de 1.994
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal em Exercício

LEI Nº 97

Publicação Nº 1878921

LEI Nº 97
ABRE UM CRÉDITO ESPECIAL NA IMPORTÂNCIA DE CR$420.335,00 E REDUZ DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS; E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 30 de dezembro de 1961.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 970/1994

Publicação Nº 1879794

LEI Nº 970/1994

(ATO INEXISTENTE, NUMERAÇÃO NÃO UTILIZADA)
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LEI Nº 971/94

Publicação Nº 1879795

LEI Nº 971/94

“ESTABELECE NORMAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS.”

CLESIO SALVARO, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Siderópolis, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no 
Artigo 37, § 3º, da Lei Orgânica Municipal. Faço saber aos habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º A Prestação de Contas da Prefeitura Municipal, entregue mensalmente na forma de Lei, deverá, alem dos documentos já previstos, 
conter mais os seguintes:
a) Cópia s das licitações.b) Cópias das Ordens de Pagamentos de Despesas Extra-orçamentárias.c) Quadro de Movimentação de Pessoal 
com o número de funcionários/empregados do mês anterior, admissão e demissão de mês e saldo.d) Cópias dos históricos de Contas e 
Subvenções e das Transferências a Instituições e Convênios.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS Em, 25 de fevereiro de 1.994
CLESIO SALVARO
Presidente
Registrada e publicada nesta Secretaria Administrativa em, 25 de fevereiro de 1.994.
CARMINDO JOÃO ALVES
Séc. Administrativo

LEI Nº 972/94

Publicação Nº 1879796

LEI Nº 972/94

“AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A COBRANÇA DA PARCELA ÚNICA DO IPTU RELATIVA AO EXERCICIO 
DE 1.994, ATÉ 15/04/94, UTILIZANDO AS UFMS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 94, RESPECTIVAMENTE.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica prorrogado o prazo para pagamento da parcela única do Imposto predial e Territorial urbano - IPTU, até 15 de abril de 1.994, 
utilizando-se os seguintes critérios:
§ 1º - Para os pagamentos da parcela única vicenda em 15 de março de 1.994, será utilizada a unidade Fiscal Monetária - UFM, do mês de 
fevereiro /94
§ 2º - Para os pagamentos da parcela única vincenda em 15 de abril de 1.994, será utilizada a unidade Fiscal Monetária - UFM, do mês de 
março /94.

Art. 2º após as datas acima citadas, obedecer-ce-a as normas especificadas Código Tributário Municipal.

Art. 3º Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 02 de março de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 02 de Março de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 973/94.

Publicação Nº 1879797

LEI Nº 973/94.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 23.500.000,00”.

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
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Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 07 de março de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 07 de março de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 974/94

Publicação Nº 1879798

LEI Nº 974/94

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS, A ENTIDADES EDUCACIONAIS E CULTURAIS DO MUNI-
CIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 07 de março de 1.994
LUCIO UBIALLI
Prefeito municipal

LEI Nº 975/94

Publicação Nº 1879799

LEI Nº 975/94

“AUTORIZA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR CEDIDO POR EMPRÉSTIMO GRATUITO AO MUNICIPIO PELA COMPANHIA 
SIDERURGICA NACIONAL.”

CLESIO SALVARO, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Siderópolis, no uso de suas atribuições, e de conformidade com o 
artigo 37, § 7º, da Lei Orgânica Municipal. Faço saber aos habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, promulgo 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado. Até 30 de abril de 1.994, a efetuar as despesas com o abastecimento e ma-
nutenção do trator Caterpillar D-8 H36- A` 3517, com bitola de 84”, cedido por empréstimo, a titulo gratuito, ao Município pela Companhia 
Siderúrgica Nacional - CSN.
§ 1º - O equipamento descrito no caput deste artigo será utilizado na manutenção,conservação e realização de serviços gerais e em estradas 
vicinais e outras obras de interesse público, beneficiando toda a população urbana e rural do Município.
§ 2º - O Poder Executivo deverá enviar, até o dia 10(dez) do mês seguinte,à Câmara municipal, além das cópias dos documentos de licitação, 
contábeis e fiscais referentes as despesas de abastecimento e manutenção do trator referido no “caput` deste artigo, a relação pormenori-
zada dos serviços que foram realizados.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correra por conta de dotações próprias do orçamento vigente, utilizadas para este fim.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA DE VEREADORES DE SIDERÓPOLIS Em, 11 de março de 1.994.
CLESIO SALVARO
Presidente
Registrada e publicada nesta Secretaria em, 11 de março de 1.994.
NEI BUOGO
Secretário de Administração

LEI Nº 976/94

Publicação Nº 1879800

LEI Nº 976/94

“AUTORIZA A VENDA POR LEILÃO PÚBLICO, DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL.”

LUCIO UBIALLI Prefeito Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a venda, através de leilão público, no estado em que se encontram, 
de uma pá-carregadeira Yalle, ano 1.977, modelo 134 - BR-118, movida a diesel, motor nº OM-35234499110544842 e uma retroescavadei-
ra, modelo 580-H, ano de fabricação 1.978 e série 6965224.

Art. 2º Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 23 de março de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 23 de março de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 977/94.

Publicação Nº 1879801

LEI Nº 977/94.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 5.000.000,00.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 23 de março de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 23 de março de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretaria de Administração

LEI Nº 978/94.

Publicação Nº 1879802

LEI Nº 978/94.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$ 50.000.000,00.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
Prefeitura Municipal de Siderópolis, Em 04 de abril de 1994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 04 de abril de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretaria de Administração

LEI Nº 979/94

Publicação Nº 1879803

LEI Nº 979/94

“OFICIALIZA A FESTA DO COLONO DE SIDERÓPOLIS, COMO EVENTO RECREATIVO E SOCIO-CULTURAL DO MUNICIPIO.”

LUCIO UBIALLI, Prefeito Municipal de Siderópolis, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara de Vereadores aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Oficializa a “FESTA DO COLONO DE SIDERÓPOLIS”, que se realizará bianualmente e nos meses de julho e /ou agosto e, em dias a 
serem fixados pelo Executivo Municipal de Siderópolis.

Art. 2º ficam autorizados os gastos relativos a programação, publicidade e realização do evento descrito no artigo 1º Desta Lei, devendo 
todas as despesas correrem por conta de dotações orçamentárias próprias da Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis.

Art. 3º As despesas decorrentes da aprovação desta Lei, correrão pro conta de dotações do orçamento em vigência.
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Art. 4º Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 30 de março de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal
Publicada e Registrada nesta Secretaria de Administração em, 30 de março de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de administração

LEI Nº 98

Publicação Nº 1878922

LEI Nº 98
AUTORIZA O EXECUTIVO A CONTRAIR UM EMPRÉSTIMO ATÉ O MONTANTE DE CR$15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS)

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de fevereiro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 980/94

Publicação Nº 1879804

LEI Nº 980/94

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS, AS ENTIDADES EDUCACIONAIS E CULTURAIS DO MUNI-
CIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 25 de abril de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal

LEI Nº 981/94

Publicação Nº 1879805

LEI Nº 981/94

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$18.673.000,00”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 25 de abril de 1.994.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 02 de maio de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração

LEI Nº 982/94.
Publicação Nº 1879806

LEI Nº 982/94.

“ABRE CREDITO ESPECIAL NO VALOR DE CR$ 1.000.000,00”

Conteúdo obsoleto:
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Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 02 de maio de 1.994.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal, em Exercício,

LEI Nº 983/94

Publicação Nº 1879807

LEI Nº 983/94

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS EDUCACIONAIS E CULTURAIS DO MUNICIPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, E, 11 de maio de 1.994.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal

LEI Nº 984/94

Publicação Nº 1879808

LEI Nº 984/94

“AUTORIZA A VENDA, POR LEILÃO PÚBLICO, DE VEICULO E EQUIPAMENTO DO PATRIMÔNIO PUBLICO MUNICIPAL.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º fica o Chefe do poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar a venda, através de leilão publico, no estado em que se encontram 
de uma caminhonete pick-up, ano 1.985, modelo for-pampa, movida a álcool, chassi nº 9BFPXXLB3PFU21 095, cor branca e potencia de 
78cv e um trator agrícola marca massey Ferguson, modelo 265, série 215.104.3380 e ano de 1.983.

Art. 2º Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 18 de maio de 1994.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal, em Exercício.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 18 de maio de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração

LEI Nº 985/94

Publicação Nº 1879809

LEI Nº 985/94

“RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA E BEM ESTAR SOCIAL - AFABESS.”

JOÃO ANTONIO ALÉSSIO - Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica reconhecida de Utilidade Pública, no âmbito do Município de Siderópolis, foro da Comarca de Criciúma, estado de Santa Catarina, 
a Associação Feminina de Assistência e Bem Estar Social de Siderópolis - AFABESS.

Art. 2º A Associação Feminina de Assistência e Bem Estar Social de Siderópolis - AFABESS, são asseguradas todas as prerrogativas e van-
tagens da legislação vigente.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 18 de maio de 1.994.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal, em Exercício.
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Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 18 de maio de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.

LEI Nº 986/94

Publicação Nº 1879810

LEI Nº 986/94

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADE ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”

JOÃO ANTONIO ALÉSSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a transferir recursos financeiros a ASSOCIAÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA 
E BEM ESTAR SOCIAL DE SIDERÓPOLIS - AFABESS, no valor de CR$ 2.000.000,00 (Dois Milhões de Cruzeiros Reais) para a manutenção, 
funcionamento e desenvolver as atividades a que se destina.

Art. 2º O crédito a que se refere a transferência dos recursos financeiros constantes do Artigo 1º Desta Lei, correrá por conta da seguin-
te dotação do orçamento vigente: 06 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL - Departamento de Promoção social: 06.03. 1581 
487.2022-3230 - Transferências a Instituições privadas.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 18 de maio de 1.994.
JOÃO ANTONIO ALÉSSIO
Prefeito Municipal, em Exercício.
Publicada e Registrada nesta Secretaria de Administração em, 18 de maio de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Adminstração.

LEI Nº 987/94

Publicação Nº 1879811

LEI Nº 987/94

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONVENIO E TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS, A ENTIDADE DE ASSISTENCIA 
SOCIAL DO MUNICIPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JOÃO ANTONIO ALÉSSIO, Prefeito Municipal de siderópolis, em Exercício. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos financeiros a Entidade Assistencial “CASA DE RECUPERA-
ÇÃO BOM SAMARITANO”, no corrente exercício, no valor de CR$ 1.000.000,00 (um milhão de cruzeiros reais).

Art. 2º O crédito a que se refere a transferência de recursos financeiros constantes do Art. 1º., desta Lei, correrá por conta de dotações 
próprias do orçamento vigente assim relacionada: 06 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL - 06.03.15811486.2023 /3230 - 
Transferências a Instituições Privadas.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 18 de maio de 1994.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal, em Exercício.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 18 de maio de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração.
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LEI Nº 988/94

Publicação Nº 1879812

LEI Nº 988/94

“EFETUA A CONVERÇÃO DOS SALÁRIOS, VENCIMENTOS E PROVENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS PARA A UNIDADE REAL 
DE VALOR - URV.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício, Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica convertido para a Unidade Real de Valor - URV, criada pela Medida provisória nº 434/94 de vencimentos e proventos, con-
cessões, gratificações, auxílio e abono dos Servidores Públicos Municipais, dos Poderes Executivo e Legislativo, da Administração direta e 
Indireta, a partir de 1º De Março de 1.994.
Parágrafo Único - A conversão de que trata o Artigo 1º da presente Lei, abrangerá a todos os Servidores Estatutários, seletistas, Pensionistas 
e Inativos, cujas remunerações terão o mesmo critério e data base de conversão.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta das dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em,18 de maio de 1.994.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal, em Exercício.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 18 de maio de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.

LEI Nº 989/94

Publicação Nº 1879813

LEI Nº 989/94

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE SIDERÓPOLIS, PARA O EXERCÍCIO DE 1.994 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” (CR$ 110.000.000,00)

JOÃO ANTONIO ALÉSSIO Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O orçamento da Fundação Municipal de Cultura de Siderópolis FMC - para o Exercício de 1.994, estima e fixa a despesa em CR$ 
110.000.000,00(Cento e dez milhões de Cruzeiros reais) sendo composto pelos anexos composto desta Lei.

Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação das fontes previstas nos anexos integrantes desta Lei, obedecendo os dispositivos 
da legislação em vigor, conforme abaixo:
I - RECEITA
- Receita patrimonial .........................CR$ 30.000.000,00
Transferências Correntes - ....................CR$ 55.000.000,00
Receitas diversas- ............................. CR$ 15.000.000,00
Transferências de Capital- ..................... CR$ 10.000.000,00
II - DA DESPESA
DESPESAS CORRENTES
- Despesas de Custeio .......................... CR$ 92.000.000,00
- Transferências Correntes ..................... CR$ 12.000.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
-Investimentos ................................. CR$ 6.000.000,00

Art. 3º O Poder Executivo Municipal, fundamentado na Constituição Federal e na Lei nº 4.320/64, fica autorizado a:
I - Efetuar por Decreto, a movimentação de dotações orçamentárias dentro das mesmas categorias econômicas:
II - Transferir para a Reserva de Contingência o excesso de arrecadação verificado no exercício de 1.994, calculado na forma da Lei;
III - Transferir para a Reserva de Contingência, total ou parcialmente, saldos de dotações do orçamento de despesas que não forem utili-
zados;
IV - utilizar a Reserva de Contingência para suplementar dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes durante a execução orça-
mentária.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Am, 18 de maio de 1.994.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal, em Exercício.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 18 de maio de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 99

Publicação Nº 1878923

LEI Nº 99
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROMOVER CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO

MANOEL MINELVINA GARCIA, PREFEITO Municipal de Siderópolis. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a promover convênio com o Governo do Estado, para a construção de uma ponte sobre o rio Mãe 
Luzia, na sede do Distrito de Treviso, neste Município.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em 20 de fevereiro de 1962.
MANOEL MINELVINA GARCIA
Prefeito Municipal

LEI Nº 990/94.

Publicação Nº 1879814

LEI Nº 990/94.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$164.000.000,00”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, 18 de maio de 1994.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal, em Exercício.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 18 de maio de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.

LEI Nº 991-A

Publicação Nº 1879815

LEI Nº 991-A

“DA NOVA REDAÇÃO A LEI Nº 761/89, QUE TRATA DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICIPIO DE SIDERÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS”.

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Anexo II da Lei nº 761/89, de 31 de maio de 1.989, passa a ter a redação, constante no Anexo I, que é parte integrante na pre-
sente Lei.

Art. 2º A tabela C do Anexo III da Lei nº 761/89, passa a ter redação constante no Anexo II da presente Lei, que tratas do salário de 
maio/94, inclusive:
§ 1º - ficam mantidas, integralmente, as disposições constantes da Lei nº 923/93, de 08 de julho de 1.993, que trata da representação de 
Cargos Comissionados.
§ 2º - Os empregos comissionados de Assessores, Intendente Distrital e Procurador Geral, terão uma representação equivalente a 75% 
(setenta e cinco por cento) a incidir sobre o salário base, constante do Anexo II.
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Art. 3º O anexo III da Lei 761/89, Tabela A, passa a ser o Anexo III, da presente Lei.

Art. 4º O anexo II da Lei acima citada, Tabela C, passa a ser o anexo IV da presente Lei.
Parágrafo Único - Os Servidores Municipais que possuem curso superior de engenharia, perceberão o salário mínimo profissional.

Art. 5º As horas extras, pagas aos Servidores Municipais, de forma habitual, serão incorporadas ao salário respectivo, cujo valor eéo cons-
tante nos respectivos anexos, partes integrantes da presente Lei.

Art. 6º Os vencimentos e/ou salários dos membros do magistério da rede Municipal, serão equivalentes aos valores constantes no Estatuto 
do Magistério, acrescido de 30%(trinta por cento), posteriormente transformados em URV.

Art. 7º O Chefe do Poder Executivo Municipal, baixará atos complementares, visando enquadrar os Servidores Públicos Municipais, as alte-
rações da presente Lei, observando-se as faixas e os níveis salariais.

Art. 8º Os Servidores Inativos serão contemplados com os benefícios da presente Lei, adequando os seus proventos aos salários e vanta-
gens do servidor ativo equivalente.

Art. 9º O disposto nesta Lei, vigorará a partir do mês de maio de 1.994, inclusive.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 31 de Maio de 1.994.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal, em Exercício.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração, em 31 de maio de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário De Administração.
Os anexos encontram-se disponíveis, ainda, no Paço Municipal

LEI Nº 992/94

Publicação Nº 1879816

LEI Nº 992/94

“AUTORIZA O ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DO TRATOR CEDIDO POR EMPRÉSTIMO GRATUITO AO MUNICÍPIO, PELA COMPANHIA 
SIDERURGICA NACIONAL - CSN.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar despesas com abastecimento e manutenção do trator Caterpillar D-8 
H 36 - A3517, com bitola de 84”, cedido por empréstimo, a título gratuito, ao Município de Siderópolis pela companhia siderúrgica Nacional 
- CSN.
§ 1º - O equipamento descrito no “caput” deste artigo, será utolizado na manutenção, conservação e realização de serviços de loteamentos 
populares e recuperação de áreas mineradas a céu aberto, bem como de outros serviços e/ou obras de interesse público do Município.
§ 2º - P Poder Executivo deverá enviar até o dia 10 (dez) do mês seguinte, a Câmara Municipal, além das cópias dos documentos de lici-
tação, contábeis e fiscais, referentes as despesas de abastecimento e manutenção do trator acima referido, a relação pormenorizada dos 
serviços que foram realizados.
§ 3º - A autorização prevista no “caput” deste artigo será até 31 de agosto de 1.994.

Art. 2º A despesa decorrente da presente Lei correrá por conta de dotações próprias do orçamento em vigor no corrente exercício financeiro.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 01 de junho de 1.994.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal, em Exercício.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 01 de junho de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.
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LEI Nº 993/94

Publicação Nº 1879817

LEI Nº 993/94

“INSTITUI O FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DO MUNICIPIO DE SIDERÓPOLIS.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o FUNDA HABITACIONAL DO MUNICIPIO DE SIDERÓPOLIS com o objetivo de propiciar apoio e suporte financeiro 
aos programas, projetos e atividades relacionadas com a construção, reformas, recuperação, melhorias e financiamento de unidades habi-
tacionais para a população de baixa renda do município, bem como a instalação de equipamentos comunitários, infra-estrutura e conjuntos 
habitacionais, desfavelização e implantação de lotes urbanizados, loteamentos populares, organização e estimulo ao sistema de mutirão 
com o fornecimento de materiais de construção.

Art. 2º Constituem recursos do Fundo:
I - As dotações constantes do Orçamento do Município.
II - As contribuições, subvenções e auxílios específicos de órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, Federal, Estadual e Mu-
nicipal;
III - Recursos provenientes de empréstimos, internos e externos;
IV - Remuneração oriunda de aplicações financeiras;
V - O valor total das prestações recebidas dos mutuários, provenientes das aplicações do Fundo em financiamentos de Programas Habita-
cionais.
VI - Doações, Legados e contribuições;
VII - Outros recursos de quaisquer origens que lhe forem transferidos;

Art. 3º O FUNDO ROTATIVO MUNICIPAL, será administrado por uma Comissão de Gestão, que será composta pelo Prefeito Municipal e mais 
dois membros que serão nomeados de acordo com o que dispuser o regulamento deste Fundo.
§ 1º - A aplicação dos recursos financeiros do Fundo depende da autorização da Comissão de Gestão do Fundo, podendo delegá-la ao 
Coordenador do Fundo na forma prevista em regulamento próprio.
§ - 2º - Poderá a Administração do Fundo, formar Convênio ou qualquer outro instrumento de divisão de encargos, com empresas estabe-
lecidas no Município, visando a construção de moradias populares aos seus operários de baixa renda e mais carentes, em terreno próprio 
ou outro preferencialmente nas proximidades do local de trabalho, com prévia autorização Legislativa.
§ - 3º - Toda e qualquer habitação ou benfeitoria particular construída com recursos do Fundo, ficará onerada com a cláusula de Inalienabi-
lidade pelo prazo mínimo de 05 anos, devendo a administração do Fundo, participar como anuente ou interveniente em qualquer transação 
futura, visando preservar os objetivos do Fundo e impedir a comercialização, locação e sublocação desses imóveis com objetivo de lucro.
§ - 4º - Nenhum cidadão poderá beneficiar-se com recurso do Fundo, por mais de uma vez, a não ser para melhorias e expansão do módulo 
inicial a critério da Comissão de Gestão do Fundo.
§ - 5º - O beneficiário firmará compromisso, sob presunção de verdades, de que não é proprietário urbano ou rural de qualquer imóvel, a 
não ser do terreno onde será edificada a casa que destinará a própria moradia e de sua família, a qual não poderá alienar, nem locar sem 
anuência da administração do Fundo e que não possui renda superior a (1,5 um salário mínimo e meio).
§ - 6º - Qualquer cidadão será legítimo para denunciar benefício indevido do Fundo. Destinado a pessoa que não se enquadre nas normas 
de sua concessão ou desvio de finalidade de imóvel edificado com recursos desta Lei.
§ - 7º - A Administração do Fundo fará publicar para conhecimento geral os nomes dos inscritos a qualquer beneficio oriundo desta Lei, para 
impugnação no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 4º O Fundo deve atender as disposições oferecidas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1.994, e pelas Leis Estaduais aplicá-
veis, bem assim nas normas aplicadas pelo órgão central do Sistema Municipal de Administração Financeira e pelo Tribunal de Contas do 
Estado de Santa Catarina.

Art. 5º O Chefe do Poder Executivo Municipal, no prazo de 60 (sessenta) dias regulamentará por Decreto a presente Lei.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 01 de junho de 1.994
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal, em Exercício.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 01 de junho de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.
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LEI Nº 994/94

Publicação Nº 1879818

LEI Nº 994/94

“AMPLIA O NUMERO DE EMPREGOS PUBLICOS CRIADOS PELA LEI Nº 761/89 DE 31 DE MAIO DE 1.989.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º fica ampliado o número de empregos públicos criados pela Lei nº 761 de 31 de março de 1.989 de acordo especificações abaixo 
relacionados:
5 - SECRET/ EDUC/ CULT/ESP/LAZER
01 - Departamento de Educação
18 - Professores
06 - SECRET/SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
03 - Departamento de promoção social
02 - Médicos
07 - SECRET/OBRAS/SERV. MUNICIPAIS
Departamento de Obras
02 - Médicos
07 - SECRET/OBRAS/SERV/MUNICIPAIS
01 - Departamento de Obras
01 - OPERADORES DE ESQUIPAMENTOS
01 - eletricista de veículos
02 - Departamentos de Serviços Municipais
02 - Vigias

Art. 2º Os Empregos Públicos criados e enumerados, serão promovidos exclusivamente por Concurso Público, a ser aberto oportunamente.

Art. 3º Os salários, o nível, o padrão e a forma de acesso, dos Empregos públicos ora criados, obedecerão a todos os requisitos citados na 
Lei supra citada em vigor.

Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta das dotações próprias constantes no orçamento vigente.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 01 de junho de 1.994.
JOÃO ANTONIO ALÉSSIP
Prefeito Municipal em Exercício.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 01 de junho de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretario de Administração.

LEI Nº 995/94
Publicação Nº 1879819

LEI Nº 995/94

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A PAGAR, ATRAVÉS DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA, COM A FORMAÇÃO DO PATRIMÕNIO 
DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de siderópolis, em Exercício. Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do poder Executivo Municipal, autorizado a, em nome do Município de Siderópolis, efetuar o pagamento, através de 
parcelamento de dívida para com o FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, junto a Secretaria de Receita Federal 
do Ministério da Fazenda, em até sessenta (60) meses, no montante de CR$ 42.822.589,48 (Quarenta e dois milhões, oitocentos e vinte 
e dois mil, quinhentos e oitenta e nove cruzeiros reais e quarenta e oito centavos) equivalentes em 18/04/94 a 44.914,87 UFIRs, que será 
acrescido de atualização monetária e demais encargos e cominações devidas, na forma da Lei, debito esse relativo ao período de abril/91 
a fevereiro de/94.

Art. 2º Para a garantia do principal e acessórios, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a utilizar parcelas do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios - FPM, durante o prazo de vigência do parcelamento, autorizado por esta Lei.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal, consignará nos orçamentos anual e plurianual do Município, dotações suficientes a amortização do 
principal e acessórios resultantes do cumprimento da presente Lei.
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Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogdas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 01 de junho de 1.994.
JOÃO ANTONIO ALÉSSIO
Prefeito Municipal, em Exercício.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 01 de junho de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.

LEI Nº 996/94

Publicação Nº 1879820

LEI Nº 996/94

“AUTORIZA O EXECITVO MUNICIPAL, A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA 
DE SIDERÓPOLIS - AFUPRE - E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO, Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder contribuição financeira a ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA 
PREFEITURA - AFUPRE, no valor de CR$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil cruzeiros reais), destinado a sua manutenção e fun-
cionamento, e custear despesas efetuadas por conta das festividades do Dia do Trabalhador.

Art. 2º O crédito a que se refere a transferência dos recursos financeiros constantes do artigo 1º Desta Lei, correrá por conta da seguinte 
dotação do orçamento vigente:
06- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - Administração e Planejamento: 03.01.0307021.2006 - 3230 - Transferências a 
instituições Privadas.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 29 de abril de 1.994.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 01 de junho de 1.994.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal, em Exercício.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 01 de junho de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.

LEI Nº 997/94.

Publicação Nº 1879821

LEI Nº 997/94.

“ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE CR$171.000.000,00.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 01 de junho de 1994.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal, em Exercício.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em, 01 de junho de 1994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração

LEI Nº 998/94

Publicação Nº 1879822

LEI Nº 998/94

“AUTORIZA O PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

JOÃO ANTONIO ALESSIO,Prefeito Municipal de Siderópolis, em Exercício. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a efetuar o pagamento de despesas de exercícios anteriores, relativo ao con-
sumo de energia na Iluminação Pública na Sede do Distrito de Treviso, localidades rurais de Santa Luzia, Monte Negro, Vila São Jorge, Rio 
Jordão Baixo, Alto Rio Maina, Jordão Alto e Rio Ex. Patrimônio e imóveis próprios públicos do Município, relativas ao mês de dezembro de 
1.992, a favor da Cooperativa de Eletrificação Rural de Treviso com Responsabilidade Ltda., CERTREL.

Art. 2º O montante das despesas de Exercícios anteriores, especificadas no artigo anterior da presente Lei com o valor global de CR$ 
1.575.200,00 (hum milhão, quinhentos e setenta e cinco mil e duzentos cruzeiros reais) correrão por conta da seguinte dotação do orça-
mento vigente: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS - Departamento de manutenção - 07.03., 1060327.2028 Manutenção 
dos Serviços de iluminação Publica - 3190 - Diversas Despesas de Custeio.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 26 de maio de 1.994.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 01 de junho de 1.994.
JOÃO ANTONIO ALESSIO
Prefeito Municipal, em Exercício.
Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração em 01 de junho de 1.994.
ANTONIO OSCAR ROBERGE
Secretário de Administração.

LEI Nº 999/94

Publicação Nº 1879823

LEI Nº 999/94

“AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS A ENTIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRRAS PROVIDÊNCIAS.”

Conteúdo obsoleto:

Este Ato não tem mais efeito prático, pois o conteúdo é temporal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS, Em, 29 de junho de 1.994.
LUCIO UBIALLI
Prefeito Municipal.

LEI ORGÂNICA

Publicação Nº 1878824

LEI ORGÂNICA

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SIDEROPOLIS/SC.

PREÂMBULO
O POVO SIDEROPOLITANO, através de seus representantes legais - os Senhores Vereadores - fundamentado no que dispõe a Constituição 
da República Federativa do Brasil e na do Estado de Santa Catarina, promulga sob a Proteção de Deus, a seguinte LEI ORGÂNICA DO MU-
NICÍPIO DE SIDERÓPOLIS.

TÍTULO I
DO MUNICÍPIO

Capítulo I
DO MUNICÍPIO E SEUS PODERES

Art. 1º O Município de Siderópolis, unidade territorial da Federação Brasileira e do Estado de Santa Catarina, criado pela lei Estadual nº 
380, de 19 de dezembro de 1958, pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira 
É ORGANIZADO E REGIDO POR ESTA Lei Orgânica na forma das Constituições Federal e do Estado.
§ 1º O Município tem sua sede na cidade de Siderópolis.
§ 2º Qualquer alteração territorial do Município de Siderópolis só poderá ser feita na forma de Lei Complementar Estadual e Federal, 
preservada a continuidade e a unidade Histórico-Cultural do ambiente urbano, dependente de consulta prévia às populações diretamente 
interessadas, mediante plebiscito.
§ 3º A criação, organização e supressão de distritos compete ao Município, observada a legislação estadual.

Art. 2º São poderes do Município, independente e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.
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Art. 3º O Município, objetivando integrar-se à organização, ao planejamento e à execução de funções públicas de interesse comum, pode 
associar-se aos demais municípios limitrofes - ou da região - e ao Estado, formado ou não Associação Microrregionais.

Art. 4º São símbolos do Município, A bandeira e o Brasão, criados pela Lei nº 217, de 24/02/66 e Lei nº 345, de 05/09/73, respectivamente 
e outros estabelecimentos em Lei Municipal.

Art. 5º É vedado ao Município:
I - estabelecer cultos religiosos ou Igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes, 
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da Lei, a colaboração de interesse público;
II - recusar fé aos documentos públicos,
III - criar distinções entre brasileiros ou preferência entre si.

SEÇÃO II
DOS BENS MUNICIPAIS

Art. 6º Constituem patrimônio do Município:
I - Os bens de sua propriedade e os direitos de que é titular nos termos da Lei;
II - a dívida proveniente da receita não arrecadada.
§ 1º Os bens do domínio patrimonial compreendem:
a) os bens móveis, inclusive a dívida ativa;b) os bens imóveis;c) os créditos tributários,d) os direitos, títulos e ações.
§ 2º Os bens serão inventariados de acordo com a classificação da Lei civil e sua escrituração obedecerá as normas expedidas pelo órgão 
competente municipal, observadas a Lei Federal e as instruções do tribunal de Contas do Estado;
§ 3º O levantamento geral do patrimônio do Município terá por base inventário analítico em cada unidade administrativa dos dois Poderes, 
com escrituração sintética em seus órgãos próprios.
§ 4º Os bens serão avaliados pelos respectivos valores históricos ou de aquisição, quando conhecidos, ou, então pelos valores dos inventá-
rios já existentes não podendo, nenhum deles, figurar sem valor.
§ 5º Os bens públicos serão inventariados, obrigatoriamente, ao final de cada legislatura.

Art. 7º Os bens móveis serão administrados pelas unidades administrativas que os tenham ou por aquelas em cuja posse se acharem.

Art. 8º Os bens imóveis serão administrados pelo órgão competente, sob a supervisão do Prefeito Municipal sem prejuízo da competência 
que, para esse fim, venha a ser transferida às autoridades responsáveis por sua utilização.

Art. 9º A desapropriação de bens do domínio particular, quando reclamada para a execução de obras ou serviços municipais, poderá ser 
feita em benefício da própria administração, das suas entidades descentralizadas ou de seus concessionários.
Parágrafo Único - A declaração de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social, para efeito de desapropriação, será feita nos 
termos da Lei Federal.

Art. 10 A divida ativa constitui-se dos valores dos tributos, multas, contribuições de melhoria e demais rendas municipais de qualquer na-
tureza e será incorporada, em título próprio de conta patrimonial, findo o exercício financeiro e pelas quantias deixadas de arrecadar até 
31 de dezembro.

Capítulo II
DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

Art. 11 Compete ao Município:
I - Legislar sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, suplementar a legislação federal e estadual no que couber;
II - Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar 
contas e publicar balancetes nos prazos fixados em Lei;
III - Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
IV - Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;
V - Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
VI - Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de trans-
porte coletivo que tem caráter essencial;
VII - Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, parcelamento e da ocupação 
do solo urbano;
VIII - Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual;
IX - Elaborar e executar a política de desenvolvimento urbano com o objetivo de ordenar as funções sociais das áreas habitadas do Município 
e garantir o bem estar dos seus habitantes;
X - Elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana;
XI - Exigir do proprietário do solo urbano não edificado ou não utilizado, que promova o seu adequado aproveitamento, na forma do plano 
diretor, sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou edificação compulsória, imposto sobre a propriedade urbana progressivo no tempo 
e a desapropriação com pagamentos mediante títulos da dívida pública municipal, com prazo de resgate até vinte anos, em parcelas anuais 
e sucessivas, assegurados o valor real de indenização e os juros legais;
XII - Constituir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a Lei;
XIII - Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas,
XIV - Legislar sobre licitações e contratações em todas as modalidades, para a administração pública municipal direta e indireta, inclusive 
as fundações públicas municipais e empresas sob o seu controle, respeitadas as normas gerais da legislação federal.
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Art. 12 É competência do Município, em comum com a União e o Estado:
I - Zelar pela guarda da Constituição Federal, da Constituição Estadual e das leis destas esferas de governo, das instituições democráticas 
e conservar o patrimônio público;
II - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
III - Proteger os documentos, as obras e os outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, paisagens notáveis e os 
sítios arqueológicos;
IV - Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
V - Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
VI - Proteger o meio ambiente e combater a sua poluição em qualquer de suas formas;
VII - Preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII - Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;
IX - Promover programa de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;
X - Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos,
XI - Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos minerais em seu território;
Parágrafo Único - A cooperação do Município com a União e o Estado, tendo em vista o equilíbrio, o desenvolvimento e bem estar na sua 
área territorial, será feita na conformidade de Lei Complementar Federal fixadora destas normas.

Capítulo III
DO PODER LEGISLATIVO

SEÇÃO I
DA CÂMARA MUNICIPAL

Art. 13 O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal que se compõe de Vereadores representantes do povo, eleitos pelo 
sistema proporcional em todo o território municipal, obedecidos os preceitos estabelecidos na legislação eleitoral em vigor na data da vi-
gência da eleição.
§ 1º Cada legislatura terá a duração de quatro anos;
§ 2º A eleição dos Vereadores dar-se-á noventa dias antes do término do seu respectivo mandato, em pleito direto e simultâneo com demais 
Municípios;
§ 3º O número de Vereadores à Câmara Municipal será proporcional à população do Município de Siderópolis, observados os limites esta-
belecidos nas constituições Federal e Estadual.

Art. 14 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias da competência do Município, especialmente 
sobre:
I - Sistema Tributário Municipal, arrecadação e distribuição de suas rendas;
II - Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito e dívida pública;
III - Planos e programas municipais de desenvolvimento, especialmente o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município;
IV - Bens do domínio do Município;
V - Transferência temporária da sede do Governo Municipal;
VI - Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas do Poder Executivo;
VII - Fixação e modificação de efeito da guarda municipal;
VIII - Normalização da cooperação das associações representativas no planejamento municipal;
IX - Criação, organização e supressão de distritos, vilas e bairros;
X - Criação, estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e outros órgãos da Administração Pública,
XI - Criação, transformação, extinção e estruturação de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações muni-
cipais.

Art. 15 É da competência exclusiva da Câmara Municipal;
I - Elaborar seu regimento interno;
II - Dispor sua organização, funcionamento, política e sobre a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus 
serviços e a fixação dos seus respectivos vencimentos;
III - Dispor sobre a organização das funções fiscalizadoras da Câmara Municipal;
IV - Normalizar a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade, de vilas ou de bairros, através de, pelo 
menos, cinco por cento do eleitorado;
V - Resolver, definitivamente, sobre convênios, consórcios ou acordos que acarretam encargos gravosos para o patrimônio municipal, depois 
de assinados pelo Prefeito Municipal;
VI - Autorizar o Prefeito a se ausentar do Município, quando a ausência exceder a quinze dias;
VII - Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o Poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa;
VIII - Mudar, temporariamente, sua sede;
IX - Fixar a remuneração dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito, em cada legislatura, para a subseqüente observado o que dispõem 
os arts. 29-V, 37-XI, 150-II, 153-§ 2º I da Constituição Federal, e o que determina a Constituição do Estado, no seu art. 111-IV;
X - Julgar, anualmente as contas prestadas pelo Prefeito e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;
XI - Proceder a tomada de contas do Prefeito, quando não apresentadas à Câmara Municipal até 31 de maço de cada ano;
XII - Fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração direta;
XIII - Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição do Poder Executivo;
XIV - Referendar, por Decreto Legislativo, os atos de concessão e/ou permissão, assim como, os de renovação, e serviços de transportes 
coletivos ou de táxi;
XV - Representar ao Ministério Público, por dois terços de seus membros, a instauração de processo contra o Prefeito e/ou Vice-Prefeito e/
ou Secretários Municipais, pela prática de crime contra a administração pública;
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XVI - Aprovar, previamente, alienação, aquisição ou concessão a qualquer título de bens imóveis do e para o Município;
XVII - Aprovar, previamente, por voto secreto, a convocação do Prefeito e/ou Vice-Prefeito e/ou Secretários Municipais para prestarem 
informações ou esclarecimentos sobre matéria de sua competência;
XVIII - Autorizar referendo e plebiscito.

Art. 16 A Câmara Municipal, pelo seu Presidente, bem como, qualquer de suas Comissões, pode convocar Secretário Municipal para, no 
prazo de vinte dias, apresentar, pessoalmente, informações sobre o assunto previamente determinado, importando crime contra a adminis-
tração pública a ausência sem justificativa adequada ou a prestação de informações falsas.
§ 1º Os Secretários Municipais poderão comparecer à Câmara Municipal ou a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante 
entendimentos com o presidente respectivo, para expor assunto de relevância de sua Secretaria.
§ 2º A Mesa da Câmara Municipal pode encaminhar pedidos escritos de informações aos Secretários e/ou Prefeito Municipal cuja recusa ou 
não atendimento no prazo de trinta dias, bem como informações falsas, importação em crime contra a administração pública.

SEÇÃO II
DOS VEREADORES

Art. 17 Os Vereadores detentores da representação popular são invioláveis pelas suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato 
e na circunscrição do Município.

Art. 18 Os Vereadores não podem:
I - Desde a expedição dos seus diplomas:
a) Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa 
concessionária de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes;b) Aceitar ou exercer cargo, função ou 
emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis “ad-nutum”, nas entidades constantes na alínea anterior;
II - Desde a posse:
a) Ser proprietário, controladores ou diretores de empresas que gozem de favor decorrentes de contrato com pessoa jurídica de direito pú-
blico municipal ou nela exercer função remunerada;b) Ocupar cargo ou função de que seja demissíveis “adnutum”, nas entidades referidas 
no inciso I, alínea
a);c) Patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, alínea
a);d) Ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo, salvo, no primeiro caso, as exceções previstas no art.37, inciso XVI, da Consti-
tuição Federal.

Art. 19 Perde o mandato o Vereador:
a) Que infringir quaisquer das proibições estabelecidas no Art. anterior;b) Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro par-
lamentar;c) Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte das reuniões ordinárias, salvo licença ou missão por esta 
autorizada;d) Que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;e) Quando o decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos constitucional 
ou legalmente;f) Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado, desde que, acessoriamente, lhe tenha imputado esta 
pena.
§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao 
Vereador ou a percepção de vantagens indevidas.
§ 2º Nos casos das alíneas “a”, “b” e “f”, a perda do mandato é decidida pela Câmara Municipal, por voto secreto e maioria absoluta, me-
diante provocação da Mesa ou de Partido Político representado na Casa, assegurada ampla defesa.
§ 3º Nos casos previstos nas alíneas “c” e “e”, a perda é declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de 
seus membros ou de Partido de Político representado na Casa, assegurada ampla defesa.

Art. 20 Não perde o mandato o Vereador:
I - Investido no cargo de Secretário ou Intendente Municipal, Secretário de Estado ou Ministro de Estado, considerando-se automaticamente 
licenciado;
II - Licenciado pela Câmara por motivo de doença ou tratar, sem remuneração, de assunto de seu interesse particular desde que, neste caso, 
o afastamento não ultrapasse a cento e oitenta dias por sessão legislativa.
§ 1º O Suplente será convocado:
a) Nas licenças para tratamento de saúde por período igual ou superior a trinta dias;b) Nas licenças para tratamento de assunto particular, 
por período igual ou superior a trinta dias e não superior a cento e oitenta dias.
§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, se faltarem mais de doze meses para o término do mandato, a Câmara representará à justiça 
eleitoral para preenchê-lo.
§ 3º Na hipótese do inciso I, o Vereador poderá optar pela remuneração de vereança, com ônus para o órgão no qual foi investido.

SEÇÃO III
DAS REUNIÕES

Art. 21 A Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente, em sessão legislativa anual, de 15 de fevereiro a 15 de dezembro.
§ 1º As reuniões marcadas para 15 de fevereiro será transferida para o primeiro dia útil subseqüente quando caírem em sábado, domingo, 
feriado ou ponto facultativo.
§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e da proposta orçamentária 
para o exercício seguinte.
§ 3º A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão solene de instalação legislativa, a 1º de janeiro do ano subseqüente às eleições, às 10:00 
horas, para a posse de seus membros, do Prefeito, do Vice-Prefeito e para a eleição da Mesa, e prestarão compromisso sob a Presidência 
do mais votado Vereador eleito.
§ 4º A Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente, todas as segundas feiras.
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§ 5º A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo seu Presidente, pelo Prefeito ou a requerimento da maioria absoluta 
dos vereadores, em caso de urgência ou de interesse público relevante:
a) Se convocada pelo Presidente, ele o fará em reunião ordinária, constando da ata.b) Se convocada pelo Prefeito, este o fará convocando 
um período de reuniões para ser tratada determinada Ordem do Dia, sendo que deverá ser expedida convocação ao Presidente, com ante-
cedência de três dias, determinando o dia da primeira reunião do período extraordinário, a pauta dos trabalhos e o horário dessa primeira 
reunião. O Presidente, de posse da convocação do Prefeito, expedirá convocação aos Vereadores de per si e através da imprensa.c) Se 
convocada pela maioria absoluta dos Vereadores, estes entregarão o requerimento convocatório ao Presidente que procederá de igual modo 
ao estabelecido na alínea “b”.
§ 6º Na reunião extraordinária, a Câmara só deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada.
§ 7º A ausência do Vereador a cada reunião ordinária, exceto quando em missão oficial, implicará na reeducação da sua remuneração em 
vinte avos (1/20) por cada falta.

SEÇÃO IV
DA MESA E DAS COMISSÕES

Art. 22 A Mesa da Câmara Municipal será composta de um Presidente, um 1º Vice-Presidente, um 1º Secretário e um 2º Secretário, eleitos 
para um mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo cargo à eleição imediatamente subseqüente na mesma legislatura.
§ 1º A eleição da Mesa exigirá a presença da maioria absoluta dos Vereadores. Se não puder, por qualquer motivo, efetivar-se na reunião 
de instalação legislativa, será realizada outra reunião subseqüente, até efetivá-la.
§ 2º Enquanto não constituída a Mesa, serão os trabalhos da Câmara dirigidos pelo Vereador que, dentre os presentes, houver sido o mais 
votado e secretariado pelos dois outros que lhe seguirem na votação.
§ 3º Não havendo número para a eleição até dois dias contados da sessão de instalação, serão convocados os suplentes para completá-lo, 
os quais, se não empossados definitivamente, não poderão ocupar cargos na Mesa.
§ 4º Se, por motivo inescusável, o Presidente dos trabalhos não promover a eleição da Mesa, substitui-lo-á imediatamente o Vereador que 
estiver secretariando, mediante deliberação da Câmara.
§ 5º Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído pelo voto da maioria dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou negli-
gente no desempenho de suas atribuições, elegendo-se outro Vereador para completar o mandato.

Art. 23 Procede-se a eleição da Mesa obedecidas as seguintes formalidades:
I - A votação será secreta;
II - Os Vereadores votarão à medida que forem sendo chamados nominalmente, com cédula única da qual farão parte todos os componen-
tes da Câmara;
III - Será considerado eleito o candidato a qualquer cargo da Mesa, que obtiver a maioria dos sufrágios e,
IV - Proclamados os resultados, os eleitos são considerados automaticamente empossados.
§ 1º No caso de vaga na Mesa, a Câmara, dentro de trinta dias, elegerá o seu substituto.
§ 2º O afastamento do membro da Mesa por mais de seis meses, em qualquer hipótese, implicará na vacância automática do cargo.

Art. 24 A competência dos membros da Mesa da Câmara será disciplinada no seu Regimento Interno.

Art. 25 As Comissões Permanentes da Câmara Municipal, previstas no Regimento Interno, serão formadas por eleição secreta, ou por acor-
do das lideranças partidárias, pelo prazo de dois anos, sendo permitida a reeleição de seus membros para os mesmos cargos nas mesmas 
Comissões:
I - Sempre que necessário, por iniciativa da Mesa ou por decisão do Plenário, a Câmara constituirá Comissão Temporária para o trato de 
assunto específico.
II - A Câmara constituirá Comissão Especial de Inquérito sobre ato determinado e prazo certo, mediante requerimento de um terço de seus 
membros.
§ 1º Na formação das Comissões previstas neste artigo, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos Partidos 
que compõem a Câmara.
§ 2º Não haverá, concomitantemente, mais do que duas Comissões Especiais de Inquéritos em funcionamento, na mesma sessão legislativa.

Art. 26 Às Comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
I - Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um 
quinto dos membros da Câmara.
II - Realizar audiência pública com entidades da comunidade.
III - Convocar Secretários Municipais para prestar informações sobre assunto inerentes às suas atribuições.
IV - Exarar parecer sobre todas as matérias que lhes forem submetidas com este objetivo.
V - Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão.
VI - Apreciar programas de obras, planos municipais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.
Parágrafo Único - As Comissões Especiais de Inquérito que terão poderes de investigação próprias das autoridades judiciais, além de outros 
previstos no Regimento Interno, serão criadas de acordo com o inciso II do art.25, para apuração do fato determinado e por prazo certo, 
sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infra-
tores.

Art. 27 Na Constituição da Mesa e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos re-
presentados na Câmara.
Parágrafo Único - Ocorrendo empate, na disputa dos cargos, será dado por vencedor o Vereador mais votado no último pleito municipal.

Art. 28 Os membros da Mesa responderão pelo expediente do Poder Legislativo durante os recessos.
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SEÇÃO V
DO PROCESSO LEGISLATIVO

SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29 O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - Emendas á Lei Orgânica do Município;
II - Leis Complementares;
III - Leis Ordinárias;
IV - Leis Delegadas;
V - Medidas Provisórias;
VI - Decretos Legislativos,
VII - Resoluções.
Parágrafo Único - A elaboração, a redação, as alterações e a consolidação do processo legislativo, dar-se-ão na conformidade desta Lei 
Orgânica.

SUBSEÇÃO II
DA EMENDA À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO

Art. 30 Esta Lei Orgânica, poderá ser emendada mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Prefeito Mu-
nicipal.
§ 1º A proposta será discutida e votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada se obtiver, em cada 
uma, dois terços dos votos dos membros da Câmara.
§ 2º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, não poderá ser objeto de nova proposta na mesma 
sessão legislativa.
§ 3º A emenda à Lei Orgânica do Município será promulgada pela Mesa da Câmara Municipal, com o respectivo número de ordem.

SUBSEÇÃO III
DAS LEIS

Art. 31 A iniciativa das Leis Complementares e Ordinárias cabe a qualquer Vereador, Comissão da Câmara, Prefeito Municipal e aos cidadãos 
na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

Art. 32 São de iniciativa privativa do Prefeito as Leis que:
I - Fixem ou modifiquem o efetivo da Guarda Municipal;
II - Disponham sobre:
a) Criação, transformação e extinção de cargos, funções e empregos públicos do Poder Executivo, suas autarquias e fundações e sua re-
muneração;b) Servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;c) Criação, 
estruturação e atribuições das Secretarias Municipais e Órgãos da Administração Pública;d) Concessão de subvenções e auxílios.

Art. 33 A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação, à Câmara Municipal, de projeto de Lei subscrito por no mínimo, cinco por 
cento do eleitorado do Município.

Art. 34 Em caso de relevância ou urgência, o Prefeito poderá adotar medidas provisórias com força de Lei, devendo submetê-las, no prazo 
de vinte e quatro horas, à Câmara Municipal que, estando em recesso, será convocada para se reunir extraordinariamente no prazo de cinco 
dias.
§ 1º As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua pu-
blicação, devendo, a Câmara Municipal, disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes.
§ 2º A medida provisória não apreciada pela Câmara Municipal e nem convertida em lei, não pode ser objeto de nova proposta na mesma 
sessão legislativa.
§ 3º As medidas provisórias aprovadas, serão promulgadas, em forma de Lei pela Mesa da Câmara Municipal.

Art. 35 Não será permitido aumento da despesa prevista:
I - Nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, ressalvo o disposto no art..
II - Nos projetos sobre a organização da Secretaria da Câmara Municipal, de iniciativa privada na Mesa da Câmara.

Art. 36 O Prefeito poderá solicitar urgência e votação em turno único para apreciação de projeto de sua iniciativa, desde que seja apresen-
tado com requerimento subscrito por dois terços dos Vereadores presentes a Sessão.
§ 1º Se a Câmara não se manifestar, em até quarenta e cinco dias sobre a proposição, será esta incluída na Ordem do Dia da reunião que 
se seguir ao término deste prazo, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação, excetuando-se 
as medidas provisórias e os vetos, que são preferenciais na ordem cronológica.
§ 2º O prazo previsto no parágrafo anterior não ocorre nos períodos de recesso nem se aplica a projetos de código.

Art. 37 O projeto de Lei aprovado será enviado, como autógrafo, ao Prefeito que, aquiescendo. o sancionará.
§ 1º Se o Prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á, total ou parcial-
mente, no prazo de quinze dias úteis do recebimento e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara, por escrito, 
os motivos do veto.
§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
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§ 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Prefeito importará em sanção.
§ 4º O veto será apreciado pela Câmara, dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pela maioria absoluta 
dos Vereadores, em escrutínio secreto.
§ 5º Se o veto não for mantido, será o texto enviado ao Prefeito para promulgação.
§ 6º Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na Ordem do Dia da reunião imediata, sobrestadas as 
demais posições até sua votação final, ressalvadas as matérias referidas no art. 36, § 1º.
§ 7º Se a Lei não promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito, nos termos dos §§ 3º e 5º, o Presidente da Câmara o promul-
gará e, se não o fizer, caberá ao Vice-Prefeito fazê-lo, obrigatoriamente.

Art. 38 A matéria constante de projeto de Lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, 
mediante proposta da maioria da Câmara.

Art. 39 As Leis Delegadas serão elaboradas pelo Prefeito que deverá solicitar delegação à Câmara Municipal.
§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da Câmara Municipal, a matéria reservada à Lei Complementar, nem 
a legislação sobre os planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e o orçamento anual.
§ 2º A delegação ao Prefeito terá a forma de resolução da Câmara Municipal que especificará o conteúdo e os termos de seu exercício.
§ 3º A discussão e a votação do projeto se farão pela Câmara Municipal, em sessão única, vedada qualquer emenda.

SUBSEÇÃO IV
DOS DECRETOS LEGISLATIVOS E DAS RESOLUÇÕES

Art. 40 Terão forma de Decreto Legislativo ou de Resolução, as deliberações da Câmara, tomadas em Plenário, em turno único, e que inde-
pendem de sanção do Prefeito Municipal.
§ 1º Destinam-se os Decretos Legislativos a regular as matérias que tenham efeito externo, tais como:1) concessão de licença ao Prefeito 
para afastar-se do cargo e/ou do Estado e/ou do País, nestes casos quando for período igual ou superior a quinze dias;2) aprovação ou 
rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado sobre as contas do Município;3) fixação dos subsídios e verba de representação 
dos Agentes Políticos do Município;4) representação à Assembléia Legislativa sobre a mudança dos limites territoriais ou de nome da sede 
do Município e dos Distritos;5) mudança de local de funcionamento da Câmara;6) cassação do mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e dos 
Vereadores, na forma prevista na legislação federal;7) aprovação de convênios, ajustes ou consórcios firmados pelo Município;8) concessão 
de honrarias.
§ 2º Destinam-se as Resoluções a regular matérias de caráter político ou administrativo, de sua economia ou administração interna, tais 
como:1) concessão de licença a Vereador para desempenhar missão temporária de caráter cultural, de interesse da edilidade ou de interesse 
do Município;2) criação de comissões temporárias ou de inquérito;3) seu regimento interno;4) qualquer matéria de natureza regimental;5) 
todo e qualquer assunto de sua economia interna de caráter geral ou normativo que não compreendido nos limites dos atos administrativos.

SEÇÃO VI
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 41 A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da Administração direta 
e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das convenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara 
Municipal, mediante controle externo, e pelo controle interno de cada Poder.
Parágrafo Único - Prestará contas qualquer pessoa física e/ou jurídica de direito privado ou entidade pública ou privada que utilize, guarde, 
gerencie ou administre dinheiro, bens, valores públicos ou pelos quais o Município responda, ou que, em seu nome, assuma obrigações da 
natureza pecuniária.

Art. 42 O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ao qual compete, 
no que couber, o estatuído, no art. 58 da Constituição do Estado, e a emissão de parecer prévio sobre as contas que o Município prestará 
anualmente, esta até o dia 31 de março.
§ 1º O parecer prévio do Tribunal de Contas, emitido sobre as contas de que fala este artigo, só deixará de prevalecer por decisão de dois 
terços dos membros da Câmara Municipal.
§ 2º As contas do Município farão, anualmente, de 31 de março a 5 de abril, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, 
o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, na forma da Lei.
§ 3º Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, este será encaminhado à Comissão Permanente do Poder Legislativo incumbida do 
exame de matéria orçamentária-financeira, que, sobre ele, dará parecer em quinze dias.

Art. 43 A Comissão de que fala o § 3º do art.42, diante de indícios de despesa não autorizados, ainda que sob a forma de investimentos 
não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar da autoridade responsável, que no prazo de cinco dias, preste os escla-
recimentos necessários.
§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a Comissão solicitará ao Tribunal de Contas pronunciamento 
conclusivo, no prazo de trinta dias.
§ 2º Entendendo, o Tribunal, irregular a despesa, a Comissão se entender que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à eco-
nomia pública, proporá à Câmara a sua sustação.

Art. 44 Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Município.
II - Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos 
e entidades da administração municipal bem como de aplicação de recursos municipais por entidades de direito privado.
III - Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município.
IV - Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
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§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência à Co-
missão Permanente de que fala o § 3º, do art.42, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º Qualquer cidadão, Partido Político, Associação ou Sindicato é parte legítima para, na forma da Lei, denunciar irregularidades perante à 
Comissão Permanente de que fala o § 3º, do art.42.
§ 3º A Comissão Permanente, tomando conhecimento da denúncia de que fala o parágrafo anterior, solicitará à autoridade responsável que, 
no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos necessários, agindo na forma do § 1º, do artigo anterior.
§ 4º Entendendo, o Tribunal de contas, pela irregularidade e ilegalidade, a Comissão proporá, à Câmara Municipal, as medidas que julgar 
convenientes à situação.

Capítulo IV
DO PODER EXECUTIVO

Art. 45 O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, auxiliado por Secretários Municipais.

Art. 46 A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito, para mandato de quatro anos, dar-se-á mediante pleito direto e simultâneo, realizado em 
todo o país, até noventa dias antes do término do mandato dos que devem suceder.
§ 1º A eleição do Prefeito importará na do Vice com ele registrado.
§ 2º Será considerado eleito Prefeito o que conseguir a maioria dos votos, segundo o que dispõe a legislação federal pertinente.

Art. 47 O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse em sessão solene da Câmara Municipal, no dia 1º de Janeiro do ano subseqüente ao da 
eleição, às 10:00 horas, prestando o seguinte compromisso:
“POR MINHA HONRA E PELA PÁTRIA, PROMETO SOLENEMENTE, MANTER, DEFENDER, CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, OBSERVAR AS LEIS E PROMOVER O 
BEM GERAL DO MUNICÍPIO”.
Parágrafo Único - Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Prefeito e/ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior aceito 
pela Câmara Municipal, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Art. 48 Substituirá o Prefeito, no caso e impedimento e suceder-lhe-á, no caso de vaga, o Vice-Prefeito, e no impedimento deste ou vacância 
do cargo, será chamado ao exercício do cargo o Presidente da Câmara Municipal.

Art. 49 Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.
§ 1º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos de mandato, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois de aberta a última 
vaga, pela Câmara Municipal, na forma da Lei.
§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos antecessores.

Art. 50 O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão ausentar-se do Município por período superior a quinze dias, sem autorização da Câmara 
Municipal, sob pena de perda do mandato.
Parágrafo Único - O Prefeito e o Vice-Prefeito deverão residir, obrigatoriamente, no Município.

SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO

Art. 51 Ao Prefeito Municipal, entre outras atribuições, compete:
I - nomear e exonerar Secretários Municipais.
II - nomear e exonerar o Intendente Distrital.
III - exercer, com o auxílio dos Secretários Municipais, a direção superior da administração municipal.
IV - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.
V - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como, expedir decretos, portarias e regulamentos para sua fiel execução.
VI - vetar, total ou parcialmente, projetos de Lei.
VII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, na forma da Lei.
VIII - conceder, permitir ou autorizar o uso de bens municipais, por terceiros, após receber a autorização da Câmara Municipal necessária, 
quando for o caso.
IX - comparecer à Câmara Municipal, por ocasião da abertura da sessão legislativa, prestando-lhe conta do exercício anterior e cientificando 
sobre o plano de governo para o exercício corrente.
X - nomear, exonerar e demitir servidores, segundo a Lei.
XI - enviar à Câmara Municipal o plano plurianual, o projeto de diretrizes orçamentárias e as propostas do orçamento prevista nesta lei 
Orgânica e em Lei Complementar ou específica sobre a matéria econômica financeira.
XII - prestar, anualmente, à Câmara Municipal, no mês de março, as contas referentes ao exercício anterior;
XIII - prover e desprover os cargos públicos municipais na forma da Lei, expedindo e publicando os atos referentes à situação funcional;
XIV - SUPRIMIDO.(Suprimido pela Emenda nº 001/90, de 29 de novembro de 1990)
XV - editar medidas provisórias com força de Lei;
XVI - representar o Município, em juízo e fora dele, podendo, através de legislação especial, transferir ou se fazer representar por intermédio 
do Procurador Geral do Município;
XVII - decretar desapropriação e instituir servidões administrativas;
XVIII - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado e Câmara Municipal, até o dia 31 de março de cada ano, a prestação de contas do 
Município, bem como os Balanços de Encerramento do exercício findo;
XIX - encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas na forma da Lei;
XX - publicar todos os atos oficiais;
XXI - prestar à Câmara, dentro de trinta dias, as informações requeridas na forma regimental;
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XXII - superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando os pagamentos de con-
formidade com as disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados e aprovados pela Câmara;
XXIII - aplicar multas previstas em Lei e contratos, bem como, relevá-las quando impostas irregularmente ou que represente elevado inte-
resse público;
XXIV - resolver, deferindo ou indeferindo, os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos, num prazo máximo 
de trinta dias;
XXV - oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, os logradouros e vias públicas;
XXVI - dar denominação a próprios públicos, logradouros e vias públicas;
XXVII - aprovar projetos de edificação, planos de loteamentos, arruamentos, desmembramentos e parcelamentos do solo urbano, além de 
desdobros de lotes;
XXVIII - convocar e presidir o Conselho do Município;
XXIX - decretar o estado de emergência quando for necessário, preservar ou prontamente restabelecer, em locais determinados e restritos 
do Município de Siderópolis, a ordem pública ou a paz social;
XXX - elaborar o Plano Diretor;
XXXI - conferir condecorações e distinções honoríficas;
XXXII - editar medidas provisórias, nos termos e na hipótese prevista no § 3º do art.167 da Constituição Federal;
XXXIII - solicitar o auxílio da Polícia do Estado para garantir o cumprimento dos atos do Poder Executivo, bem como, fazer uso da Guarda 
Municipal no que couber;
XXXIV - exercer outras atribuições previstas nesta Lei Orgânica, na Constituição do Estado de Santa Catarina e na Constituição da República, 
e inerentes ao cargo.
Parágrafo Único - O Prefeito poderá delegar, por decreto, aos Secretários Municipais e Intendente Distrital funções administrativas que não 
sejam de competência exclusiva do Executivo Municipal.

SEÇÃO III
DA RESPONSABILIDADE DO PREFEITO

Art. 52 Os crimes que o Prefeito praticar, no exercício do mandato ou em decorrência dele, por infrações penais comuns ou por crime de 
responsabilidade, serão julgadas perante o Tribunal de Justiça do Estado.
§ 1º A Câmara Municipal tomando conhecimento de qualquer ato do Prefeito que possa configurar como crime de responsabilidade, nome-
ará comissão especial para apurar os fatos que, no prazo de trinta dias, deverão ser apreciados pelo Plenário.
§ 2º Se o Plenário entender procedentes as acusações, determinará o envio do apurado à Procuradoria Geral da Justiça do Estado para as 
providências; se não, determinará o seu arquivamento, publicando as conclusões de ambas as decisões.

Art. 53 O Prefeito ficará suspenso de suas funções:
I - nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa crime pelo Tribunal de Justiça do Estado;
II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração de processo pelo Tribunal de Justiça.
§ 1º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Prefeito, sem prejuízo do 
regular prosseguimento do processo.
§ 2º Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o Prefeito não estará sujeito a prisão.
§ 3º O Prefeito, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.

SEÇÃO IV
DOS SECRETÁRIOS E INTENDENTES DISTRITAIS

Art. 54 Os Secretários e Intendentes Distritais, são auxiliares do Prefeito, escolhidos entre os brasileiros maiores de vinte e um anos e no 
exercício de seus direitos políticos.
§ 1º Compete aos Secretários Municipais, além de outras atribuições estabelecidas nesta Lei Orgânica e na Lei Complementar que disporá 
sobre a criação, estruturação e atribuição de Secretarias Municipais:
I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua competência e re-
ferendar:
a) as Leis;b) os Decretos de sua área;c) os demais atos relativos à sua Secretaria;
II - expedir instruções para o cumprimento das Leis, decretos e regulamentos;
III - praticar os atos atinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito;
IV - apresentar ao Prefeito, relatório anual dos serviços realizados na sua Secretaria;
§ 2º Competente ao Intendente distrital:
I - no que couber, as atribuições havidas aos Secretários Municipais;
II - representar, no território distrital, a administração municipal especialmente quando:
a) executar as Leis, posturas e atos de acordo com as instruções recebidas do prefeito Municipal;b) arrecadar os tributos e rendas munici-
pais;c) administrar o serviço público, em toda a sua abrangência;d) coordenar as atividades locais executadas pelos diferentes órgãos da 
Municipalidade;
§ 3º A competência dos Secretários Municipais e dos Intendentes Distritais, abrangerá todo o território do Município e do Distrito, respecti-
vamente, nos assuntos pertinentes às suas respectivas áreas de Secretarias e Intendência.

Art. 55 Os Secretários Municipais e os Intendentes Distritais serão sempre nomeados para cargos em comissão, farão declaração pública de 
bens no ato da posse e no término do exercício do cargo, e terão os mesmos impedimentos dos Vereadores e do Prefeito, enquanto nele 
permanecerem.

SEÇÃO V
DO CONSELHO DO MUNICÍPIO
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Art. 56 O Prefeito Municipal poderá convocar cidadãos ou representantes de entidades, associações, sindicatos, partidos políticos que for-
mam a sociedade comunitária local para comporem o Conselho do Município.
§ 1º O Conselho do Município será convocado pelo Prefeito Municipal sempre que entender necessário, principalmente, quando houver sido 
decretado estado de emergência.
§ 2º Compete ao Conselho do Município pronunciar-se sobre questão de relevante interesse para o Município.
§ 3º O Conselho do Município funcionará sem qualquer ônus aos cofres do Município, auxiliando a administração na solução de problemas 
graves e naqueles que visam o desenvolvimento.
§ 4º O Prefeito poderá convocar Secretários Municipais e Intendente Distrital para participar da reunião do Conselho, quando constar da 
pauta questão relacionada com as Secretarias ou Intendência.

SEÇÃO VI
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 57 A Procuradoria Geral do Município, é a instituição que representa o Município, judicial ou extrajudicialmente, cabendo-lhe, ainda, nos 
termos de Lei Especial, as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo, e, privativamente, a execução da dívida ativa de 
natureza tributária.

Art. 58 A Procuradoria Geral do Município reger-se-á por lei própria, atendendo-se, com relação aos seus integrantes, o disposto nos Arts. 
37, inciso XII, artigo 39, § 1º e artigo 135 da Constituição Federal.
Parágrafo Único - O ingresso inicial da carreira de Procurador Municipal far-se-á mediante concurso público de provas e títulos.

Art. 59 A Procuradoria do Município tem por chefe o Procurador Geral do Município, de livre designação pelo Prefeito, dentre integrantes da 
carreira de Procurador Municipal, de reconhecido saber jurídico, reputação ilibada e preferentemente com experiências em áreas diversas 
da Administração Pública, na forma da legislação específica.

SEÇÃO VIII
DA GUARDA MUNICIPAL

Art. 60 A Guarda Municipal destina-se à proteção dos bens, serviços e instalações do Município e terá organização, funcionamento e co-
mando na forma de Lei Complementar.
Parágrafo Único - A iniciativa dos projetos de Lei que criem, estruturem e fixem o efetivo da Guarda Municipal é do Prefeito Municipal.

Capítulo V
DA ORGANIZAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL

SEÇÃO I
DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL

Art. 61 O Município deverá organizar a sua administração, exercer sua atividades e promover sua política de desenvolvimento urbano dentro 
de um processo de planejamento permanente, atendendo aos objetivos e diretrizes estabelecidas no Plano Diretor e mediante adequado 
Sistema de Planejamento.
§ 1º O Plano Diretor é o instrumento orientador e básico dos processos de transformação do espaço urbano e sua estrutura territorial, 
servindo de referência para todos os agentes públicos e privados que atuam no Município.
§ 2º Sistema de planejamento é o conjunto de órgãos, recursos humanos e técnicos voltados à coordenação da meta planejada pela Ad-
ministração Municipal.
§ 3º Será assegurada, pela participação, em órgão componente do sistema de Planejamento, a coordenação de associações representativas, 
legalmente organizadas, mediante a indicação de um membro por associação, com o Planejamento Municipal.

Art. 62 A delimitação da zona urbana será definida por Lei, observado o estabelecido no Plano Diretor.

SEÇÃO II
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 63 A Administração Municipal compreende:
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA: Secretarias, Intendências ou órgãos equiparados;
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA ou FUNDACIONAL: Entidades dotadas de personalidade jurídica própria.
Parágrafo Único - As entidades compreendidas na Administração Indireta serão criadas por Lei Específica e vinculadas às Secretarias ou 
órgãos equiparados, em cuja área de competência estiver enquadrada sua principal atividade.

Art. 64 A Administração Municipal, Direta ou Indireta, obedecerá, dentre outros princípios de direito público, os da legalidade, impessoali-
dade, moralidade e publicidade.

Art. 65 A publicação das Leis, Decretos e demais Atos oficiais municipais, será feita pela imprensa oficial do Município e, na ausência desta, 
em órgão da imprensa microrregional, em circulação diária no Município, além de sua afixação no mural da municipalidade.
§ 1º A publicação dos atos não normativos poderá ser feita de forma resumida.
§ 2º Os atos de efeito externo só produzirão efeito após a sua publicação.

Capítulo VI
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DA ATRIBUIÇÃO E DO ORÇAMENTO

SEÇÃO I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO

SUBSEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS

Art. 66 Nenhuma operação de crédito, interna ou externa, poderá ser contratada pela administração direta e/ou indireta, inclusive fundações 
mantidas pelo Município, sem prévia autorização da Câmara Municipal.
§ 1º A lei que autorizar operação de crédito cuja liquidação ocorra em exercício financeiro subseqüente deverá fixar, desde logo, as dotações 
que hajam de ser incluídas nos orçamentos anuais, para os respectivos serviços de juros, amortizações e resgate, durante o prazo para sua 
liquidação.
§ 2º Na administração da dívida pública, o Município observará a competência do Senado Federal para:
I - autorizar operações externas de natureza financeira;
II - fixar limites globais para o montante da dívida consolidada.

Art. 67 As disponibilidades financeiras de todos os órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Município, serão, obrigatoriamente, depositadas em instituições financeiras cujo controle seja, direta ou indire-
tamente, detido pela União e/ou o Estado, assim como, somente através delas, poderão ser aplicadas.
Parágrafo Único - A lei poderá, quando assim o recomendar o interesse público, excepcionar depósitos e aplicações da obrigatoriedade de 
que trata este artigo.

Art. 68 As dívidas de responsabilidades dos órgãos e entidades da administração direta e indireta e das fundações instituídas e mantidas pelo 
Município, serão, independentemente de sua natureza, quando inadimplidas, monetariamente atualizadas, a partir do dia do vencimento e 
até o da sua liquidação, segundo os mesmos critérios para atualização de obrigações tributárias.

SUBSEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA

Art. 69 O Município poderá instituir os seguintes tributos:
I - IMPOSTOS - sobre propriedade Predial e Territorial;
II - IMPOSTO sobre a Transmissão “INTERVIVOS”, a qualquer título por ato oneroso;
a) de bens imóveis por natureza ou acessão física;b) de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia;c) cessão de direitos à aquisição 
de imóvel;
III - IMPOSTO sobre “VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS”, exceto óleo diesel;
IV - IMPOSTO sobre “SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA”, não incluídos na competência estadual, compreendida no

Art. 155 , inciso I, alínea “b”, do mesmo artigo da Constituição Federal, definidos em Lei Complementar;
V - TAXAS em razão do exercício do Poder de Polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ou postos à sua disposição;
VI - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA decorrente de obra pública;
VII - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS:
a) a cobrança desta contribuição será efetuada dos servidores municipais, para custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e 
assistência social;b) o exercício da faculdade de que trata este item implica na obrigação do Município concorrer com a mesma importância, 
para o mesmo fim.
§ 1º A função social dos tributos constitui princípio a ser observado na legislação que sobre ele dispuser.
§ 2º Salvo reconhecida impossibilidade, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade contributiva do con-
tribuinte, sendo facultado a administração tributária, especificamente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os 
direitos individuais e nos termos da lei específica, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.
§ 3º As Taxas não poderão ser cobradas por valor superior ao custo dos seus fatos geradores, assim como também não poderão ter base 
de cálculo própria de impostos lançados pela mesma ou por outra pessoa de direito público.
§ 4º O imposto previsto no Inciso II, não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em 
realização de capital nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, 
salvo se nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou 
arrendamento mercantil; incidindo sobre imóveis situados na zona territorial do Município.
§ 5º O lançamento da contribuição de melhoria observará, além de outras definidas em Lei, as seguintes condições:
I - terá como limite a despesa havida com a realização da obra pública que constituir fato gerador e, como limite individual, a valorização 
que da obra resultar para cada imóvel por ele beneficiado;
II - não alcançará o proprietário de um único imóvel ocupado para sua própria residência, desde que o enriquecimento por ele ganho seja 
igual ou inferior a um décimo do valor venal do imóvel valorizado, apurado antes da ocorrência de tal evento.
§ 6º A legislação municipal sobre matéria tributária, obedecidos os preceitos aqui estatuídos, respeitará as disposições da Lei Complementar 
Federal:
I - sobre conflitos de competência;
II - regulamentação às limitações constitucionais do poder de tributar;
III - as normas gerais sobre:
a) definição de tributos e sua espécie, bem como fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes de impostos;b) obrigação, lançamento, 
crédito, prescrição e decadência de tributos;c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo pelas sociedades cooperativas.
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Art. 70 Mediante convênio celebrado com a União e o Estado, o Município poderá delegar àqueles, atribuições fazendárias e de coordenação 
ou unificação dos serviços de fiscalização e arrecadação de tributos, vedada, contudo, a delegação de competência legislativa.

SUBSEÇÃO III
DAS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

Art. 71 Sem prejuízos de outras garantias, asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Município:
I - exigir ou aumentar tributos sem que a Lei o estabeleça;
II - instituir tratamento desigual de contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocu-
pação profissional ou função por eles exercida, independentemente de denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da Lei que os houver instituído ou aumentado;b) no mesmo exercício 
financeiro em que haja sido publicado a Lei que os instituiu ou aumentou;
IV - utilizar tributos com efeitos de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utili-
zação de vias conservadas pelo Município;
VI - instituir imposto sobre:
a) patrimônio, renda ou serviço da União ou do Estado;b) templos de qualquer culto;c) patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, 
inclusive suas fundações, das entidades judiciais dos trabalhadores, as instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos 
atendidos os requisitos da Lei;d) livros, jornais e periódicos;
VII - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
§ 1º A vedação do inciso VI, alínea “a”, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere 
ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados à sua finalidade essencial ou às dela decorrentes.
§ 2º As vedações do inciso VI, alínea “a”, e a do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados 
com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou que haja contraprestação ou 
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonere o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativo ao bem imóvel.
§ 3º As vedações do inciso VI, alínea “b” e “c”, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades 
essenciais das entidades nelas relacionadas.
§ 4º A Lei determinará mediadas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e 
serviços.
§ 5º Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária só poderá ser concedida através de lei municipal específica.

SUBSEÇÃO IV
DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS REPARTIDAS

Art. 72 Pertence ao Município:
I - o produto da arrecadação do IMPOSTO DA UNIÃO SOBRE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA incidente na fonte, sobre 
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituir ou mantiver;
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União, sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis 
situados no Município;
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em 
seu território;
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do estado sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
a Prestação de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação.
Parágrafo Único - O Município acompanhará o cálculo das quotas e a liberação de sua participação nas receitas tributárias a serem repartidas 
pela União e pelo Estado, na forma da Lei Complementar Federal e Estadual.

Art. 73 O Município divulgará, até o último dia do mês subseqüente ao da arrecadação, o montante de cada um dos tributos arrecadados e 
os recursos recebidos, discriminados por Distritos.

SEÇÃO II
DAS FINANÇAS PÚBLICAS

SUBSEÇÃO I
DOS ORÇAMENTOS

Art. 74 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias;
III - os orçamentos anuais.
§ 1º A Lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma setorizada por distritos, bairros, vilas e regiões, as diretrizes, objetivos e 
metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas ao programa de 
duração continuada.
§ 2º A Lei de diretrizes compreenderá as metas e prioridades da administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro 
subseqüente, orientará a orientação da Lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política 
de fomento.
§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após encerramento cada trimestre, relatórios resumidos da execução orçamentária.
§ 4º Os planos e programas municipais, distritais, de bairros, regionais e setoriais serão elaborados em consonância com o plano plurianual 
e apreciados pela Câmara Municipal.
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§ 5º A Lei orçamentária anual compreenderá, o orçamento fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e enti-
dades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.
§ 6º A Lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e a fixação da despesa, não se incluindo, na proibição, 
a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operação de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos 
termos da Lei.
§ 7º Obedecerão às disposições de Lei Complementar Federal específica a legislação municipal referente a:
I - exercício financeiro;
II - vigência, prazos, elaboração e organização do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias anual;
III - normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como instituição de fundos.

Art. 75 Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e à proposta do orçamento anual serão apreciados pela 
Câmara Municipal na forma de seu Regimento Interno, respeitados os dispositivos desta Lei Orgânica.
§ 1º Caberá a uma Comissão Especialmente designada:
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos e propostas referidas neste artigo e sobre as contas apresentadas anualmente pelo Prefeito;
II - examinar e emitir parecer sobre planos e programas municipais, distritais, bairros e vilas, regionais e setoriais previstos nesta Lei Or-
gânica;
III - exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária.
§ 2º AS EMENDAS de Vereador e/ou de Comissões só serão apresentadas à Comissão, que sobre elas emitirá parecer por escrito, e serão 
apreciadas pela Câmara Municipal.
§ 3º As Emendas ao projeto de lei de orçamento anual ou, de créditos adicionais somente poderão ser aprovadas quando:
I - forem compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
II - indicarem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre:
a) dotações para pessoal e seus encargos;b) serviço da dívida municipal;
III - estiverem relacionadas:
a) com a correção de erros ou omissões;b) com os dispositivos do texto da proposta ou do projeto de Lei.
§ 4º As Emendas ao projeto de Lei de diretrizes orçamentárias, somente poderão ser aprovadas quando compatíveis com o plano plurianual.
§ 5º O Poder Executivo poderá enviar mensagem à Câmara para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo enquanto não 
iniciada a votação, na Comissão Especial, da parte cuja alteração é proposta;
§ 6º REVOGADO.(Revogado pela Emenda nº 02/2001, de 24 de abril de 2001)
§ 7º Aplicam-se aos projetos e propostas mencionadas neste artigo, no que contrariar os dispositivos desta subseção, as demais normas 
relativas ao processo legislativo.
§ 8º Os recursos que em decorrência de veto, emenda ou rejeição da proposta de orçamento anual, ficarem sem despesas corresponden-
tes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.

Art. 76 São vedados:
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
III - a realização de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos especiais com 
a finalidade precisa, aprovadas pela Câmara Municipal, por maioria absoluta;
IV - a vinculação de receitas de impostos a órgãos, fundos ou despesas, ressalva a destinação de recursos para a manutenção e desenvol-
vimento do ensino e prestação de garantias para as operações de crédito por antecipação da receita;
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência dos recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para 
outro, sem prévia autorização legislativa, por maioria absoluta dos integrantes da Câmara Municipal;
VII - a concessão ou a utilização de crédito ilimitado;
VIII - a utilização, sem autorização legislativa específica, por maioria absoluta, de recursos do orçamento anual para suprir necessidades ou 
cobrir déficit de empresa, fundação ou fundo do Município;
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa, votada pela maioria absoluta de seus membros.
§ 1º Nenhum investimento cuja a execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual 
ou sem que a lei autorize a inclusão, sob pena de crime contra a administração.
§ 2º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização 
for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao 
orçamento do exercício financeiro subseqüente.
§ 3º a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender as despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de calami-
dade pública e urgentes, pelo Prefeito.

Art. 77 Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, inclusive créditos suplementares e especiais, destinados à Câmara Munici-
pal, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês, na forma da Lei Complementar.

Art. 78 A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder os limites estabelecidos em Lei Complementar Federal.
Parágrafo Único - A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carrei-
ra, bem como a administração de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoa e aos acréscimos delas decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista.

Art. 79 As alterações do orçamento da Câmara Municipal serão feitas através de Decreto Legislativo baixo pela Mesa, salvo quando resulta-
rem na criação de itens orçamentários os quais dependerão de Lei cujo projeto será de competência da Mesa.
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Capítulo VII
DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA E SOCIAL

Art. 80 O Município, na sua circunscrição territorial e dentro de sua competência constitucional, assegura a todos, dentro dos princípios da 
ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, existência digna, observados os seguintes princípios:
I - autonomia municipal;
II - propriedade privada;
III - função social da propriedade;
IV - livre concorrência;
V - defesa do consumidor;
VI - defesa do meio ambiente;
VII - redução das desigualdades regionais;
VIII - busca de pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as cooperativas e empresas brasileiras de pequeno porte e microempresas.
§ 1º É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independentemente de autorização dos órgãos públicos muni-
cipais, salvo nos casos previstos em Lei.
§ 2º Na aquisição de bens e serviços, o Município dará preferência, na forma da lei e conforme determina as normas de licitações, às em-
presas brasileiras de capital nacional.
§ 3º A preferência primeira, na aquisição de bens e de serviços, o Município determinará que as mesmas sejam efetuadas no comércio e 
na indústria e/ou empresa prestadora de serviço local, sendo somente permitidas aquisições fora do município quando não houver produto 
e/ou serviço igual ou similar.
§ 4º A exploração de atividade econômica pelo Município, será permitida em caso de relevante interesse público, na forma da Lei Comple-
mentar que, dentre outras, especificará as seguintes exigências para as empresas públicas e sociedade de economia mista ou entidade que 
criar e manter:
I - regime jurídico das empresas privadas inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias;
II - proibição de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado;
III - subordinação a uma Secretaria Municipal;
IV - adequação da atividade ao plano diretor, ao plano plurianual e as diretrizes orçamentárias;
V - orçamento anual aprovado pela Câmara Municipal.

Art. 81 A prestação de serviços públicos pelo Município, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, será regulada em Lei Com-
plementar que assegurará:
I - a exigência de licitação, em todos os casos;
II - definição do caráter especial dos contratos de concessão ou permissão, casos de prorrogação, condições de caducidade, forma de 
fiscalização e rescisão;
III - os direitos dos usuários;
IV - a política tarifária;
V - a obrigação de manter serviço adequado.

Art. 82 O Município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento social econômico.

Art. 83 Sem prejuízo, da legislação federal pertinente, nenhuma indústria de extração de carvão mineral ou qualquer outro minério ou, 
ainda, qualquer indústria que cause impacto ambiental, abrirá unidades extrativas ou industriais no território municipal, sem submeter seus 
projetos ao exame e aprovação da Câmara Municipal e posterior sanção do Executivo Municipal.
Parágrafo Único - Do projeto deverão constar, obrigatoriamente, entre outros, os seguintes itens:
I - tratamento a ser dado aos fluentes líquidos e sólidos e demais resultantes da extração mineral;
II - a infra-estrutura que ficará à disposição dos empregados, no tocante ao social, a saber:
a) os meios de transporte;b) refeitórios e sanitários, junto à indústria;c) assistência médico-ambulatorial junto à industrial;d) educação 
aos dependentes;e) preservação aos nascentes e jusantes da fonte de água, riachos, córregos e rios, conforme legislação de proteção ao 
meio ambiente;f) recuperação de áreas que possam ser afetadas na instalação da indústria;g) reflorestamento da área desmatada para a 
instalação da indústria.

SEÇÃO II
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Art. 84 A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Município, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei, atenderá ao pleno de-
senvolvimento das funções sociais da cidade e ao bem estar dos seus habitantes.

Art. 85 No estabelecimento de normas e diretrizes relativas ao desenvolvimento urbano, o Município assegurará:
I - política de uso e ocupação do solo que garanta:
a) controle de expansão urbana;b) controle dos vazios urbanos;c) proteção e recuperação ao ambiente cultural;d) manutenção de carac-
terística do ambiente natural;
II - criação de áreas de especial interesse social, ambiental, turístico ou de utilização pública;
III - participação de entidades comunitárias na elaboração de planos, programas e projetos e no encaminhamento de soluções para os 
problemas urbanos;
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IV - eliminação de obstáculos arquitetônicos às pessoas portadoras de deficiência física;
V - atendimento aos problemas decorrentes da áreas ocupadas por população de baixa renda.

Art. 86 O Poder Público Municipal poderá exigir nos termos da Constituição Federal e Legislação acessória, o adequado aproveitamento do 
solo urbano não edificado, sub-utilizado ou não utilizado, sob pena sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificação compulsória;
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo;
III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública municipal, de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, 
com prazo de resgate de até cinco anos, em parcelas anuais e sucessivas, assegurando o valor real da indenização e os juros legais.
§ 1º As terras públicas não utilizadas ou sub-utilizadas serão prioritariamente destinadas a assentamentos urbanos a população de baixa 
renda, obedecidas as diretrizes fixadas no Plano Diretor.
§ 2º Nos assentamentos urbanos em terras públicas, a concessão de uso será concedida ao homem ou à mulher ou a ambos, independen-
temente de seu estado civil.
§ 3º Não se incluem como área de terras de domínio público, as tidas como áreas verdes de loteamento, inegociáveis pelo poder público e 
somente utilizáveis como área de lazer ou para equipamentos de que se utilize toda a população daquele loteamento.

Art. 87 No processo de uso e ocupação de território municipal serão reconhecidos os caminhos e servidões como logradouros de uso da 
população, não importando, portanto, em transmissão de posse ou propriedade para o município, nem gerando direito à indenização.

Art. 88 Plano Diretor é o instrumento básico na política de desenvolvimento e de expansão urbana, aprovado pela Câmara Municipal e 
expressará as exigências de ordenação do Município, explicitará os critérios para que se cumpra a função social da propriedade urbana e 
deverá ser elaborado, implementado e atualizado, sob a responsabilidade do Poder Público Municipal com a cooperação de representantes 
de entidades da comunidade através do Conselho de Desenvolvimento a ser criado por Lei Municipal após a vigência desta Lei Orgânica.

Art. 89 A expansão urbana, sem prejuízo de outros, obedecerá os seguintes critérios:
I - os loteamentos com área superior a dez hectares dependerão, para aprovação, do prévio diagnóstico de estudo do impacto ambiental 
e deverão preservar, no mínimo, quarenta por cento de área livre, sendo vinte por cento de área verde e o restante para espaço livres de 
uso comum;
II - não poderão sofrer urbanização ou qualquer outro tipo de interferência que impliquem em alteração de suas características ambientais, 
por serem áreas de preservação permanente, de relevante interesse ecológico, e de saúde pública e de segurança da população:
a) áreas que possuam características naturais extraordinárias ou abrigarem exemplares de flora e da fauna raros ou ameaçados de extin-
ção;b) as faixas marginais ao longo dos cursos d`água.
III - A denominação das vias públicas, ruas, avenidas ou servidões,delimitadas pelas zonas urbanas, será acolhida pelos moradores dos 
referidos logradouros, maiores de dezesseis anos, portadores de título de eleitor, em documento encaminhado a Câmara dos Vereadores 
que transformará a solicitação em projeto de lei e, após a aprovação será encaminhado ao Executivo Municipal para sanção;
IV - Não poderá ser concedido nome de pessoa viva como denominação de via pública ou mesmo qualquer tipo de próprio público.

Art. 90 Compete ao Município, por proposta do Poder Executivo, a execução de um Plano Diretor de Transportes Coletivos do Município e o 
gerenciamento do sistema, o qual deverá ser aprovado pela Câmara Municipal.
§ 1º Fica assegurada às entidades representativas da sociedade, a participação no plano e na fiscalização da operação dos serviços de 
transportes coletivos, bem como o acesso às informações sobre o sistema de transporte local.
§ 2º Fica assegurado aos usuários e acesso às informações sobre o sistema de transporte local.

Art. 91 Fica instituído o Conselho Municipal de Transporte Coletivo, que será regulamentado em lei Complementar, de maneira a garantir a 
participação em sua composição das organizações e entidades envolvidas com a questão.
SUBSEÇÃO ÚNICA
DA POLÍTICA HABITACIONAL

Art. 92 A Política Habitacional, será tratada como parte da Política de Desenvolvimento Urbano, deverá estar compatibilizada com as diretri-
zes dos planos setorial e municipal, objetivando a solução do déficit habitacional e dos problemas de sub-habitação, priorizando atendimento 
às famílias de baixa renda.

Art. 93 Incumbe ao Município a participação na execução de planos e programas de construção de habitação e a garantia à moradia digna 
para todos.

Art. 94 Na elaboração dos respectivos orçamentos e do plano plurianual, o Município deverá prever as dotações necessárias à efetivação 
da Política Habitacional.

Art. 95 O Município apoiará e estimulará a pesquisa que vise a melhoria das condições habitacionais.

SEÇÃO III
DO DESENVOLVIMENTO RURAL

Art. 96 O desenvolvimento rural do Município terá por base a preservação ambiental e a produção de alimentos e demais produtos horti-
grangeiros destinados ao abastecimento do mercado interno e da microrregião, visando a melhoria das condições da vida da população.

Art. 97 O Município assegurará a participação das entidades representativas dos segmentos sociais relacionados à produção, no processo 
de planejamento e desenvolvimento rural.
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Art. 98 Lei especial criará o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, destinado a formalizar, incentivar e fiscalizar a execução da po-
lítica agrária e agrícola do Município.
§ 1º O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural elaborará o Plano de Desenvolvimento Rural Plurianual.
§ 2º O Conselho de que trata o “caput” deste artigo, será formado por representantes do Município, das entidades de trabalhadores, dos 
produtores, pela organização de sua cooperativas, sindicatos e por representantes das entidades de profissionais ligados diretamente à 
população agropecuária.

Art. 99 A ação dos órgãos oficiais direcionar-se-á, prioritariamente, aos proprietários de imóveis rurais classificados como pequenos e mé-
dios agricultores, nos termos da legislação federal.

Art. 100 A Lei disporá sobre a execução dos órgãos agropecuários em atividade no Município.

SEÇÃO IV
DA ORDEM SOCIAL

SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 101 O Município adotará, em seu território, o primado do trabalho e assegurará os direitos sociais e políticos garantidos pela Constitui-
ção Federal, visando o estabelecimento de uma Ordem Social justa e igualitária.

Art. 102 O Município, no âmbito de sua competência, combaterá as causas da pobreza e os fatores de marginalização, priorizando em sua 
política, a integração e a participação social e econômica dos segmentos marginalizados.

SUBSEÇÃO II
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 103 A assistência social é um direito do cidadão e dever do Município, assegurada mediante políticas que visem garantir o acesso da 
população ao atendimento de suas necessidades sociais.

Art. 104 O Município, através de seu órgão de assistência social, participará concorrentemente com a União e o Estado, das atividades que 
tenham os seguintes objetivos:
I - proteção à família, à maternidade, à influência, à adolescência, à velhice e ao deficiente;
II - amparo à criança, ao adolescente e ao idoso carente;
III - promoção de integração ao mercado de trabalho;
IV - habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e à promoção de sua integração à vida comunitária;
V - atendimento gratuito, através de programas especiais, à mulher que trabalho em regime de economia familiar e sem empregos perma-
nentes para proteção à maternidade, na forma da Lei;
VI - atendimento e amparo ao migrante;
VII - combater o uso do tóxico e drogas em geral, assim como, incentivar qualquer entidade que deseja combatê-lo.

SUBSEÇÃO III
DA SAÚDE

Art. 105 A saúde é direito de todos e dever do Município, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco 
de doenças e outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 106 O direito à saúde implica os seguintes direitos fundamentais:
I - condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, transporte, lazer e educação;
II - proteção ao meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;
III - garantia aos usuários no acesso ao conjunto das informações referentes às atividades desenvolvidas pelo sistema, assim como sobre 
os agravos coletivos ou individuais identificados;
IV - garantia à assistência integral à saúde;
V - proibição de cobrança ao usuário pela prestação de serviços e assistência à saúde pública ou contratados;
VI - opção quanto ao trabalho de prole.

Art. 107 As ações e serviços de saúde são de relevância pública, devendo a execução ser feita, preferencialmente, através de serviços ofi-
ciais, supletivamente através de serviços de terceiros.

Art. 108 As ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem o Sistema de Saúde, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização política, administrativa e financeira com direção única no âmbito municipal;
II - atendimento integral com prioridade para as ações preventivas e coletivas, sem prejuízo das assistências e individuais adequadas à 
realidade epidemiológica;
III - acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações de serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
sem qualquer discriminação;
IV - participação da comunidade na gestação e formulação das políticas de saúde.

Art. 109 Participação em nível de decisão de entidades representativas de usuários e profissionais da saúde na formulação, gestação e 
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controle da política municipal e das ações de saúde, através da Constituição do Conselho Municipal de Saúde de caráter deliberativo e 
paritário.
Parágrafo Único - O Conselho Municipal de saúde tem o objetivo de formular e controlar a execução da política municipal de saúde, inclu-
sive nos aspectos econômicos e financeiros, sendo composto por representante do Executivo e Legislativo Municipal, representantes de 
entidades prestadoras de serviços de saúde, entidade a fins, usuários e trabalhadores do Sistema Único de Saúde, devendo a Lei dispor 
sobre sua organização e funcionamento.

Art. 110 O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos da Seguridade Social, da União, do Estado e do Município, além de outras 
fontes.
Parágrafo Único - Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde constituíram o Fundo Municipal de Saúde, gerenciado pelo órgão 
próprio do Município.

Art. 111 As instituições privadas poderão participar, de forma suplementar, do sistema Municipal de Saúde, mediante contrato público ou 
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

Art. 112 As instituições privadas de saúde ficarão sob controle do setor público nas questões de controle de qualidade e de informações de 
registros de atendimento, conforme os códigos sanitários (Nacional, Estadual e Municipal e as normas do Sistema Único de Saúde).

Art. 113 A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, que também poderá participar do Sistema Único de Saúde, de forma complementar 
nos termos da Constituição Federal.
Parágrafo Único - É vedada a destinação de recursos ou subvenções à instituições privadas com fins lucrativos.

Capítulo VIII
DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Art. 114 A educação, direito de todos, dever do Município e da Família, será promovida e inspirada nos ideais de igualdade, da liberdade, 
da solidariedade humana, do bem estar social e da democracia, visando o pleno exercício da cidadania.

Art. 115 A organização da educação do Município atenderá à formação social, cultural, técnica e científica da população.

Art. 116 O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de convenções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade de ensino público nos estabelecimentos municipais;
V - gestão democrática do ensino público, adotado o sistema eletivo, mediante voto direto e secreto, para escolha dos dirigentes dos esta-
belecimentos de ensino nos termos da Lei;
VI - garantia de padrão de qualidade.

Art. 117 É dever do Município o provimento de vagas nas escolas públicas, em número suficiente para atender a demanda.

Art. 118 É dever do Município:
I - oferta de creches e pré-escola para crianças de zero a seis anos de idade;
II - ensino fundamental, da 1ª à 8ª séries, gratuito e obrigatório para todos na rede municipal;
III - auxiliar o ensino noturno regular, adequado às condições de convênio com o colégio;
IV - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física, bem como os que revelarem vocação excepcional em qual-
quer ramo do conhecimento, na rede municipal;
V - garantia das condições para o funcionamento das escolas;
VI - implantação de programas suplementares de alimentação, assistência individual e coletiva, material e transporte;
VII - recenseamento período dos educandos, em conjunto com o Estado, promovendo sua chamada e zelando pela freqüência à escola na 
forma da Lei;
VIII - garantia de profissionais na educação em número suficiente para atender à demanda escolar;
IX - lutar a favor da erradicação do analfabetismo no Município, estabelecendo cursos e condições de alfabetização das pessoas em geral;
X - estabelecer e implantar a política da educação para a proteção ao meio ambiente e combate a poluição em geral;
XI - estabelecer e implantar a política da educação para a segurança do trânsito;
XII - estabelecer e implantar nos programas das Escolas Municipais, aulas sobre o cooperativismo rural e a produção agropecuária em geral;
XIII - implantação de programas suplementares que visem os ensinamentos da consciência sanitária animal;
XIV - O orçamento municipal consignará, anualmente, dotação para a manutenção de ensino da CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA 
COMUNIDADE CNEC, na forma de convênio;

Art. 119 O Município aplicará, anualmente, vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de trans-
ferências, na manutenção e no desenvolvimento do sistema de ensino no Município.

Art. 120 O Município destinará recursos, através de bolsas de estudo, auxílios, convênios e outros meios, aos Sistema de Ensino existente 
no Município e para estudantes que frequentam ensino superior em faculdades ou universidades pagas.

Art. 121 O Município prestará, anualmente, assistência financeira às fundações educacionais de ensino superior que atenda estudantes do 
Município de Siderópolis.
§ 1º Não serão inferiores a dois por cento do mínimo constitucional que o Município tem o dever de aplicar na manutenção e no 
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desenvolvimento do ensino.
§ 2º Serão repartidos entre as fundações, proporcionalmente ao número de alunos, de acordo com os critérios fixados na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.

Art. 122 O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
I - observância das normas gerais da educação nacional;
II - autorização e avaliação de sua qualidade pelo Poder Público;
III - avaliação da qualificação do corpo docente e técnicoadministrativo;
IV - condições físicas de funcionamento.

Art. 123 O Estatuto e os Planos de Carreira do magistério e pessoal técnico-administrativo da rede Municipal de Ensino, serão elaborados 
através de lei ordinária, obedecidos os termos do art.206 da Constituição Federal, assegurado:
I - piso salarial único para todo o magistério, de acordo com o grau de formação;
II - condições de reciclagem e atualização permanentes, com direito regulamentado em Lei, afastamento das atividades docentes sem perda 
da remuneração;
III - progressão funcional na carreira, baseada na titulação independente do nível em que trabalha;
IV - concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira;
V - ao Professor da Rede Particular de Ensino que ingressar por concurso público da Rede Municipal, o direito de computar o tempo adicional 
para tempo de serviço, licença-prêmio, aposentadoria e outras vantagens inerentes à função, desde que comprovado nos termos da Lei;
VI - credenciamento de professora da educação religiosa escolar, feito pela autoridade religiosa respectiva, obedecidas, em tudo o mais, as 
disposições gerais do ensino no País e no Estado.

Art. 124 O Conselho Municipal de Educação, incumbido de definir as políticas municipais de Educação e fiscalizar suas implementações, 
deverá ter garantido na sua composição a representatividade de todas as instituições e organizações envolvidas com o ensino no Município, 
serem regulamentadas em Lei Complementar.

Art. 125 Na rede municipal de ensino o desenvolvimento do currículo escolar se fará tendo por base a defesa do meio ambiente, a defesa 
civil, e a história do Município.

Art. 126 É vedado ao Município assumir a responsabilidade administrativa financeira e educacional das escolas da rede estadual de ensino.

SEÇÃO II
DA CULTURA

Art. 127 O Município deverá guiar-se pela concepção da cultura como a expressão de valores e símbolos sociais, que perpassam as diferen-
tes atividades humanas, incluindo as expressões artísticas como forma de manifestação cultural do povo.

Art. 128 Ao Poder Público Municipal caberá elevar a cultura da sociedade, garantindo a todos o pleno exercício dos direitos culturais, espe-
cialmente:
I - liberdade na criação e expressão artística;
II - livre acesso à educação artística e desenvolvimento da criatividade;
III - amplo acesso a todas as formas de expressão cultural, visando a ampliar a consciência crítica do cidadão, fortalecendo-o enquanto 
agente cultural transformador da sociedade;
IV - acesso às informações e memória cultural do povo.

Art. 129 Serão considerados patrimônio cultural do Município, passíveis de tombamento e proteção, as obras, objetos, documentos, edifica-
ções e monumentos naturais que contenham memória cultural dos diferentes segmentos culturais.

Art. 130 O Município estimulará o desenvolvimento das ciências, letras e artes, subvencionando pesquisas de relevante interesse e pre-
miando obras e trabalhos apresentados em concursos promovidos pelo Governo, em colaboração com as entidades representativas do meio 
artísitco-cultural.
Parágrafo Único - A Lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais, garantindo as tradições e 
costumes das diferentes origens da população.

SEÇÃO III
DO DESPORTO

Art. 131 É dever do Município fomentar a prática desportiva formal e não formal, como direito de todos, observados:
I - autonomia das entidades desportivas quanto à sua organização e funcionamento;
II - a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto 
rendimento;
III - o tratamento diferenciado para o desporto profissional;
IV - a proteção e o incentivo as manifestações esportivas de criação estadual e nacional;
V - a educação física como disciplina de matrícula obrigatória;
VI - o fomento e o incentivo à pesquisa no campo da educação física.

Art. 132 Dentro dos objetivos previstos no artigo anterior, o Município promoverá:
I - o desenvolvimento e o incentivo às competições desportivas locais, regionais, estaduais e nacionais;
II - a prática da atividade desportiva pelas comunidades, facilitando acesso às áreas públicas destinadas à prática do desporto;
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III - o desenvolvimento de práticas desportivas voltadas à participação das pessoas portadoras de deficiências.

Capítulo IX
DO MEIO AMBIENTE

Art. 133 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defen-
dê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Art. 134 Fica instituído o CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, o qual será regulamentado por Lei Complementar.

Art. 135 Incumbe ao Município, através de seus órgãos de administração direta e indireta e do Conselho Municipal do Meio Ambiente o 
seguinte:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas e, principalmente:
a) recuperar o meio ambiente, prioritariamente, nas áreas críticas;b) definir critérios para reflorestamento, com prioridade ao povoamento 
com espécies nativas;
II - proteger a flora e a fauna, reprimindo práticas que coloquem em risco sua função ecológica, ameacem extinção de espécie ou submetam 
animais a tratamento cruel;
III - exigir, na forma da Lei, para instalação da obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, estudos 
prévios de impacto ambiental, cabendo:
a) instituir, sob a coordenação do órgão competente, equipe técnico-multidisciplinar para definição dos critérios e prazos destes estudos 
com a participação de outras instituições oficiais na questão ambiental, que o analisarão e aprovarão de forma integrada;b) definir formas 
de participação das comunidades interessadas;c) dar ampla publicidade, inclusive através de audiências públicas, de todas as fases do em-
preendimento e dos estudos de impacto ambiental de interesse da coletividade;
IV - realizar, periodicamente, auditorias nos sistemas de controle de poluição e prevenção de riscos de acidentes das instalações e atividades 
de significativo potencial poluidor, incluindo avaliação detalhada dos efeitos de sua operação sobre a qualidade física, química e biológica 
dos recursos ambientais, sobre a saúde de seus trabalhadores e da população afetada;
V - informar, sistematicamente, a população, sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, a situação dos riscos de acidentes 
e a presença de substâncias potencialmente danosas à saúde na água, no ar, no solo e nos alimentos;
VI - promover medidas judiciais e administrativas, proporcionais aos danos causados ou ao valor de mercado dos bens em questão, aos 
causadores de poluição ou de degradação ambiental, sem prejuízo das iniciativas individuais ou coletivas populares;
VII - estabelecer política fiscal visando a efetiva prevenção de danos ambientais e o estímulo ao desenvolvimento e implantação de tecno-
logias de controle e recuperação ambiental, vedada a concessão de estímulos fiscais às instalações que desrespeitem as normas e padrões 
de preservação ambiental;
VIII - fomentar a produção industrial e agropecuária dentro dos padrões adequados de conservação ambiental;
IX - proteger e recuperar os documentos e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos e paisagens naturais notáveis, 
bem como os sistemas arqueológicos;
X - proteger o “COSTÃO DA SERRA” e demais áreas definidas em Lei;
XI - promover a educação ambiental, formal e informal, a qual deverá dar atenção especial ao estudo dos ecossistemas locais, seus aspectos 
faunísticos e florísticos;
XII - acompanhar e fiscalizar as concessões e direitos de pesquisa e exploração de recursos naturais efetuados pela União ou pelo Estado 
no território do Município, especialmente os hídricos e minerais.

Art. 136 Fica criado o FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (FMPA), destinado a implantação de programas e projetos de 
recuperação e educação ambiental, vedada sua utilização para o pagamento de pessoal da administração pública direta e indireta, ou de 
despesa de custeio diversas de sua finalidade.
§ 1º Constituem-se recursos para o FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (FMPA), aqueles que forem determinados pela Lei 
Complementar.
§ 2º A administração do FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (FMPA), caberá ao Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Art. 137 O Poder Público aplicará, anualmente, nunca menos que três por cento de suas receitas orçamentárias efetivas na manutenção e 
desenvolvimento das ações do meio ambiente.

Art. 138 O Município aplicará quinze por cento das receitas das atividades de mineração do carvão ou de atividades que degradam o meio 
ambiente nas Comunidades de origem das mesmas.
Parágrafo Único - Os recursos só poderão ser utilizados na recuperação do meio ambiente e das vias públicas também degradadas pelo 
transporte pesado e igualmente poluidor das empresas mineradoras.

Art. 139 O Município criará a licença ambiental para analisar e decidir sobre as atividades e obras que significativamente puderem afetar o 
meio ambiente e a saúde da população, podendo coexistir com as licenças federal e estadual, prevalecendo a mais restritiva.

Art. 140 Em caso de acidente que provocar a perda das águas subterrâneas e superficiais pela atividade mineradora ou industrial, fica o 
infrator obrigatoriamente responsável pela reposição de água nas propriedades para uso doméstico, irrigação agrícola e uso primário.

Art. 141 Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degrado, de acordo com a solução técnica exigida 
pelo órgão público competente, na forma da Lei, além de:
I - adaptar-se ao disposto no artigo 83 desta Lei Orgânica;
II - submeter ao órgão competente do Município os prazos e etapas do projeto de recuperação ambiental anteriormente à liberação da lavra;
III - depositar caução, na forma da Lei, que será liberada de acordo com o cumprimento do I e II.
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Art. 142 As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores às sanções penais e administrativas, definidas em Lei.

Art. 143 A participação voluntária em programas e projetos de fiscalização ambiental será considerada como relevante serviço prestado ao 
Município.

Capítulo X
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

SEÇÃO I
DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS

Art. 144 A Administração Pública do Município é integrada:
I - pelos órgãos despersonalizados da Administração Direta;
II - pelos órgãos despersonalizados da Administração Indireta, constituída por:
a) autarquias;b) empresas públicas;c) sociedade de empresa mista;d) fundações públicas;
§ 1º Somente por Lei específica poderá ser criada autarquia, autorizada a constituição de empresa pública e sociedade de economia mista 
e a instituição de fundação interna, bem como sua transformação ou extinção.
§ 2º Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação, transformação ou extinção de subsidiária de qualquer grau das entidades 
mencionadas no inciso II, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada.
§ 3º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadora de serviços públicos, responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado do direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

SEÇÃO II
DOS ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 145 Os atos da Administração Pública obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade.
§ 1º Os atos administrativos serão públicos, salvo quando a Lei, no interesse da administração, impuser sigilo.
§ 2º As Leis e os Atos administrativos externos alcançam a sua eficácia com a publicação no órgão oficial e de comunicação do Município, 
conforme dispuser a Lei e de acordo com as disposições do Art. 66, § 1º e § 2º, desta Lei Orgânica.

Art. 146 A administração é obrigada a fornecer a qualquer interessado, certidão ou cópia autenticada, no prazo máximo de trinta dias, de 
atos, contratos e convênios administrativos que não tenham sido previamente declarados sigilosos, sob pena de responsabilização de au-
toridade ou de servidor que negar ou retardar a expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições das autoridades judiciárias, se 
outro não for o prazo fixado pelo juiz.

Art. 147 Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante prévio 
processo formal de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os participantes, com cláusula estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da Lei, o qual, somente permitirá as exigências de qualificação técnica 
e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações.
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços de campanha dos órgãos e entidades públicas deverão ter caráter educativo, infor-
mativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades 
ou serviços públicos.
§ 2º As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em Lei.
§ 3º Os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, 
na forma e gradação previstas em Lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Art. 148 As Leis, exceto as previstas no art.30 desta Lei Orgânica, serão numeradas pelo Poder Executivo em ordem crescente e sucessiva.

Art. 149 Os Decretos, os Decretos Legislativos, Resoluções e portarias terão numeração própria, anual, seguida da menção do ano e da 
data em que são baixadas.

Art. 150 O Poder Executivo comunicar-se-á com o legislativo através de mensagens que serão numeradas anualmente em ordem crescente 
e assinada pelo Prefeito Municipal.

Art. 151 Os papéis da Administração Pública Municipal terão impressas as armas do Município e a designação do respectivo poder, vedado 
o uso de logomarcas e outras citações que não as aqui determinadas.
Parágrafo Único - O descumprimento dos dispositivos do “caput” deste artigo, implicará em crime de responsabilidade punível nos termos 
da Lei.

SEÇÃO III
DOS CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS

Art. 152 Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em Lei e na forma 
dos incisos I, II, III, IV, V, VIII e IX, do artigo 37 da Constituição Federal.
§ 1º A investidura no cargo ou emprego público da administração direta ou indireta, sem limite de idade, depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em Lei, de livre nomeação 
e exoneração.
§ 2º O prazo de validade do concurso público será de, até, dois anos, prorrogável uma vez por igual período.
§ 3º Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos 
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será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira.
§ 4º Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargos de carreira 
técnica ou profissional, nos casos e condições previstas em Lei.
§ 5º A Lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua 
admissão.
§ 6º A Lei definirá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
§ 7º A não observância do disposto nos §§ 1º e 2º, implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da Lei.

SEÇÃO IV
DA REMUNERAÇÃO

Art. 153 Os vencimentos, salários e vantagens decorrentes do exercício de cargo, função ou emprego público na administração direta, au-
tárquica ou fundacional, serão fixadas por Lei.
§ 1º Aos servidores públicos designados para o exercício de cargos em comissão serão agregados a cada no de efetivo e contínuo exercício, 
dez por cento dos vencimentos ou da gratificação paga pelo exercício do cargo, aos vencimentos ou salários de origem.
§ 2º A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índice, far-se-á sempre na mesma data.
§ 3º Nenhum servidor público do Município perceberá, de vencimentos ou salário, importância igual a percebida, em espécie, pelo Prefeito 
Municipal.
§ 4º É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, salários e gratificações para efeito de remuneração de pessoal do servidor 
público, ressalvo o disposto no § 1º deste artigo e no art. 39, § 1º da Constituição Federal.
§ 5º Os vencimentos e os salários dos servidores públicos, são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os §§ 1º e 3º e os 
arts. 150, II, 153, III, § 2º, inciso I da Constituição Federal.
§ 6º Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional serão assegurados, na substituição, ou quando designados para 
responder expediente, a remuneração e vantagens do cargo do titular.
§ 7º A cada triênio de efetivo exercício, o servidor público fará jus a uma gratificação igual a cinco por cento sobre seus vencimentos ou 
salários.
§ 8º Ao membro do magistério, a cada três anos de efetivo exercício, será acrescido o percentual de cinco por cento sobre seus vencimentos.
§ 9º Os proventos dos aposentados no serviço público serão iguais aos dos ativos, recebendo, aqueles, os mesmos aumentos e nas mesmas 
datas destes.
§ 10 O vencimento ou remuneração do aposentado será sempre equivalente a tantos quantos forem os salários mínimos da época do seu 
aposento.

Art. 154 É proibida acumulação remunerada de cargos os de empregos públicos exceto quando houver disponibilidade de horário nos casos:
I - a de dois cargos de professor;
II - a de um cargo de professor com outro técnico com científico;
III - a de dois cargos privados de médico.
Parágrafo Único - A proibição de acumular cargos ou empregos estende-se as funções e abrangem autarquias, empresas públicas, socieda-
des de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público.

SEÇÃO V
DOS SERVIDORES PÚBLICOS

SUBSEÇÃO I
DO REGIME JURÍDICO E DOS PLANOS DE CARREIRA

Art. 155 O Município instituirá, por iniciativa do Prefeito Municipal, para os servidores na administração direta, do Poder Executivo, das 
autarquias e das fundações públicas:
I - regime jurídico único;
II - planos de carreira voltados a profissionalização.
Parágrafo Único - A aplicação dos dispositivos deste artigo, para os servidores do Poder Legislativo, será baixada por Resolução, nos termos 
desta Lei Orgânica.

SUBSEÇÃO II
DOS DIREITOS ESPECÍFICOS

Art. 156 São direitos específicos todos servidores públicos além de outros estabelecidos em Lei:
I - vencimento ou salário não inferior ao piso de vencimentos do Município fixado em Lei, capaz de atender as suas necessidades vitais bási-
cas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 
periódicos que lhes preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
II - piso de vencimento ou de salário proporcional a extensão e complexidade do trabalho, assegurada aos servidores ocupantes de cargos 
ou empregos de nível superior, remuneração não inferior ao salário mínimo profissional estabelecido em Lei;
III - irredutibilidade real de vencimento e de salário, salvo o dispositivo em convenção ou acordo coletivo;
IV - garantia de vencimento ou de salário nunca inferior ao piso salarial, inclusive para os que percebem remuneração variável;
V - décimo terceiro vencimento ou salário, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
VI - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
VII - salário-família para os seus dependentes;
VIII - percepção dos vencimentos, salários ou proventos, até o décimo dia útil do mês imediatamente posterior ao trabalhado;
IX - duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta horas semanais, facultada a compensação de horário e a re-
dução de jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
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X - repouso semanal remunerado. Preferencialmente aos domingos;
XI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;
XII - gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos, um terço a mais do que o vencimento ou salário normal;
XIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego, do vencimento ou do salário, com duração de cento e vinte dias;
XIV - é garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical;
XV - o direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em Lei Complementar;
XVI - licença-paternidade, nos termos fixados em Lei;
XVII - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da Lei;
XVIII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança;
XIX - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei;
XX - proibição de diferença de salário e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXI - vale transporte, conforme Lei Complementar;
XXII - manutenção de vantagem financeira, quando o titular do cargo ou emprego público, decorrente do exercício de cargo de provimento 
em comissão, função de confiança ou mandato eletivo, exceto de Prefeito e de Governador de Estado, devida pelo maior nível ocupado em 
período contínuo não inferior a três anos, na forma da Lei.

SUBSEÇÃO III
DA ESTABILIDADE

Art. 157 São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público.
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administra-
tivo, em que lhe seja assegurada ampla defesa.
§ 2º Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao 
cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posta em disponibilidade.
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável inclusive o da administração indireta, ficará em disponibilidade 
remunerada até seu enquadramento em outro cargo.

SUBSEÇÃO IV
DO EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO

Art. 158 Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se, no que couber, as disposições do art. 38 da Constituição Federal.
Parágrafo Único - Aplica-se ao servidor eleito Vice-Prefeito e investido em funções executivas municipais, o disposto neste artigo.

SUBSEÇÃO V
DA APOSENTADORIA

Art. 159 Ressalvados os casos especiais estabelecidos em Lei, a aposentadoria do servidor público dar-se-á nos termos do art. 40 da Cons-
tituição Federal e conforme dispuser a legislação municipal.

Capítulo XI
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIAS

SEÇÃO I
DA FAMÍLIA

Art. 160 Elemento natural e fundamental da sociedade, a família goza de proteção do Município que, no seu território, garante os direitos 
assegurados pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual.

SEÇÃO II
DO IDOSO

Art. 161 Ao idoso o Município assegurará todos os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, estabelecidos na Constituição Fe-
deral e na legislação federal complementar.
Parágrafo Único - A política do idoso preconizará como diretriz básica que o amparo e assistência sejam realizados no âmbito familiar.

Art. 162 Será garantida, através de lei específica, isenção de encargos tributários em favor das instituições beneficentes declarada de utili-
dade pública estadual e municipal e com registro no Conselho Regional do Idoso.

Art. 163 Na reversão e eliminação do quadro de marginalização social, o Município facilitará os procedimentos fiscais, legais e burocráticos, 
em favor do associativismo de trabalho das pessoas idosas que visem o aproveitamento de suas habilidades profissionais e complementação 
da renda para a sua sobrevivência.

Art. 164 Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos, mediante a apresentação de seu 
documento de identidade.

Art. 165 O Município incentivará e estimulará a criação da casa de proteção e amparo ao idoso.

SEÇÃO III
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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Art. 166 O Município garantirá todos os direitos fundamentais a uma vida digna e humana ao adolescente, nos termos da Constituição Fe-
deral e Leis Federais e da Constituição Estadual, prestando-lhes ainda, proteção especial através de legislação ordinária.

Art. 167 O Município criará condições para a defesa da criança e do adolescente, visando o controle de todas as ações atinentes a uma 
política municipal de atendimento à criança e ao adolescente, conforme estabelecerá legislação própria.

Art. 168 O Município deverá, obrigatoriamente, prever dotações orçamentárias para atendimento de crianças e adolescentes em situação 
de risco ou envolvidas em atos infracionários.

SEÇÃO IV
DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

Art. 169 O Município garantirá a todos os direitos fundamentais a uma vida digna e humana à pessoa portadora de deficiência nos termos 
da Constituição Federal e nas Leis Federais, bem como, no relacionamento à família, da sociedade e do Município com pessoas portadoras 
de deficiências.

Art. 170 O Município, na sua competência e na forma da Lei, promoverá a criação do Conselho de Assistência e Proteção à Pessoa Portadora 
de Deficiência Física para fins de consulta, deliberação e controle de todas as ações concernentes a política do atendimento a esta faixa 
populacional.

Art. 171 Ao Portador de Deficiência Física será garantido o livre acesso a logradouros, edifícios públicos e particulares de freqüência aberta 
à população e ao transporte coletivo, mediante a eliminação de barreiras arquitetônico e ambientais, bem como ao lazer, que inclui a oferta 
de programas de esportes e meios de acesso aos bens culturais em todas as suas manifestações.

TÍTULO II
ATO DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 1º O Prefeito Municipal e os membros da Câmara Municipal prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir a Lei Orgânica do 
Município de Siderópolis no ato e na data de sua promulgação.

Art. 2º Os Servidores Públicos do Município, das administrações direta e indireta, inclusive os admitidos em caráter temporário, em exercício 
na data da promulgação desta Lei Orgânica, que contarem, pelo menos, cinco anos contínuos, são considerados estáveis no serviço público.
§ 1º O dispositivo neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções ou empregos de confiança ou em comissão, nem aos que 
a Lei declare de livre exoneração cujo tempo de serviço não será contado para fins do “caput” deste artigo, exceto se tratar de servidor 
público.
§ 2º O tempo de serviço destes servidores e dos ocupantes de cargo em comissão, será contado como título quando se submeterem a 
concurso para fins de efetivação, na forma da Lei.

Art. 3º Até que seja editada a Lei Complementar, o Município deverá limitar seus dispêndios com pessoal a sessenta e cinco por cento das 
receitas correntes.

Art. 4º A Mesa da Câmara Municipal baixará, no prazo de sessenta dias, os atos necessários a:
I - adoção de regime único para os servidores;
II - realização de concurso público para regularização de servidores declarados estáveis ou ainda em situação que requeira correção admi-
nistrativa ou funcional;
III - criação das, carreiras para os serviços de assessoramento jurídico e legislativo aos Vereadores;
IV - criação do serviço de auditoria para controle interno e apoio técnico à Comissão Permanente da Câmara Municipal;
V - reorganização dos serviços da Câmara Municipal e reclassificação de seu pessoal técnico e administrativo de acordo com suas respectivas 
habilitações, para adequá-los às novas atribuições decorrentes das Constituições Federal e do Estado e desta Lei Orgânica.

Art. 5º Até cento e vinte dias após a promulgação desta Lei Orgânica, o Prefeito Municipal encaminhará à Câmara Municipal, para delibera-
ção, projeto de lei instituindo regime jurídico único para os servidores do Município.

Art. 6º SUPRIMIDO.
§ 1º SUPRIMIDO.
§ 2º SUPRIMIDO.(Art. e §§ suprimidos pela Emenda à Lei Orgânica nº 001/90, de 29 de novembro de 1990)

Art. 7º Ficam assegurados, aos concessionários e/ou permissionários de serviços públicos, concedidos ou permitidos até a data de promul-
gação desta Lei Orgânica, os direitos às concessões e/ou permissões.
Parágrafo Único - As concessões e/ou permissões de que trata este Art. são intransferíveis e, no caso de sua renúncia, serão levadas à 
licitação de que fala esta Lei Orgânica, pelo Poder Executivo Municipal.

Art. 8º Os convênios celebrados até 05 de outubro de 1967, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional nº 01, de 17 de outubro 
de 1968, são considerados revogados:
I - após decorridos dois anos da data de promulgação da Constituição Federal, no relativo a incentivo fiscal de natureza setorial que se tem 
por confirmado durante todo o citado período;
II - após decorridos cento e vinte dias do mesmo termo inicial, no relativo a outras matérias.
§ 1º Excluem-se da revogação as disposições conveniadas sob condição e com prazo certo. Neste caso serão mantidas os direitos que 



20/01/2019 (Domingo) DOM/SC - Edição N° 2734

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Página 1476

aquela data já tiveram sido adquiridos.
§ 2º O Poder Executivo promoverá a reavaliação dos incentivos de que trata este artigo, propondo ao Poder Legislativo as medidas cabíveis, 
inclusive sua confirmação.

Art. 9º O disposto no art.66 entrará em vigor, paulatinamente, a partir da vigência desta Lei Orgânica e, definitivamente, a partir de 1º de 
janeiro de 1991.

Art. 10 Enquanto não regulamentada a publicação dos atos oficiais, os mesmos deverão ser publicados em jornal de circulação da micror-
região e em circulação na cidade:
I - havendo mais de um jornal de circulação na cidade, será feita licitação entre os existentes.

Art. 11 Até que a legislação aplicável seja editada:
I - o projeto do plano plurianual será encaminhado à Câmara Municipal de Siderópolis pelo Poder Executivo Municipal até 31 de julho do 
primeiro ano do mandato;
II - A lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhada à Câmara Municipal de Siderópolis pelo Executivo Municipal até 20 de setembro de 
cada exercício;
III - A Lei Orçamentária Anual será encaminhada à Câmara Municipal de Siderópolis pelo Poder Executivo até 15 de novembro de cada 
exercício.
§ 1º A Câmara Municipal apreciará, votará e devolverá ao Executivo Municipal os instrumentos de planejamento referidos nos incisos deste 
artigo:
I - O Plano Plurianual, até 31 de agosto do primeiro ano de mandato;
II - A Lei de Diretrizes Orçamentária, até 20 de outubro de cada exercício;
III - A Lei Orçamentária Anual, até 15 de dezembro de cada exercício.
§ 2º Vencidos quaisquer dos prazos estabelecidos no § 1º deste artigo sem que tenha concluído a votação, a Câmara passará a realizar 
sessões diárias até concluir a votação da matéria objeto da discussão, sobrestando todas as outras matérias em tramitação.(Redação dada 
pela Emenda nº 001/2001, de 24/04/2001)

Art. 12 O Executivo Municipal deverá encaminhar à Câmara Municipal, para apreciação e aprovação, projeto de lei dispondo sobre o novo 
Código Tributário Municipal, o qual deverá entrar em vigência ainda no corrente exercício.

Art. 13 O Poder Executivo reavaliará todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora me vigor, propondo ao Poder Legislativo as medidas 
cabíveis.
§ 1º Serão considerados revogados os incentivos concedidos e não confirmados por ato do Legislativo.
§ 2º A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos àquela data, em relação a incentivos concedidos sob condição 
a prazo.

Art. 14 Os feriados municipais, de acordo com as tradições e os costumes do povo sideropolitano, serão comemorados conforme as dispo-
sições da Lei Complementar.
Parágrafo Único - O feriado referente ao DIA DO MUNICÍPIO 19 DE DEZEMBRO, será transferido, automaticamente, para o dia 26 de de-
zembro de cada ano.

Art. 15 O Município providenciará consulta prévia, mediante plebiscito, em data a ser determinada por Lei Complementar, visando consul-
tar o povo se deseja continuar com o nome de SIDERÓPOLIS ou trocar e passar a usar um dos nomes conhecidos anteriormente: NOVA 
BELLUNO ou BELLUNO, nomes tradicionais da data de sua fundação.

Art. 16 O Município criará, através de legislação complementar, o PROCOM PROGRAMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR, visando 
assegurar os direitos e interesses do consumidor, que será integrado a o Sistema Estadual de Proteção ao Consumidor, mediante Convênio 
com o Estado.

Art. 17 O Poder Executivo providenciará, no máximo em cento e oitenta dias após a promulgação desta Lei Orgânica, a elaboração do 
projeto de Lei do Plano Diretor Urbano.

Art. 18 O Município repassará até o 25º dia do mês subseqüente os recursos financeiros destinados aos órgãos conveniados e que dispõem 
de créditos a receber dos cofres municipais.

Art. 19 É garantida a participação popular, através de Emendas ou Sugestões, na elaboração das Leis Complementares, de acordo com o 
processo de participação ocorrido durante a elaboração da Lei Orgânica do Município.

Art. 20 É estabelecido o prazo máximo de seis meses a contar da promulgação da Lei Orgânica do Município para que os Poderes Executivo e 
Legislativo iniciem, nas matérias de sua competência, o processo legislativo das leis previstas na Lei Orgânica, para que os projetos possam 
ser discutidos e aprovados, no prazo também máximo de doze meses da referida promulgação.

Art. 21 Salvo disposição em contrário desta Lei Orgânica e o Regimento Interno da Câmara Municipal disciplinará as matérias que devam ser 
submetidas a duas discussões e votações, as que sofrerão apenas uma discussão e aquelas que serão votadas nas comissões.

Art. 22 Os agentes políticos do Município, no exercício de seus mandatos e os funcionários públicos municipais, quando acometidos e 
moléstia que os inabilitem para o desempenho de suas funções, terão as despesas de tratamento médico-hospitalar pagas pelo Município.

PROMULGADA EM 27 DE ABRIL DE 1990.
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