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Antônio Carlos

Prefeitura MuniciPal

Decreto Nº. 137/2010
DECRETO Nº. 137/2010 de 29 de Outubro de 2010
Abre Crédito Adicional Suplementar - Excesso de Arrecadação no 
Orçamento Programa de 2010.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de 
suas atribuições e de conformidade com a Lei nº. 1.246 de 08 de 
Dezembro de 2009.

DECRETA:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 
3.000,00 para as seguintes dotações orçamentárias:

04 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
04.01.13.392.0003.2.018-3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicações Di-
retas R$ 3.000,00

Artigo 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo 
anterior, serão utilizados recursos provenientes da anulação par-
cial e/ou total das seguintes dotações orçamentárias:

Subtrair excesso de arrecadação R$ 3.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Antônio Carlos, em 29 de Outubro de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto na Secretaria da Prefeitura Municipal 
de Antônio Carlos, em 29 de Outubro de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 388/2010
PORTARIA Nº 388/2010
Concede Licença p/Tratamento de Saude.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de 
suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, LICENÇA P/TRATAMENTO DE SAUDE, a ser-
vidora MARIA MARGARIDA RICHARTZ RODEN, ocupante do Cargo 
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Portaria Nº 392/2010
PORTARIA Nº 392/2010
Concede Férias a ACT.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de 
suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, a pedido, FERIAS, por 30 dias, a servidora 
MARCIA DECKER PHILIPPE, ocupante do Cargo de AGENTE CO-
MUNITARIO DE SAUDE, a partir de 01 de Novembro de 2010.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 01 de Novembro de 
2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 01 de 
Novembro de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Braço do Trombudo

Prefeitura MuniciPal

Portaria 130/2010
PORTARIA 130/2010

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do 
Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições 
legais, e amparado na Lei Complementar 009/99 de 17.11.99, art. 
62, inciso I, parágrafo 2º.

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder licença para Tratamento de Saúde, ao servidor 
Guiomar Wiedemann, ocupante do cargo de Motorista do qua-
dro de pessoal da Prefeitura Municipal de Braço do Trombudo, 
nomeado pela Portaria nº 012/94 de 10.01.1994, no período de 
29.07.2010 a 05.11.2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do art. 3° da Lei n° 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroa-
tivos à 29.07.2010.

Braço do Trombudo, em 29 de outubro de 2010.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Portaria 131/2010
PORTARIA 131/2010
Prorroga efeitos Portaria - nos termos do artigo 31, inciso I da Lei 
Complementar nº 07/98, de 17.12.98, etc 

O prefeito do Município de Braço do Trombudo, no uso de suas 
atribuições legais, etc 

RESOLVE:

de AGENTE SERVIÇOS GERAIS - 20H, a contar de 28 de Outubro 
de 2010 a 26 de Dezembro de 2010.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 29 de Outubro de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 29 de 
Outubro de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 390/2010
PORTARIA Nº 390/2010
Nomeia Cargo Comissionado.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de 
suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear, VANESSA SIMONE, para o Cargo Comissiona-
do de COORDENADORA DA SAUDE, a partir de 01 de Novembro 
de 2010.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 01 de Novembro de 
2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 01 de 
Novembro de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria Nº 391/2010
PORTARIA Nº 391/2010
Concede Férias a ACT.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de 
suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, a pedido, FERIAS, por 30 dias, ao servidor 
ADILSON PHILIPPE, ocupante do Cargo de AUXILIAR DE MANU-
TENÇÃO E CONSERVAÇÃO, a partir de 01 de Novembro de 2010.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 01 de Novembro de 
2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 01 de 
Novembro de 2010.

MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças
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Caçador

Prefeitura MuniciPal

Decreto 4.654
DECRETO nº 4.654, de 19 de outubro de 2010.
Estabelece preços públicos para utilização das dependências do 
Parque das Araucárias.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Muni-
cípio de Caçador, mais o previsto no art. 57D do Código Tributário 
de Caçador,

DECRETA:
Art. 1º Ficam estabelecidos preços públicos para utilização das 
dependências do Parque das Araucárias, conforme segue:

I- salão I no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
incluso estacionamento;
II- salão II no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
incluso estacionamento;
III- área destinada para estacionamento, desde que não haja 
eventos nos salões, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 
reais).
IV- área total do Parque das Araucárias no valor de R$ 9.500,00 
(nove mil e quinhentos reais).
Parágrafo único. Para os órgãos de classe, entidades beneficentes 
ou associações sem fins lucrativos, os valores poderão ser reduzi-
dos até 80% (oitenta por cento).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2011.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 3.895, de 26/11/2007.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de outubro de 
2010.
SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH
Secretário da Administração e Fazenda.

Decreto 4.655
DECRETO nº 4.655, de 19 de outubro de 2010.
Regulamenta o disposto na Lei nº 948, de 22 de novembro de 
1995, que Cria o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - 
FUNDER e da outras providências.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Caçador, e em consideração ao disposto na Lei nº 948, 
de 22 de novembro de 1995,

D E C R E T A :
Art. 1º Fica regulamentado o Fundo Municipal de Desenvolvimen-
to Rural - FUNDER, vinculado a Secretaria Municipal de Agricul-
tura, meio ambiente e do interior, com finalidade de promover o 
desenvolvimento rural do Município de Caçador, através do apoio 
financeiro a programas e projetos definidos pelo Plano Municipal 
de Desenvolvimento Rural.

Art. 2º Constituem-se recursos financeiros do FUNDER:

Art. 1º. Prorrogar os efeitos da Portaria 098/2010, que admitiu 
a servidora Glaucea Alma Larsen, em substituição da servidora 
Jane Sonia Gieseler, que continua em Licença para Tratamento de 
Saúde e no aguardo da decisão da pericia do INSS.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do art. 3° da Lei n° 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroa-
tivos à 13.09.2010.

Braço do Trombudo, em 29 de outubro de 2010.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Portaria 132/2010
PORTARIA 132/2010
Prorroga efeitos Portaria - nos termos do artigo 31, inciso I da Lei 
Complementar nº 07/98, de 17.12.98, etc 

O prefeito do Município de Braço do Trombudo, no uso de suas 
atribuições legais, etc 

RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar os efeitos da Portaria 097/2010, que admitiu a 
servidora Luciana Meurer, em substituição da servidora Jane Sonia 
Gieseler, que continua em Licença para Tratamento de Saúde e no 
aguardo da decisão da pericia do INSS.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do art. 3° da Lei n° 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroa-
tivos à 13.09.2010.

Braço do Trombudo, em 29 de outubro de 2010.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Portaria 133/2010
PORTARIA 133/2010
CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADA - FG

Vilberto Muller Schovinder, Prefeito Municipal de Braço do Trom-
budo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições le-
gais, e amparado no artigo 11 da Lei Complementar nº 08/99 de 
17.11.99, Lei Complementar 085/2010 de 29.09.2010, etc 

RESOLVE
Art. 1º. Conceder Função Gratificada, com denominação de FG-
09, ao servidor Charles Rafael Schwambach, para fazer triagem e 
encaminhamento de procedimento de média/alta complexidade, 
e assinar a respectiva AIH (Autorização de Internação Hospitalar) 
e APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade), a 
partir de 01.10.2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do art. 3° da Lei n° 0597/2008 de 09.07.2008, com efeitos retroa-
tivos à 01.10.2010.

Braço do Trombudo, em 29 de outubro de 2010.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal
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tantos quantos necessários, sendo para cada um deles, estabe-
lecidos seus objetivos, espécie de benefícios, prazos, carências, 
encargos financeiros, formas de amortização, bem como a carac-
terização dos beneficiários.
Art. 9º A dotação inicial do FUNDER é consignada sob a rubrica 
\”Contribuições a Fundos 321400\”, no valor de até R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais).

Art. 10 Os recursos do FUNDER serão depositados em contas 
bancárias próprias, por programa, cujos saques serão admitidos 
mediante cheques assinados, conjuntamente pelo presidente e 
tesoureiro, cujas prestações de contas serão feitas, regularmente, 
nos prazos da lei.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de outubro de 
2010.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH
Secretário da Administração e Fazenda.

Decreto 4.656
DECRETO nº 4.656, de 19 de outubro de 2010.
Designa Comissão Especial de Avaliação.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Caçador, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666, 
de 21/6/93,

DECRETA:
Art. 1º Ficam designados os cidadãos EMERSON SCHMIDT, DONI-
ZETE ALVES DOS SANTOS, PEDRO ANTÔNIO MASIERO, GIANNI 
LÚCIO PARIZOTTO e THAELYS VARASCHIN OLSEN, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial de Ava-
liação, que analisará e julgará as propostas dos interessados, 
de acordo com as exigências do Edital - Tomada de Preços nº 
11/2010, Processo de Licitação nº 133/10, para contratação de 
empresa habilitada por empreitada global para construção do 
novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Municipal.

Art. 2º A Comissão reunir-se-á na Sala de Licitações, às 14h00 do 
dia 25 de outubro de 2010, para análise e julgamento das propos-
tas do Edital - Tomada de Preços nº 11/2010.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 4.648, de 15 de outubro de 
2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de outubro de 
2010.
SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH 
Secretário da Administração e Fazenda.

I - as dotações constantes do orçamento do FUNDER e as transfe-
rências financeiras efetuadas pela Prefeitura Municipal;

II - os recursos oriundos de convênios, acordos e contratos cele-
brados com instituições públicas e privadas;

III - doações, legados e contribuições;

IV - a remuneração oriunda de aplicações financeiras;

V - o pagamento dos empréstimos concedidos com recursos do 
FUNDER e dos serviços prestados pela Prefeitura Municipal desti-
nados a melhoramentos da atividade agropecuária do Município;

VI - recursos decorrentes da alienação de materiais, bens ou equi-
pamentos considerados inservíveis de propriedade do FUNDER;

VII - outros recursos, de qualquer origem que lhe sejam transfe-
ridos.

§ 1º O FUNDER obedecerá as normas prescritas na Lei Federal nº 
4.320, de 17/3/1964.
§ 2º Fica o FUNDER autorizado a efetuar aplicações financeiros no 
sistema financeiro oficial, dos recursos de que trata este artigo, 
desde que não venha a interferir ou prejudicar as atividades do 
mesmo.

Art. 3º Os saldos financeiros do FUNDER, apurados no balanço do 
final de cada exercício, serão automaticamente transferidos para 
o exercício seguinte.

Art. 4º Os recursos do FUNDER serão destinados à:

I - revenda de bens e serviços realizados pela Secretaria Municipal 
de Agricultura, Meio Ambiente e do Interior, à vista ou a prazo;

II - financiamento em espécie destinado à aquisição de bens ou 
serviços;

III - subvenções.

§ 1º É vedado a contratação de pessoal, a qualquer título, com 
recursos do FUNDER.

§ 2º Fica estabelecido o limite máximo de 15% (quinze por cento) 
dos recursos financeiros do FUNDER para despesas com investi-
mento ou custeio, vinculadas obrigatoriamente à administração 
do Fundo.

Art. 5º Os critérios para a concessão da revenda, financiamento 
e subvenção, bem como a caracterização dos beneficiários, se-
rão estabelecidos, através de Resolução, pelo Conselho Diretor do 
FUNDER, ouvido o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.

Art. 6º O FUNDER será administrado por um Conselho Diretor - 
CD, nomeado por ato do Poder Executivo e composto pelos se-
guintes membros:

a) presidente;
b) secretário executivo;
c) tesoureiro;
d) dois membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ru-
ral.

Art. 7º O FUNDER é dotado de autonomia administrativa e finan-
ceira, com escrituração contábil própria, de conformidade com a 
legislação pertinente.

Art. 8º O FUNDER será operacionalizado através de programas, 
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de outubro de 
2010.
SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH 
Secretário da Administração e Fazenda.

Decreto 4.660
DECRETO nº 4.660, de 19 de outubro de 2010.
Suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento vigen-
te da Fundação Municipal do Meio Ambiente.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.754, de 15/10/2010,

DECRETA:
Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentá-
rias, do Orçamento vigente da Fundação Municipal do Meio Am-
biente - Fundema, na importância total de R$ 44.000,00 (quarenta 
e quatro mil reais):

14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02 - Divisão de Serviços Operacionais do Horto Florestal
18.541.0024.2.021 - Manutenção das Atividades do Horto Florestal
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas   R$ 10.000,00
SOMA   R$ 10.000,00

04 - Divisão de Controle de Zoonoses e Defesa de Animais
10.305.0024.2.038 - Manutenção do Controle de Zoonoses
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  R$ 34.000,00
SOMA   R$ 34.000,00
TOTAL   R$ 44.000,00
(quarenta e quatro mil reais).

Art. 2º Para atendimento as suplementações orçamentárias rea-
lizadas nas formas dispostas no art. 1º, serão utilizados recursos 
provenientes da anulação das dotações orçamentárias abaixo dis-
criminadas:

14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02 - Divisão de Serviços Operacionais do Horto Florestal
18.541.0024.2.032 - Produção e Aquisição de Mudas Ornamen-
tais, Frutíferas e Nativas
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas   R$ 10.000,00
SOMA   R$ 10.000,00

04 - Divisão de Controle de Zoonoses e Defesa de Animais
10.305.0024.1.016 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para 
coleta de Animais
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas  R$ 24.000,00

10.305.0024.2.039 - Vacinação e Controle da População Animal
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas   R$ 10.000,00
SOMA   R$ 34.000,00
TOTAL   R$ 44.000,00
(quarenta e quatro mil reais).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de outubro de 
2010.

Decreto 4.658
DECRETO nº 4.658, de 19 de outubro de 2010.
Designa Comissão Especial de Avaliação.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Caçador, e tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666, 
de 21/6/93,

D E C R E T A :
Art. 1º Ficam designados os cidadãos PEDRO ANTÔNIO MASIERO, 
EMERSON SCHMIDT e EDSON POLHENS, para, sob a presidência 
do primeiro, comporem a Comissão Especial de Avaliação, que 
analisará e julgará as propostas dos interessados, de acordo com 
as exigências do Edital- Concorrência nº 01/2010, para coleta, 
transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos e compa-
tíveis do Município e coleta e transporte de resíduos sólidos reci-
cláveis (não industriais) do Município.

Art. 2º A Comissão reunir-se-á na Sala de Licitações, às 14:00h 
do dia 26 de novembro de 2010, para análise e julgamento das 
propostas do Edital - Concorrência nº 01/2010.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 4.647, de 15 de outubro de 
2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 20 de outubro de 
2010.
SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH
Secretário da Administração e Fazenda.

Decreto 4.659
DECRETO nº 4.659, de 19 de outubro de 2010.
Abre crédito especial no Orçamento vigente da Fundação Munici-
pal do Meio Ambiente, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.753, de 15/10/2010,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito especial no Orçamento vigente da 
Fundação Municipal do Meio Ambiente - Fundema, no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), com a seguinte classificação:

14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
04 - Divisão de Controle de Zoonoses e Defesa de Animais
10.305.0024.2.038 - Manutenção do Controle de Zoonoses
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas  R$ 30.000,00
TOTAL   R$ 30.000,00
(trinta mil reais).

Art. 2º Em atendimento ao crédito especial aberto no art. 1º, fica 
anulada a seguinte dotação orçamentária do Orçamento vigente 
da Fundação Municipal do Meio Ambiente - Fundema, no valor de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais):

14 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
04 - Divisão de Controle de Zoonoses e Defesa de Animais
10.305.0024.1.017 - Implantação do Sistema de Identificação de 
Cães e Gatos
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas   R$ 30.000,00
TOTAL   R$ 30.000,00
(trinta mil reais).
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3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 150.000,00
SOMA R$ 270.000,00

02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.452.0020.2.072 - Manutenção de Vias Urbanas
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 60.000,00
26.781.0020.2.108 - Manutenção da Malha Viária Municipal
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 120.000,00
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 90.000,00
SOMA R$ 270.000,00

02.04 - DIVISÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
06.161.004.2.019 - Manutenção da Guarda Municipal
3.1.91.00.00 - Transferências Intra-Orçamentárias R$ 26.000,00
SOMA R$ 26.000,00

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.365.0011.1.036 - Construção, Ampliação, Reformas de Centros 
de Educação Infantil
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 30.000,00
12.367.0011.1.062-Aquisição de ônibus para APAE
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 60.000,00
12.361.0011.2.045 - Manutenção da Secretaria de Educação
3.1.91.00.00 - Transferências Intra-Orçamentárias R$ 370.000,00

12.361.0011.2.046 - Aplicação Recursos FUNDEB 60%
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 583.000,00
12.365.0011.2.055 - Manutenção da Educação Infantil
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 450.000,00
SOMA                                                              R$ 1.493.000,00

02.06 - IPPUC - INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO UR-
BANO DE CAÇADOR
3.1.90.00.00 - Aplicações diretas R$ 50.000,00
SOMA R$ 50.000,00

02.07 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO INTE-
RIOR
20.606.0026.2.091- Manutenção da Secretaria da Agricultura, Pe-
cuária e do Interior
3.1.90.00.00 - Aplicações diretas R$ 110.000,00
SOMA R$ 110.000,00

02.08 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0002.2.158 - Manutenção das atividades do Gabinete do 
Vice Prefeito
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 10.000,00
3.1.91.00.00 - Transferências Intra-Orçamentárias R$ 10.000,00
SOMA R$ 20.000,00

02.09 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 53.000,00
SOMA R$ 53.000,00
TOTAL                                                         R$ 2 .292.000,00
(dois milhões, duzentos e noventa e dois mil reais).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de outubro de 
2010.
SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH 
Secretário da Administração e Fazenda.

SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH 
Secretário da Administração e Fazenda.

Decreto 4.661
DECRETO nº 4.661, de 19 de outubro de 2010.
Suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento vigen-
te da Prefeitura Municipal de Caçador.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.756, de 15/10/2010,

DECRETA:
Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentá-
rias, do Orçamento vigente da Prefeitura Municipal de Caçador, 
no valor de R$ 2.292.000,00 (dois milhões, duzentos e noventa e 
dois mil reais):

02.01- SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2.006 - Manutenção da Assessoria Jurídica
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 30.000,00
3.1.91.00.00 - Transferências Intra-Orçamentárias R$ 12.000,00
SOMA R$ 42.000,00

02.02 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
04.123.0002.2.005 - Manutenção da Secretaria da Administração 
e Fazenda
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 500.000,00
3.1.91.00.00 - Transferências Intra-Orçamentárias R$ 50.000,00
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 100.000,00
SOMA R$ 650.000,00

02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.452.0020.2.071- Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 331.000,00
15.452.0020.1.048 - Pavimentação de Vias Públicas
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 500.000,00
SOMA R$ 831.000,00

02.05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0011.2.047- Aplicações de Recursos do FUNDEB 40%
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 629.000,00
3.1.91.00.00 - Transferências Intra-Orçamentárias R$ 20.000,00
12.361.0011.2.048 - Aplicações do Salário Educação
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 30.000,00

12.365.0011.2.055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.1.91.00.00 - Transferências Intra-Orçamentárias R$ 30.000,00
12.367.0011.2.068 - Contribuição Financeira para Entidades de 
Apoio aos Portadores de Deficiência
3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu-
crativos R$ 60.000,00
SOMA R$ 769.000,00
TOTAL                                                             R$ 2. 292.000,00
(dois milhões, duzentos e noventa e dois mil reais).

Art. 2º Em atendimento às suplementações realizadas na forma 
disposta no art. 1º, serão utilizados recursos de anulação de dota-
ção no valor de R$ 2.292.000,00 (dois milhões, duzentos e noven-
ta e dois mil reais), conforme segue:

02.01- SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.1.91.00.00 - Transferências Intra-Orçamentárias R$ 30.000,00
04.122.0002.2.157 - Manutenção da Intendência
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas R$ 90.000,00
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GILBERTO NICOLAO HAUDSCH 
Secretário da Administração e Fazenda.

Decreto 4.663
DECRETO nº 4.663, de 19 de outubro de 2010.
Abre crédito especial no Orçamento vigente da Prefeitura Munici-
pal de Caçador, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.758, de 15/10/2010,

DECRETA:
Art. 1º Ficam um Crédito Especial no Orçamento vigente da Pre-
feitura Municipal de Caçador, na importância de R$ 450.000,00 
(quatrocentos e cinquenta mil reais), por conta de Convênio nº 
017229/2009-4, firmado com o Estado de Santa Catarina, por 
meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de 
Caçador, e, a suplementar a seguinte dotação orçamentária:

02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.452.0021.2.078 - Manutenção do Aeroporto Municipal
4.4.90.00.0024 - Aplicações Diretas   R$ 450.000,00
4.4.90.00.0000 - Aplicações Diretas   R$ 150.000,00
SOMA  R$ 600.000,00
TOTAL   R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais).

Art. 2º Para atender a suplementação disposta no art. 1º, serão 
utilizados recursos provenientes da anulação da seguinte dotação 
orçamentária, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil 
reais):

02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
17.512.0024.1.052 - Canalização de Córregos
4.4.90.00.0000 - Aplicações Diretas   R$ 150.000,00
TOTAL   R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de outubro de 
2010.
SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH 
Secretário da Administração e Fazenda.

Decreto 4.665
DECRETO nº 4.665, de 21 de outubro de 2010.
Aprova desmembramento de terrenos urbanos.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos da Lei Federal nº 6.766/79, Lei Estadual nº 
6.063/82, Lei Municipal nº 32/80 - Lei de Parcelamento do Solo 
Urbano e Lei nº 2.119/04,

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de um terreno urba-
no com área de 1.783,00m² (um mil, setecentos e oitenta e três 
metros quadrados), objeto da Matrícula nº 0484, do R. I. des-
ta Comarca, localizado na Rua Manoel Pedro Driessen esquina 
com a Rua Blumenau , Bairro dos Municípios, nesta cidade, de 
propriedade de Sidney Roberto Marins, ficando após o desmem-
bramento constituído de três lotes, com as seguintes medidas e 

Decreto 4.662
DECRETO nº 4.662, de 19 de outubro de 2010.
Suplementa e anula dotações orçamentárias do Orçamento vigen-
te do Fundo Municipal de Saúde.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.757, de 15/10/2010,

DECRETA:
Art. 1º Ficam suplementadas as seguintes dotações orçamentá-
rias, do Orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, na im-
portância de R$ 1.114.750,00 (um milhão, cento e quatorze mil, 
setecentos e cinquenta reais):

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2.037 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.00.0002 - Aplicações Diretas  R$ 1.000.000,00
3.3.90.00.0023 - Aplicações Diretas  R$ 34.750,00
3.3.90.00.0064 - Aplicações Diretas  R$ 30.000,00
SOMA   R$ 1.064.750,00

10.301.0008.2.151 - Manutenção do Setor de Farmácia
3.3.90.00.0002 - Aplicações Diretas  R$ 50.000,00
SOMA   R$ 50.000,00
TOTAL   R$ 1.114.750,00
(um milhão, cento e quatorze mil, setecentos e cinquenta reais).

Art. 2º Para atender as suplementações orçamentárias realizadas 
nas formas dispostas no art. 1º, serão utilizados recursos prove-
nientes da anulação das dotações orçamentárias abaixo discrimi-
nadas:

04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.1.025 - Aquisição de Veículos e Ambulâncias
4.4.90.00.0023 - Aplicações Diretas   R$ 24.750,00
4.4.90.00.0064 - Aplicações Diretas   R$ 20.000,00
10.303.0009.1.033 - Construção de Unidade de Saúde Especiali-
zada
4.4.90.00.0002 - Aplicações Diretas   R$ 40.000,00
4.4.90.00.0023 - Aplicações Diretas   R$ 180.000,00
SOMA   R$ 264.750,00

10.301.0008.2.037 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.00.0157.0 - Aplicações Diretas   R$ 90.000,00

10.301.0008.2.061 - Manutenção do Programa Saúde da Família 
- PSF
3.1.90.00.0064 - Aplicações Diretas   R$ 140.000,00
10.304.0008.2.062 - Manutenção da Vigilância Sanitária
3.3.90.00.0157 - Aplicações Diretas   R$ 90.000,00
SOMA   R$ 320.000,00

14.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0024.2.171 - Manutenção da Fundação Municipal do Meio 
Ambiente
3.1.90.00 - Aplicações Diretas   R$ 530.000,00
SOMA   R$ 530.000,00
TOTAL   R$ 1.114.750,00
(um milhão, cento e quatorze mil, setecentos e cinquenta reais).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 19 de outubro de 
2010.
SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal.
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Decreto 4.667
DECRETO nº 4.667, de 21 de outubro de 2010.
Designa Comissão Especial de Avaliação.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Caçador,

D E C R E T A :
Art. 1º Ficam designados os cidadãos GIANNI LÚCIO PARIZOTTO, 
ÉDNA CARLA BRESSAN, DONIZETE ALVES DOS SANTOS, ELIZA-
BETH OLSEN, SIMONE DALBOSCO, VINICIUS COFERRI e THAE-
LYS VARASCHIN OLSEN PERUZZOLO, para, sob a presidência da 
primeira, comporem a Comissão Especial de Avaliação, que ana-
lisará e julgará as propostas dos interessados, de acordo com as 
exigências do Edital- Concorrência nº 03/2009, para contratação 
de serviços de transporte coletivo no Município de Caçador.

Art. 2º A Comissão reunir-se-á na Sala de Licitações, às 14h00 
do dia 29 de novembro de 2010, para análise e julgamento das 
propostas do Edital- Concorrência nº 03/2009.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 4.351 de 03 de novembro de 
2.009.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 21de outubro de 
2010.
SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH 
Secretário da Administração e Fazenda.

decreto 4.668
DECRETO nº 4.668, de 22 de outubro de 2010.
Suplementa e anula dotações orçamentárias.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.760, de 20/10/2010,

DECRETA:
Art. 1º Fica suplementada a seguinte dotação orçamentária, do 
Orçamento vigente da Fundação Municipal de Esportes, na impor-
tância total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais):

12.01 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
27.812.0031.2.109 - Manutenção da Fundação Municipal de Es-
portes
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  R$ 250.000,00
TOTAL   R$ 250.000,00
(Duzentos e cinquenta mil reais).

Art. 2º Para atender a suplementação orçamentária realizada na 
forma disposta no art. 1º, serão utilizados recursos provenientes 
da anulação da dotação orçamentária da Câmara Municipal de Ca-
çador, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 
abaixo discriminada:

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR
01.031.0001.1.191 - Ampliar, Adquirir, Construir, Reformar e Man-
ter
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas   R$ 250.000,00
TOTAL  R$ 250.000,00
(Duzentos e cinquenta mil reais).

confrontações, tudo de conformidade com o mapa e o Alvará nº 
465/2007, que ficam fazendo parte integrante do presente Decre-
to:

I - lote 1 com área de 594,33m² (quinhentos e noventa e quatro 
metros e trinta e três decímetros quadrados), confrontações: Rua 
Manoel Pedro Diessen, Rua Blumenau, Lenir Gomes e lote des-
membrado 2;

II - lote 2 com área de 594,33m² (quinhentos e noventa e quatro 
metros e trinta e três decímetros quadrados), confrontações: Rua 
Manoel pedro Driessen, Lote desmembrado 1, lote desmembrado 
3 e Lenir gomes;

III- lote 3 com área de 594,33m² (quinhentos e noventa e qua-
tro metros e trinta e três decímetros quadrados), confrontações: 
Rua Manoel Pedro Driessen, lote desmembrado 2, Lenir Gomes e 
Francelino Fornari.

Parágrafo único - A Prefeitura Municipal de Caçador, através de 
seus órgãos competentes, não se responsabiliza pela ocorrência 
de divergências entre as medidas e confrontações resultantes des-
te desmembramento.

Art. 2º O Registro do Desmembramento no Cartório de Registro de 
Imóveis, desta Comarca, deverá ser feito no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Fica revogado o art. nº 3.815, de 09 de julho de 2007.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 21 de outubro de 
2010.
SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH 
Secretário da Administração e Fazenda.

Decreto 4.666
DECRETO nº 4.666, de 21 de outubro de 2010.
Anula Pregão Presencial nº 18/2010.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Caçador,

DECRETA:
Art. 1º Fica anulado o Pregão Presencial nº 18/2010, emitido em 
01/09/2010, processo de licitação nº 27/2010, haja vista que a 
única empresa participante foi inabilitada, pois não encaminhou 
a negativa de tributos federais no prazo legal de 04 (quatro) dias 
úteis nos termos do item 6.17 do Edital e não há outra proposta 
de preços.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 21 de outubro de 
2010.
SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH 
Secretário da Administração e Fazenda.
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Art. 4º Ficam revogados os Decretos de nº 4.351 de 03 de novem-
bro de 2.009 e 4.667, de 21 de outubro de 2010.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 26 de outubro de 
2010.
SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH 
Secretário da Administração e Fazenda.

Aviso Inexigibilidade 11-2010 PREFEITURA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 11/2010
O Município de Caçador, SC, torna público a INEXIGIBILIDADE de 
Licitação nº 11/2010 para aquisição de 100 ingressos destinados 
aos professores da rede publica municipal para XI Encontro Re-
gional do PROLER, junto a Fundação Universidade do Contestado, 
com sede nesta cidade de Caçador, SC, pelo valor total de R$ 
5.000,00, nos dias 04 e 05 de novembro de 2010, nos termos do 
Artigo 25, Inciso II, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

Caçador-SC, 29 de outubro de 2010.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

Contrato 137-2010 PREFEITURA
Contrato nº 137/10 - Contratação de empresa para aquisição 
de peças e serviços para conserto dos relógios ponto. Referen-
te ao processo licitatório nº 127/10 Convite nº 26/10. Contrata-
do: LIDER SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. Valor: R$ 
14.000,00 Prazo: 31/12/2010.

Contrato 138-2010 PREFEITURA
Contrato nº 138/10 - Contratação de empresa para locação de 
máquina fotocopiadora, destinada ao atendimento da demanda 
das diversas secretarias da municipalidade. Referente ao processo 
licitatório nº 130/10 Pregão Presencial nº 74/10. Contratado: PRÓ-
CÓPIA TECNOLOGIA EM INPRESSÕES LTDA. Valor: R$ 19.440,00. 
Prazo: 31/12/2012.

Contrato 139-2010 PREFEITURA
Contrato nº 139/10 - Contratação de empresa para a implantação 
de programa administrativo e melhoria na qualidade dos serviços 
prestados pelo poder público municipal na área de educação. Re-
ferente ao processo licitatório nº 125/10 Convite nº 25/10. Con-
tratado: COOPERFIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 
LTDA. Valor: R$ 63.000,00. Prazo: 06/04/2011.

Contrato 140-2010 PREFEITURA
Contrato nº 140/10 - Prorrogação de prazo do contrato para 
CONSTRUÇÃO DA MANGUEIRA E PISTA DE ARREMATE. Referente 
ao processo licitatório nº 47/10 TP nº 03/10. Contratado: ALAN 
MARCUS BLANC E CIA LTDA. Prazo: 05/04/2011.

Contrato 141-2010 PREFEITURA
Contrato nº 141/10 - Prorrogação de prazo do contrato para 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 22 de outubro de 
2010.
SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH 
Secretário da Administração e Fazenda.

Decreto 4.670
DECRETO nº 4.670, de 22 de outubro de 2010.
Abre Crédito Especial no Orçamento vigente da Prefeitura Munici-
pal de Caçador.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos da Lei Municipal nº 2.762, de 20/10/2010,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito especial no orçamento vigente da 
Prefeitura Municipal de Caçador, na importância de R$ 100.000,00 
(cem mil reais), com a seguinte classificação:

02.03 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
15.452.0020.2.071 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura
4.4.90.00.0024 - Aplicações Diretas   R$ 100.000,00
TOTAL   R$ 100.000,00
(Cem mil reais).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 22 de outubro de 
2010.
SAULO SPEROTTO 
Prefeito Municipal.

GILBERTO NICOLAO HAUDSCH 
Secretário da Administração e Fazenda.

Decreto 4.673
DECRETO nº 4.673, de 26 de outubro de 2010.
Designa Comissão Especial de Avaliação.

O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições 
legais, nos termos do art. 79, inciso VIII, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de Caçador,

D E C R E T A :
Art. 1º Ficam designados os cidadãos GIANNI LÚCIO PARIZOTTO, 
ÉDNA CARLA BRESSAN, GILBERTO NICOLAO HAUDSCH, ELIZA-
BETH OLSEN, SIMONE DALBOSCO, JOICE LUIZA FLORES DE MA-
TIAS WAGNER e THAELYS VARASCHIN OLSEN PERUZZOLO, para, 
sob a presidência da primeira, comporem a Comissão Especial de 
Avaliação, que analisará e julgará as propostas dos interessados, 
de acordo com as exigências do Edital- Concorrência nº 03/2009, 
para contratação de serviços de transporte coletivo no Município 
de Caçador.

Art. 2º A Comissão reunir-se-á na Sala de Licitações, às 14h00 
do dia 29 de novembro de 2010, para análise e julgamento das 
propostas do Edital- Concorrência nº 03/2009.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Contrato 91-2010 SAUDE
Contrato nº 91/10 - FMS - Prorrogação de prazo do contrato para 
credenciamento para serviços médicos especializados em cirurgia 
vascular. Referente ao processo licitatório nº 49/2008 IL nº 08/08. 
Contratado: DR. JOSÉ VITOR CAPORALI. Prazo: 08/10/2011.

Ata 148-2010 SAUDE
Ata nº 148/2010 - FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2010 - re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos destinados a 
farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde. Fornecedor: CON-
CORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA. Caçador - SC- 
08 meses.

ITEM QUANTIDADE UNIDADE MEDICAMENTO R$ UNID

127 15.000 FRASCO
Guaco Xarope (Mikania 
glomerata)- 0,1mg/ml de 
cumarina

1,556

VALOR TOTAL 23.340,00

Ata 149-2010 SAUDE
Ata nº 149/2010 - FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2010 - 
aditivo a Ata Principal de registro dos preços para aquisição de 
medicamentos destinados a farmácia básica do Fundo Municipal 
de Saúde nº 72/10 datada de 25 de maio de 2010, segunda colo-
cada nos itens abaixo nos termos do Art. 64, § 2º da Lei 8.666/93, 
mediante aceitação do FORNECEDOR. Fornecedor: COMERCIAL 
CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. POÇOS DE CALDAS - MG.
Acréscimo dos itens abaixo a ata de Registro de Preços principal:

ITEM QUANTIDADE UNIDADE MEDICAMENTO R$ UNID

71 1.050 FRASCO
Cloreto de Sódio sol. 
Nasal 0,9%

0,33

72 10.000
COMPRIMIDO/
CÁPSULA

Clopidogrel 75mg 0,6499

VALOR R$ TOTAL 6.845,50

Ata 150-2010 SAUDE
Ata nº 150/2010 - FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2010 - 
aditivo a Ata Principal de registro dos preços para aquisição de 
medicamentos destinados a farmácia básica do Fundo Municipal 
de Saúde nº 72/10 datada de 25 de maio de 2010, segunda colo-
cada nos itens abaixo nos termos do Art. 64, § 2º da Lei 8.666/93, 
mediante aceitação do FORNECEDOR. Fornecedor: SULMEDI CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. BARÃO DE COTE-
GIPE - RS.
Acréscimo dos itens abaixo a ata de Registro de Preços principal:

ITEM QUANTIDADE UNIDADE MEDICAMENTO R$ UNID

246 20.610
COMPRIMIDO/
CÁPSULA

Tramadol 50mg 0,0998

VALOR R$ TOTAL 2.056,878

Ata 151-2010 SAUDE
Ata nº 151/2010 - FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2010 - Re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos destinados a 
farmácia municipal da Secretaria de Saúde. Fornecedor: 1000 ME-
DIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA DE MEDI-
CAMENTOS LTDA. Pato Branco - PR - 06 meses.

serviços de aerolevantamento, cartografia, levantamento cadas-
tral e implantação de sistema de informações geográficas (sig) do 
perímetro urbano de caçador e distrito de taquara verde. Refe-
rente ao processo licitatório nº 84/2009 TP nº 03/09. Contratado: 
CONSÓRCIO GEOCAÇADOR. Prazo: 14/04/2011.

Contrato 142-2010 PREFEITURA
Contrato nº 142/10 - Prorrogação de prazo do contrato para exe-
cução de drenagem e preparação do leito, base e sub-base para 
posterior serviços de pavimentação nas ruas Aristiliano Ramos, 
Gualberto Ramalho e Luiz Simas. Referente ao processo licitatório 
nº 11/10 TP nº 01/10. Contratado: MARCOS PAULO CASSOL & CIA 
LTDA. Prazo: 21/01/2011.

Contrato 16-2010 ESPORTE
Contrato nº 16/10 - FME - Contratação de empresa para locação 
de 01 veículo com quilometragem livre, seguro total e sem moto-
rista. Referente ao processo licitatório nº 15/2010 Pregão Presen-
cial nº 08/2010. Contratada: RAFAEL JOSÉ ARIATTI - ME. Valor: 
R$ 14.800,00. Prazo: 25/10/2011.

Contrato 21-2010 ASSIS. SOCIAL
Contrato nº 21/10 - FMAS - Locação do imóvel de propriedade dos 
contratados, com área comercial aproximada de 105,00 metros 
quadrados, dividida em 06 (seis) salas e um banheiro, localizada 
na Rua Conselheiro Mafra, nº 91, térreo, Centro, Caçador (SC), 
destinado ao funcionamento do setor de Habitação. Referen-
te ao processo licitatório nº 21/2010 DL nº04/2010. Locadores: 
MITRA DIOCESANA DE CAÇADOR. Valor: R$ 18.000,00. Prazo: 
21/10/2011.

Contrato 26-2010 FUNDEMA
Contrato nº 26/10 - FUNDEMA - cessão do contrato nº 05/2010 da 
Fundação Municipal do Meio Ambiente de Caçador - FUNDEMA - 
que tem por objeto a contratação de empresa para a execução de 
obras civis de ampliação e operação do aterro sanitário do Municí-
pio. Referente ao processo licitatório nº 02/2009 CC nº 01/2009. 
Cedente: ESA CONSTRUÇÕES, PROJETOS E TECNOLOGIA SANI-
TÁRIA E AMBIENTAL LTDA. Cessionária: MEIOESTE AMBIENTAL 
LTDA.

Contrato 88-2010 SAUDE
Contrato nº 88/10 - FMS - Prorrogação de prazo do contrato para 
contratação de empresa especializada em serviços de monitora-
mento 24 horas, instalação, manutenção e locação de sistema 
eletrônico de segurança para conservação do patrimônio público 
municipal, nos locais descritos no contrato principal. Referente ao 
processo licitatório nº 21/2007 TP nº 03/07. Contratado: PATRI-
MONIAL SEGURANÇA LTDA. Prazo: 03/10/2011.

Contrato 89-2010 SAUDE
Contrato nº 89/10 - FMS - Locação de máquinas fotocopiadoras 
para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde. Processo 
licitatório nº 67/2010 Convite nº 08/2010. Contratada: MARILDA 
SALETE LUZ - ME. Valor: R$ 35.000,00. Prazo: 31/12/2010.

Contrato 90-2010 SAUDE
Contrato nº 90/10 - FMS - Prorrogação de prazo do contrato para 
credenciamento para serviços médicos especializados em cirurgia 
vascular. Referente ao processo licitatório nº 49/2008 IL nº 08/08. 
Contratado: DR. JACSON BERNARDY. Prazo: 08/10/2011.
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Cotegipe - RS - 06 meses.

Item Unidade Quant. Produto VLR UN TOTAL

19 Frasco 250
Digoxina elixir 0,05mg/
ml

3,43 857,50

30
Comprimido/
Cápsula

8.000
Levodopa+Benserazida 
100/25mg Dispersível

1,18 9.440,00

33
Comprimido/
drágea

10.000
Medroxiprogesterona, 
acetato de. 10mg

0,63 6.300,00

41 Ampola 5.000
Sulfato de morfina sol. 
inj. 10mg/ml

0,429 2.145,00

42 Ampola 250 Terbutalina sol. inj. 1,77 442,50
46 Comprimido 15.000 Verapamil 120mg 0,249 3.735,00
TOTAL 22.920,00

Ata 155-2010 SAUDE
Ata nº 155/2010 - FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2010 - Re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos destinados a 
farmácia municipal da Secretaria de Saúde. Fornecedor: CIAMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Encantado - RS - 06 
meses.

Item Unidade Quant. Produto VLR UN TOTAL

35
Comprimido/
cápsula

100.000 Metformina 500mg 0,03 3.000,00

TOTAL 3.000,00

Ata 156-2010 SAUDE
Ata nº 156/2010 - FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2010 - Re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos destinados a 
farmácia municipal da Secretaria de Saúde. Fornecedor: CIRÚR-
GICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. 
Florianópolis - RS - 06 meses.

Item Unidade Quant. Produto VLR UN TOTAL

47 Frasco 700
Vitamina A+D gotas 
50000/10000 UI/ml

1,97 1.379,00

TOTAL 1.379,00

Ata 157-2010 SAUDE
Ata nº 157/2010 - FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2010 - Re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos destinados a 
farmácia municipal da Secretaria de Saúde. Fornecedor: COMER-
CIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Poços de Caldas - MG - 06 
meses.

Item Unidade Quant. Produto VLR UN TOTAL

05 Comprimido 20.000

Biperideno, cloridrato 
de. Comprimido de 
liberação controlada 
4mg

0,56 11.200,00

18 Ampola 10.000 Complexo b sol. inj. 0,459 4.590,00
21 Ampola 15.000 Dipirona sol. injetável 0,219 3.285,00
29 Refil 90 Insulina Glargina 3ml 88,00 7.920,00
38 Ampola 200 Noradrenalina sol. inj. 1,25 250,00
TOTAL 27.245,00

Ata 158-2010 SAUDE
Ata nº 158/2010 - FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2010 - Re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos destinados a 

Item Unidade Quant. Produto VLR UN TOTAL

02
Comprimido/
cápsula

30.000
Ácido Valpróico 
500mg

0,468 14.040,00

07 Frasco 100
Colirio Anestésico 
(Clor. de Proximeta-
caína 0,5%)

5,45 545,00

11 Ampola 50
Cloridrato de Dopa-
mina 5mg/ml sol. inj.

0,439 21,95

13 Frasco 20
Cloridrato de Etilefri-
na 7,5mg/ml sol. oral

3,784 75,68

39 Ampola 500
Omeprazol Sódico 
40mg inj.

2,32 1.160,00

40 Ampola 6.000 Ranitidina sol. inj. 0,20 1.200,00

43 Ampola 500
Tramadol sol. inj. 
50mg/ml

0,376 188,00

45 Ampola 150
Verapamil sol. inj. 
2,5mg/ml

1,02 153,00

TOTAL 17.383,63

Ata 152-2010 SAUDE
Ata nº 152/2010 - FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2010 - Re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos destinados a 
farmácia municipal da Secretaria de Saúde. Fornecedor: ALTER-
MED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. Rio do Sul - SC - 06 
meses.

Item Unidade Quant. Produto VLR UN TOTAL

10 Ampola 50
Cloridrato de Dobutamina 
12,5mg/ml sol. inj.

1,277 63,85

17 Ampola 2.000 Ceftriaxona 1g injetável 1,10 2.200,00

24 Ampola 250
Flumazenil 0,5mg/ml 
sol. inj

10,59 2.647,50

25 Ampola 5.000
Frutose + associações 
sol. inj.

0,96 4.800,00

36 Ampola 16.000 Metoclopramida sol. inj. 0,187 2.992,00
TOTAL 12.703,35

Ata 153-2010 SAUDE
Ata nº 153/2010 - FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2010 - Re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos destinados a far-
mácia municipal da Secretaria de Saúde. Fornecedor: ANGEOMED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA. Francisco 
Beltrão - PR - 06 meses.

Item Unidade Quant. Produto VLR UN TOTAL

04 Ampola 50
Bicarbonato de Sódio 
8,4% sol. inj.

0,398 19,90

08
Comprimido/
cápsula

1.000 Clonidina 0,2mg 0,19 190,00

15 Ampola 100
Cloridrato de Midazo-
lam sol. inj. 1mg/ml

0,67 67,00

16 Ampola 1.000
Ceftriaxona 500mg 
injetável

0,983 983,00

TOTAL 1.259,90

Ata 154-2010 SAUDE
Ata nº 154/2010 - FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2010 - Re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos destinados a 
farmácia municipal da Secretaria de Saúde. Fornecedor: CENTER-
MEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Barão de 
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Cotegipe - RS - 06 meses.

Item Unidade Quant. Produto VLR UN TOTAL
03 Comprimido 100.000 Anlodipino 10mg 0,03 3.000,00

22
Comprimido/
drágea

500.000
Etinilestradiol + 
Levonorgestrel 
0,03mg + 0,15mg

0,023 11.500,00

23
Comprimido/
cápsula

1.000 Flunarizina 10mg 0,04 40,00

31
Comprimido/
cápsula

10.000
Levofloxacino 
500mg

0,70 7.000,00

34 Ampola 10.000
Medroxiprogestero-
na, acetato de. Sol. 
injetável 150mg/ml

9,80 98.000,00

TOTAL 119.540,00

Ata 163-2010 SAUDE
Ata nº 163/2010 - FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2010 - Re-
gistro de preços para aquisição de material de construção para 
manutenção do da Secretaria de Saúde. Fornecedor: ACTIVE PIN-
TURAS CURITIBA LTDA - ME. Curitiba - PR - 12 meses.

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO VLR UN TOTAL

01 20 un
Acrílico semibrilho branco 
3,600 

30,00 600,00

03 20 un Água raz 5 litros 22,00 440,00

31 15 gl
Esmalte sintético branco 
3,600 

37,00 555,00

46 20 pç
Garfo para rolo de pintura 
23 cm 

2,75 55,00

55 50 un Lâmpada fluorescentes 40w 3,75 187,50
58 30 un Luminária comercial 1x20 10,00 300,00
59 30 un Luminária comercial 1x40 15,00 450,00
60 15 un Luminária comercial 2x20 10,00 150,00
61 10 un Luminária comercial 2x40 15,00 150,00
65 5 gl Massa corrida 3,6 10,00 50,00
72 4 un. Pincel 1\” 1,20 4,80
73 4 un. Pincel 1/2 0,90 3,60
74 4 un. Pincel 2\” 2,00 8,00
75 10 un. Pincel 4\” 5,00 50,00
80 30 un Reatores 1x40 w 9,90 297,00
81 20 un Reatores 2x20w 12,30 246,00
82 20 un Reatores 2x40w 16,30 326,00
83 20 un Reatores1x20w 9,90 198,00
87 20 pç Rolo de pintura de lã 23 cm 5,00 100,00

88 20 pç
Rolo de pintura de lã com 
cabo 15 cm 

3,50 70,00

94 20 lt Thinner 2750 5 litros 25,00 500,00
100 5 un. Trincha 2,00 10,00
TOTAL 4.750,90

Ata 164-2010 SAUDE
Ata nº 164/2010 - FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2010 - Re-
gistro de preços para aquisição de material de construção para 
manutenção do da Secretaria de Saúde. Fornecedor: CASACAS-
THE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, Caçador - SC - 12 
meses.

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO VLR UN TOTAL
02 20 un. Adesivo plástico 1,86 37,20
04 2 un Alicate 15,02 30,04
06 5 m³ Areia fina 62,00 310,00
07 6 m² Areia media 59,20 355,20

farmácia municipal da Secretaria de Saúde. Fornecedor: DIME-
RIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA. Entre Rios do Sul - RS - 06 
meses.

Item Unidade Quant. Produto VLR UN TOTAL

12 Ampola 200
Cloridrato de 
Etilefrina 10mg/ml 
sol. inj.

0,34 68,00

32
Comprimido/
cápsula

30.000 Loperamida 2mg 0,064 1.920,00

TOTAL 1.988,00

Ata 159-2010 SAUDE
Ata nº 159/2010 - FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2010 - Re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos destinados a 
farmácia municipal da Secretaria de Saúde. Fornecedor: DIPROL-
MEDI MEDICAMENTOS LTDA. Erechim - RS - 06 meses.

Item Unidade Quant. Produto VLR UN TOTAL

14 Ampola 500
Cloridrato de Hidralazi-
na 20mg/ml sol. inj.

3,179 1.589,50

28 Ampola 5.000
Haloperidol sol. inj. 
5mg/ml

0,284 1.420,00

44 Comprimido 10.000 Varfarina Sódica 1mg 0,195 1.950,00
TOTAL 4.959,50

Ata 160-2010 SAUDE
Ata nº 160/2010 - FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2010 - Re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos destinados a 
farmácia municipal da Secretaria de Saúde. Fornecedor: MAURO 
MARCIANO GARCIA DE FREITAS. Santa Maria - RS - 06 meses.

Item Unidade Quant. Produto VLR UN TOTAL

06
Comprimido/
cápsula

30.000
Carbonato de 
Calcio + Vit. D 
500mg/200UI

0,25 7.500,00

20
Comprimido/
cápsula

85.000 Diltiazem 60mg 0,078 6.630,00

26
Comprimido/
cápsula

80.000 Glimepirida 2mg 0,06 4.800,00

27
Comprimido/
cápsula

750 Glimepirida 4mg 0,069 51,75

TOTAL 18.981,75

Ata 161-2010 SAUDE
Ata nº 161/2010 - FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2010 - Re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos destinados a 
farmácia municipal da Secretaria de Saúde. Fornecedor: MEDI-
CAMENTOS DE AZ LTDA - ME. Francisco Beltrão - PR - 06 meses.

Item Unidade Quant. Produto VLR UN TOTAL

09 Ampola 300
Clonidina 150mcg/ml 
sol. inj.

4,79 1.437,00

TOTAL 1.437,00

Ata 162-2010 SAUDE
Ata nº 162/2010 - FMS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2010 - Re-
gistro de preços para aquisição de medicamentos destinados a 
farmácia municipal da Secretaria de Saúde. Fornecedor: SULME-
DI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Barão de 
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Ata 166-2010 SAUDE
Ata nº 166/10 FMS - Acréscimo de 25% nas quantidades constan-
tes na ata principal de registro de preços para aquisição de refei-
ções industriais tipo marmitex para os servidores da Secretaria de 
Saúde. Aquisição de lanches, pães e leite para o Caps AD, Caps II 
e pronto atendimento. Aquisição de frutas e verduras destinadas 
aos programas do Fundo Municipal de Saúde nº 55/2010. Forne-
cedor: PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTELMO. Caçador, SC.

ITEM QTDE UNID. DESCRIÇÃO R$ UN

02 900 UN
Bolos diversos sabores, laranja, 
areia, nega maluca e bolo inglês

3,80

03 300 UN Massa de pizza pronta 2,00

04 9.000 UN
Pão francês 50g, tamanho uniforme 
fabricado no dia da entrega

0,32

07 300 KG Bolacha caseira diversas 9,40
10 300 KG Grostoli fresco (feito no dia) 11,40
VALOR TOTAL 13.140,00

Ata 181-2010 PREFEITURA
Ata nº 181/2010 - atualização de preços para aquisição de mate-
riais de construção - saca de cimento com 50Kg, tubo de concreto 
de 0,40cm. Fornecedor: CASACASTHE MATERIAIS DE CONSTRU-
ÇÃO LTDA- ME - Caçador, SC. O preço deste registro de preços 
será de R$ 18,32 (dezoito reais e trinta e dois centavos) a saca de 
cimento com 50kg, item 11 do Edital e R$ 17,97 (dezessete reais 
e noventa e sete centavos) o tubo de concreto de 0,40cm item 02 
do Edital.

Ata 182-2010 PREFEITURA
ATA nº 182/2010 - Pregão Presencial nº 75/2010. Registro de pre-
ços para aquisição de carteiras educacionais informatizadas para 
as escolas municipais. Fornecedor: AIOX DO BRASIL EQUIPAMEN-
TOS DE INFORMÁTICA S.A. Caçador, SC - prazo: 12 meses.

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO VLR UN TOTAL

01 500 Unidade

1. HARDWARE
1.0. P l a c a -mãe 
(Motherboard)
1.0.1. Padrão da ar-
quitetura de barra-
mento: PCI d 32 bits 
ou superior ou equi-
valente
1.0.2. Banco de me-
mória de no mínimo 1 
banco, DDR2 533 MHz 
ou superior
1.1. U n i d a d e 
Central de Processa-
mento - Linha PC
Processador com mi-
cro arquitetura con-
tendo o conjunto de 
instruções x86, clock 
real de no mínimo 1.6 
GHz, operando a 533 
MHz, 32 KB de cachê 
L1 de instruções, 24 
KB de cachê L1 de 
dados e um cachê L2 
de 512 KB, suporte 
a tecnologia Hyper-
Threading.

1.650,00 825.000,00

08 19 un Argamassa ACI int. 20 kg 5,99 113,81
09 5 un. Bandeja de pintura 23 cm 3,02 15,10
12 300 un Bucha 8 mm 0,04 12,00
13 15 un. Caixa de descarga 14,31 214,65
19 2 un Carrinho 79,06 158,12
20 25 un Cimento CPII-Z 50 KG 19,85 496,25
22 30 un Compensado 12 mm² 24,99 749,70

23 2 pç
Conector para aterramento 
5/8\”

1,73 3,46

24 30 br Cano de PVC 25mm 9,88 296,40
30 2 un. Enxada com cabo 21,17 42,34

32 1 br.
Esmerilhadeira 4.5\” W7-115 
700w 

175,01 175,01

33 30 br Ferro vergalhão 3/8 32,60 978,00

35 100 mt
Fio de cobre flexível 4,0mm2 
- 750V - Azul

1,34 134,00

36 100 mt
Fio de cobre flexível 4,0mm2 
- 750V - Preto

1,34 134,00

37 50 mt
Fio de cobre flexível 4,0mm2 
- 750V - Verde

1,37 67,00

38 100 mt
Fio de cobre flexivel 6,0mm2 
- 750V - Azul

2,02 202,00

39 200 mt
Fio de cobre flexivel 6,0mm2 
- 750V - Preto

2,02 404,00

40 50 mt
Fio de cobre flexivel 6,0mm2 
- 750V - Verde

2,02 101,00

43 200 un Fita isolante 20m 2,60 520,00

45 70 mt
Forro PVC chapa 
200mmX100mmX5 m 

13,39 937,30

48 10 cx Grampo p/ forro 3,10 31,00

49 2 pç
Haste de aterramento D 15 x 
2400 mm

15,62 31,24

54 150 un. Lâmpada compacta 20w 7,75 1.162,50
56 25 un Lâmpadas fluorescentes 20w 3,70 92,50
57 25 mt Lona preta 4m 2,48 62,00
63 20 un. Luva PVC 100mm² 3,02 60,40
64 10 un. Luva soldável 25 mm² 0,31 3,10
76 76 m² Piso 43x43 B 9,99 759,24
79 2 un. Prumo 10,97 21,94

89 20 pç
Rolo de pintura de lã com 
cabo 5 cm 

2,35 47,00

97 50 un
Tomada de embutir 2 p+ T 
10A 15A 250 V 

4,91 245,00

101 4 un. Tubo de esgoto PVC 100mm² 32,51 130,04
TOTAL 9.133,04

Ata 165-2010 SAUDE
Ata nº 165/2010 - FMS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2010 - 
aditivo a Ata Principal de registro dos preços para aquisição de 
medicamentos destinados a farmácia básica do Fundo Municipal 
de Saúde nº 68/10 datada de 25 de maio de 2010, segunda colo-
cada nos itens abaixo nos termos do Art. 64, § 2º da Lei 8.666/93, 
mediante aceitação do FORNECEDOR. Fornecedor: CIAMED - DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Encantado - RS.
Acréscimo dos itens abaixo a ata de Registro de Preços principal:

ITEM QUANTIDADE UNIDADE MEDICAMENTO R$ UNID

217 16.800
COMPRIMIDO/
CÁPSULA

Risperidona 2mg 0,0649

VALOR R$ TOTAL 1.090,32
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1.5. Unidade de arma-
zenamento e leitura
1.5.1. 01 (um) dis-
co rígido SATA, com 
tecnologia S.M.A.R.T, 
com 120gb ou supe-
rior de capacidade.

1.6. Porta de comuni-
cação
1.6.1. Possuir 1 (uma) 
porta RJ-45 de rede 
ethernet;
1.6.2. Possuir 4 (qua-
tro) portas USB 2.0;
1.6.3. Possuir 2 (duas) 
portas USB 2.0 (fron-
tais ou laterais);
1.6.4. Possuir interfa-
ces de áudio com en-
trada para microfone 
e saída estéreo ampli-
ficada para Fones de 
ouvido ou alto-falan-
tes externos;

1.7. Rede
1.7.1. Placa de rede 
Wireless embutida, 
suporte para padrão 
820.11 b/g, possuir 
certificação ANATEL e 
compatível com siste-
ma operacional;
1.7.2. Interface de 
rede padrão IEEE 
802.3,10/100 BaseT/
TX, conector tipo RJ-
45. Deve permitir 
Operação em modo 
full-duplex a 10/100 
Mbps;

1.8. Vídeo
1.8.1. Controladora 
de vídeo padrão inte-
grada;
1.8.2. Memória de ví-
deo de no mínimo 128 
MBytes compartilha-
da, com mecanismo 
de alocação Dinâmica 
de memória RAM;

1.2. Memória RAM
1.1.2. Memória DDR2 
2048 MBytes com bar-
ramento de 533 MHz 
ou superior;

1.3. Periféricos
1.3.1. Teclado de no 
mínimo 88 teclas au-
to-repetitivas, padrão 
ABNT2, conector na-
tivo mini-din ou USB 
sem o uso de adap-
tador;
1.3.2. Mouse Óptico 
(tecnologia ótica) de 
400 dpi ou superior, 
com botão de rolagem 
(scroll), dois botões, 
com conector tipo MI-
NI-DIN padrão PS/2 
ou USB sem o uso de 
adaptador;
1.4. Gabinete
1.4.1. Gabinete in-
tegrado acoplado ao 
monitor LCD e Cartei-
ra formando um único 
volume;
1.4.2. Permitir a utili-
zação na posição ver-
tical;
1.4.3. Interface de 
áudio estéreo integra-
da à placa-mãe com 
auto-falante interno;
1.4.4. Fonte de ali-
mentação ope-
rando em 110 
(&#61617;10%) e 
220 (&#61617;10%) 
VAC com comutação 
automática e cabo de 
conexão a rede elétri-
ca deverá ser compa-
tível com o padrão de 
tomadas brasileira 3 
pinos (NBR 14136) ou 
fornecer o adaptador 
correspondente.
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3. ESCRIVANINHA
3.1 Carteiras Informa-
tizadas
3.1.1. Carteira Educa-
cional Informatizada 
com microcomputa-
dor compacto integra-
do;
3.1.2. Dimensões 
máximas 70x90x50 
(LXAXP);
3.1.3. Fabricação em 
MDF com corrediças 
metálicas;
3.1.4. Sistema para 
armazenar monitor e 
periféricos com fecha-
mento por chave;
3.1.5. Cor predomi-
nante branca;

Comprovação do 
atendimento ao PPB 
dos bens de informá-
tica (considerando o 
recente Decreto Nº 
(7.174 de 12 de maio 
de 2010 do governo 
federal).
O equipamento de 
hardware deverá ser 
personalizado nas 
cores da bandeira do 
município de Caçador, 
conforme desenho 
técnico que será en-
tregue pela Secretaria 
Municipal de Educa-
ção ao vencedor do 
certame após o pro-
cesso licitatório, se-
guindo padrão de co-
res dos equipamentos 
utilizados no Projeto 
Saber Digital.

TOTAL 825.000,00

Ata 183-2010 PREFEITURA
ATA nº 183/2010 - Pregão Presencial nº 76/2010. Registro de 
preços para contratação de empresa especializada para presta-
ção dos serviços de manutenção (mecânica, lanternagem, pintura, 
eletricidade e tapeçaria) preventiva e corretiva, com aplicação e 
fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais 
de fábrica pertencentes às linhas de montagens bem como peças 
homologadas pelas montadoras, destinadas à frota dos veículos 
pertencentes a Policia Civil de Caçador. Fornecedor: MECÂNICA DE 
VEÍCULOS EXCLUSIVA LTDA - ME. Caçador, SC - prazo: 12 meses.
LOTE 01 -

ITEM TIPO/MARCA
COM-
BUSTÍ-
VEL

ANO PLACA
VALOR (R$) 
ESTIMADO 
DE GASTO

M.O 
R$

PEÇA 
%

01 Uno/Fiat Gasolina 1994
MAF-
3658

10.000,00 28,20 5

02 Palio/Fiat Gasolina 2002
MBR-
7535

10.000,00 28,20 5

1.8.3. Resolução de 
1280x768 a 75 Hz em
256 cores;
1.8.4. O conector de 
vídeo deve estar iden-
tificado pela cor se-
gundo padronização 
da indústria de Micro-
computadores;

1.9. Tela de Cristal Lí-
quido (LCD)
1.9.1. “LCD 17” Wi-
descreen;
1.9.2. Resolução mí-
nima 800x600 a 75hz 
em 256 cores;
1.9.3. Suporte a 16 
Milhões de cores;

1.10. Serviços
1.10.1. Garantia total 
12 meses on site;
1.10.2. Drivers em 
CD-ROM ou disponí-
veis na web;

2. SOFTWARE
2.1. Sistema opera-
cional
2.1.1. Deverão ser 
entregues com pré-
instalados com o sis-
tema operacional de 
distribuição gratuita 
Linux Ubuntu 10.04 
ou superior.
2.1.2 - Todos os dri-
vers do hardware de-
vem ser compatível 
com sistema opera-
cional especificado no 
item 2.1.1.
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Campo Alegre

Prefeitura MuniciPal

Lei Nº 3.637 de 27 de Outubro de 2010
LEI Nº 3.637 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010
ABRE CRÉDITO ESPECIAL CRIA ELEMENTO DE
DESPESA E SUPLEMENTA POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º) Abre Crédito Especial, Cria Elemento de Despesa e Suple-
menta no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a seguinte Dota-
ção do Orçamento Vigente, da Câmara Municipal de Vereadores:

01.00 - Câmara de Vereadores 
01.01 - Câmara de Vereadores 
2.065 - Manutenção das Atividades Legislativas 
300000.00.136 - Despesas Correntes 
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes 
339000.00.136 - Aplicações Diretas 
339047.00.136 - Obrigações Tributárias e Contributivas 
R$ 500,00

Art.2º) O crédito a que se refere o Artigo primeiro desta Lei, cor-
rerá por conta de anulação parcial da seguinte Dotação do Orça-
mento Vigente da Câmara Municipal de Vereadores.

01.00 - Câmara de Vereadores 
01.01 - Câmara de Vereadores 
2.065 - Manutenção das Atividades Legislativas 
300000.00.136 - Despesas Correntes 
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes 
339000.00.136 - Aplicações Diretas 
339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos 
R$ 500,00

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 27 de ou-
tubro de 2010.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina
Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 
27/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Lei Nº 3.638 de 27 de Outubro de 2010
LEI Nº 3.638 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 20.000,00

Ata 184-2010 PREFEITURA
ATA nº 184/2010 - Pregão Presencial nº 76/2010. Registro de 
preços para contratação de empresa especializada para presta-
ção dos serviços de manutenção (mecânica, lanternagem, pintura, 
eletricidade e tapeçaria) preventiva e corretiva, com aplicação e 
fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais 
de fábrica pertencentes às linhas de montagens bem como peças 
homologadas pelas montadoras, destinadas à frota dos veículos 
pertencentes a Policia Civil de Caçador. Fornecedor: FRANÇA ELE-
TRICIDADE PARA VEÍCULOS LTDA - ME. Caçador, SC - prazo: 12 
meses.
LOTE 02

ITEM
TIPO/MAR-
CA

COM-
BUSTÍ-
VEL

ANO PLACA
VALOR (R$) 
ESTIMADO 
DE GASTO

M.O R$
PEÇA 
%

03 Gol/VW
Gasoli-
na/Álcool

2008
MEK-
7343

15.000,00 28,20 5

04 Gol/VW Gasolina 2001
MBT- 
2961

15.000,00 28,20 5

05
Pólo Se-
dan/VW

Gasolina 2006
MCC-
0103

15.000,00 28,20 5

06
Pólo Se-
dan/VW

Gasoli-
na/Álcool

2006
MBX-
9403

15.000,00 28,20 5

07 Parati /VW Gasolina 2001
MBN- 
9682

15.000,00 28,20 5

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 75.000,00

Ata 185-2010 PREFEITURA
ATA nº 185/2010 - Pregão Presencial nº 76/2010. Registro de 
preços para contratação de empresa especializada para presta-
ção dos serviços de manutenção (mecânica, lanternagem, pintura, 
eletricidade e tapeçaria) preventiva e corretiva, com aplicação e 
fornecimento de peças genuínas da marca do veículo ou originais 
de fábrica pertencentes às linhas de montagens bem como peças 
homologadas pelas montadoras, destinadas à frota dos veículos 
pertencentes a Policia Civil de Caçador. Fornecedor: CENTRO CAR 
COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Caçador, SC - prazo: 12 
meses.

LOTE 03

ITEM
TIPO/MAR-
CA

COM-
BUSTÍ-
VEL

ANO PLACA
VALOR (R$) 
ESTIMADO DE 
GASTO

MO R$ PÇ %

07
Logan /
Renault

Gasolina/
Álcool

2007
MFW-
0369

15.000.00 28,20 5

LOTE 04

ITEM
TIPO/MAR-
CA

COM-
BUSTÍ-
VEL

ANO PLACA
VALOR (R$) 
ESTIMADO DE 
GASTO

MO R$ PÇ %

08
Blazer 
advanced/
GM

Gasolina/
Álcool

2009
MHJ-
0369

15.000.00 28,20 5

LOTE 03 E 04 - VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 30.000,00
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Art.1º) Abre Crédito Especial, Cria Elemento de Despesa e Suple-
menta no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a seguinte Dota-
ção do Orçamento Vigente, da Câmara Municipal de Vereadores:

01.00 - Câmara de Vereadores 
01.01 - Câmara de Vereadores 
2.065 - Manutenção das Atividades Legislativas 
300000.00.136 - Despesas Correntes 
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes 
339000.00.136 - Aplicações Diretas 
339047.00.136 - Obrigações Tributárias e Contributivas 
R$ 500,00

Art.2º) O crédito a que se refere o Artigo primeiro deste Decreto, 
correrá por conta de anulação parcial da seguinte Dotação do Or-
çamento Vigente da Câmara Municipal de Vereadores.

01.00 - Câmara de Vereadores 
01.01 - Câmara de Vereadores 
2.065 - Manutenção das Atividades Legislativas 
300000.00.136 - Despesas Correntes 
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes 
339000.00.136 - Aplicações Diretas 
339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos 
R$ 500,00

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 27 de ou-
tubro de 2010.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina
Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 
27/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 6.253 de 27 de Outubro de 2010
DECRETO Nº 6.253 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 
a lei Municipal nº 3.638 de 27 de outubro de 2010; DECRETA:
Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R$ 38.000,00 (trinta 
e oito mil reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do 
Orçamento Vigente, da Câmara Municipal de Vereadores:

01.00 - Câmara de Vereadores 
01.01 - Câmara de Vereadores 
2.041 - Remuneração de Pessoal da Câmara de Vereadores 
300000.00.136 - Despesas Correntes 
310000.00.136 - Outras Despesas Correntes 
319000.00.136 - Aplicações Diretas 
339011.00.136 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
R$ 21.000,00
339013.00.136 - Obrigações Patronais R$ 15.200,00
339011.00.136 - Obrigações Patronais - IPRECAL R$ 1.800,00
Total R$ 38.000,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro deste Decre-
to, correrão por conta de anulação parcial das seguintes Dotações 

Art.1º) Abre crédito Suplementar no valor de R$ 38.000,00 (trinta 
e oito mil reais), a fim de suplementar as seguintes Dotações do 
Orçamento Vigente, da Câmara Municipal de Vereadores:

01.00 - Câmara de Vereadores 
01.01 - Câmara de Vereadores 
2.041 - Remuneração de Pessoal da Câmara de Vereadores 
300000.00.136 - Despesas Correntes 
310000.00.136 - Outras Despesas Correntes 
319000.00.136 - Aplicações Diretas 
339011.00.136 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
R$ 21.000,00
339013.00.136 - Obrigações Patronais R$ 15.200,00
339011.00.136 - Obrigações Patronais - IPRECAL R$ 1.800,00
Total R$ 38.000,00

Art.2º) Os créditos a que se referem o Artigo primeiro desta Lei, 
correrão por conta de anulação parcial das seguintes Dotações do 
Orçamento Vigente:

01.00 - Câmara de Vereadores 
01.01 - Câmara de Vereadores 
2.006 - Capacitação de Servidores 
300000.00.136 - Despesas Correntes 
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes 
339000.00.136 - Aplicações Diretas 
339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
R$ 4.000,00
2.008 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Utensílios. 
400000.00.136 - Despesas de Capital 
440000.00.136 - Investimentos 
449000.00.136 - Aplicações Diretas 
449052.00.136 - Equipamentos e Material Permanente 
R$ 9.000,00
2.065 - Manutenção das Atividades Legislativas 
300000.00.136 - Despesas Correntes 
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes 
339000.00.136 - Aplicações Diretas 
339030.00.136 - Material de Consumo R$ 17.000,00
339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
R$ 4.000,00
Total R$ 38.000,00

Art.3º) Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 27 de ou-
tubro de 2010.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina
Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 
27/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Decreto Nº 6.252 de 27 de Outubro de 2010
DECRETO Nº 6.252 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010
ABRE CRÉDITO ESPECIAL CRIA ELEMENTO DE
DESPESA E SUPLEMENTA POR CONTA DE ANULAÇÃO
PARCIAL DE DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial 
a Lei Municipal nº 3.637 de 27 de outubro de 2010; DECRETA:
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AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 
27/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.593 de 27 de Outubro de 2010
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.593 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DO ARTIGO 1º DA
PORTARIA Nº 7.586 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de 
Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, em especial ao Artigo 333, da Lei Complementar Municipal nº 
006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Alterar as disposições do Artigo 1º da Portaria nº 7.586 
de 26 de outubro de 2010, a qual passa a ter a seguinte redação:

“Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez) 
dias sobre Férias, a Agente Operacional I - MARIA ORINDA FER-
NANDES, matrícula nº 000049, referente ao período aquisitivo de 
01 de novembro de 2008 à 31 de outubro de 2009, em moeda cor-
rente oficial na data de pagamento, sendo opção sua já requerida 
junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal”.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Campo Alegre “SC”, 27 de outubro de 
2010.
VILMAR GORSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 
27/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Campos Novos

Prefeitura MuniciPal

Pregão Presencial Nº 12/2010
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2010

O Fundo Municipal de Saúde de Campos Novos torna público que 
fará realizar no dia 08/11/2010 às 14:30 horas, na sala de reu-
niões da Prefeitura, Pregão Presencial do Tipo Menor Preço por 
item, tendo como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FRO-
TA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. O Edital que está amparado 
na lei de licitações encontra-se à disposição dos interessados no 
site www.camposnovos.sc.gov.br, ou na sede do Fundo, localizado 
na Rua Nereu Ramos, nº 333, no horário das 13:30 min às 18:00 
horas diariamente.

do Orçamento Vigente:

01.00 - Câmara de Vereadores 
01.01 - Câmara de Vereadores 
2.006 - Capacitação de Servidores 
300000.00.136 - Despesas Correntes 
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes 
339000.00.136 - Aplicações Diretas 
339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
R$ 4.000,00
2.008 - Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Utensílios. 
400000.00.136 - Despesas de Capital 
440000.00.136 - Investimentos 
449000.00.136 - Aplicações Diretas 
449052.00.136 - Equipamentos e Material Permanente 
R$ 9.000,00
2.065 - Manutenção das Atividades Legislativas 
300000.00.136 - Despesas Correntes 
330000.00.136 - Outras Despesas Correntes 
339000.00.136 - Aplicações Diretas 
339030.00.136 - Material de Consumo R$ 17.000,00
339039.00.136 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
R$ 4.000,00
Total R$ 38.000,00

Art.3º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 27 de ou-
tubro de 2010.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina
Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 
27/10/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.592 de 27 de Outubro de 2010
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.592 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES DO ARTIGO 1º DA
PORTARIA Nº 7.585 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010.

O Prefeito Municipal do Município de Campo Alegre, Estado de 
Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, em especial ao Artigo 333, da Lei Complementar Municipal nº 
006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Alterar as disposições do Artigo 1º da Portaria nº 7.585 
de 26 de outubro de 2010, a qual passa a ter a seguinte redação:

“Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez) 
dias sobre Férias, a Fiscal de Tributos - LUCIMARA PRESTES DE 
SOUZA IDALÊNCIO, matrícula nº 000078, referente ao período 
aquisitivo de 27 de janeiro de 2009 à 26 de janeiro de 2010, em 
moeda corrente oficial na data de pagamento, sendo opção sua já 
requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Campo Alegre “SC”, 27 de outubro de 
2010.
VILMAR GORSSKOPF
Prefeito Municipal
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Fundação Municipal de Esportes.
GIL ARTIFON
Superintendente da Fundação Municipal de Esportes

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial 
12/2010 FMEC
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CONCÓRDIA - SC
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 12/2010 - FMEC

Objeto: Aquisição de material esportivo, novos, para atender as 
necessidades da Fundação Municipal Esportes de Concórdia.
Forma de Pregão: Presencial.
Tipo: Menor Preço por Item.
Recebimento das propostas: até as 08h15min do dia 30/11/2010.
Abertura: dia 30/11/2010, às 08h30min.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.
br, link “Licitações”. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, 
situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª 
feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo telefone 
(49) 3441-2163.

Concórdia, SC, 26 de outubro de 2010
GIL ARTIFON
Superintendente FMEC

Aviso de Licitação Modalidade Pregão Presencial N° 
15/2010 FMAS
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 15/2010 - FMAS

Objeto: REGISTRO DE PREÇO, para possível aquisição durante o 
exercício de 2011, de artigos de vestuário e calçados, para crian-
ças e adolescentes do Abrigo Lar Anjo Gabriel.
Forma de Pregão: Presencial.
Tipo: Menor Preço por Item.
Recebimento das propostas: até as 13h45min do dia 22/11/2010.
Abertura: dia 22/11/2010, às 14h00min.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.
br, link “Licitações”. Quaisquer informações poderão ser obtidas 
na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, 
situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 6ª 
feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, 
ou pelo fone (49) 3441-2163.

Concórdia, SC, 26 de outubro de 2010.
MAURO KICHEL
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social

Extrato de Resultado da Habilitação - Concorrência 
11/2010 PMC
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
CONCORRENCIA Nº 11/2010 - PMC

OBJETO: contratação de empresa(s) do ramo de engenharia e/ou 
construção civil, em regime de empreitada global (material, mão 
de obra e equipamentos), para execução de obra(s) de construção 
de pórtico de entrada (Item 01), quiosques de churrasqueiras, 
fornos e banheiros (Item 02) no Parque Municipal de Exposições 
Attílio Francisco Xavier Fontana, neste Município, de acordo com o 

Campos Novos, 29 de outubro de 2.010.
MARCOS ANTONIO NARDINO
Secretário Municipal de Saúde

Canoinhas

Prefeitura MuniciPal

Aviso de Inabilitação e Reapresentação de 
Documentos de Habilitação.
AVISO DE INABILITAÇÃO E REAPRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO.
PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 87/2010.
TOMADA DE PREÇOS N.º 10/2010.

O Município de Canoinhas-SC, CNPJ n.º 83.102.384/0001-80, sito 
à Rua Felipe Schmidt, 10, centro, através do Presidente da Co-
missão Permanente de Licitação, comunica que em reanálise da 
documentação apresentada pelas empresas DPI Comunicação Vi-
sual Ltda e SSAT Sinalização e Adesivos Ltda, verificou falhas na 
documentação de habilitação das 02 (duas) empresas, em função 
disto, ambas as empresas foram inabilitadas no certame. Com 
base no §3.º do artigo 48 e também no item 7.3 do edital, as 
empresas participantes poderão apresentar nova documentação 
de habilitação, a qual deverá ser protocolada até às 10:30 horas 
do dia 16/11/2010. Os envelopes serão abertos às 10:45 horas do 
mesmo dia.

MOACIR MOTTER
Comissão de Licitação

Concórdia

Prefeitura MuniciPal

Portaria Nº 7/2010, de 28 de Outubro de 2010
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
PORTARIA Nº 7/2010, DE 28 DE OUTUBRO DE 2010.

O Superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Con-
córdia.

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.289, 
de 20 de janeiro de 1989 c/c o disposto na Lei Complementar nº 
217, de 12 de dezembro de 2001, no art. 94 e seguintes da Lei 
Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e no 
Decreto nº 3.668, de 26 de setembro de 1995 e

considerando a avaliação efetuada pela comissão especialmente 
designada, na forma do art. 97 da Lei Complementar nº 90/1994.

RESOLVE:
Art. 1º Fica concedido ao servidor ALAOR VENDRUSCOLO, ocu-
pante do cargo de Técnico Desportivo, matrícula 4699, integrante 
do Quadro de Pessoal da Fundação Municipal de Esportes - FMEC, 
Adicional por Merecimento, correspondente a 7% (sete por cento) 
do respectivo vencimento, relativo ao período aquisitivo de 1º de 
outubro de 2007 a 30 de setembro de 2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos pecuniários a partir de 1º de janeiro de 2011.
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ato pela sua gestora, senhora MARIA LUIZA MARCON, e a ASSO-
CIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE CONCÓRDIA 
- ASAPREV, inscrita no CNPJ sob nº 80.630.973/0001-43, neste 
ato representado pelo seu presidente, AGOSTINO LUIZ SCHIO-
CHETTI.
OBJETO: Objetivando a conjunção de esforços a continuidade e o 
incentivo à manutenção da prestação de assistência social ofereci-
da pela entidade a população de Concórdia..
PRAZO: Até 30.09.2011.
DATA DA ASSINATURA: 01 de outubro de 2010.

Curitibanos

Prefeitura MuniciPal

Lei Nº 4.563/2010
LEI Nº 4.563/2010
DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA LEI OR-
ÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2011, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Es-
tado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - O Orçamento do Município de Curitibanos, Estado de San-
ta Catarina, para o exercício de 2011, será elaborado e executado 
observando as diretrizes, objetivos, prioridades e metas estabele-
cidas nesta lei, compreendendo:

I - as Metas Fiscais;
II - as Prioridades da Administração Municipal;
III - a Estrutura dos Orçamentos;
IV - as Diretrizes para a Elaboração do Orçamento do Município;
V - as Disposições sobre a Dívida Pública Municipal;
VI - as Disposições sobre Despesas com Pessoal;
VII - as Disposições sobre Alterações na Legislação Tributária; e
VIII - as Disposições Gerais.

I - DAS METAS FISCAIS

Art. 2º - Em cumprimento ao estabelecido no artigo 4º da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, as metas fiscais 
de receitas, despesas, resultado primário, nominal e montante da 
dívida pública para o exercício de 2011, estão identificados nos 
Demonstrativos desta Lei, em conformidade com as normas da 
Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 3º - A Lei Orçamentária Anual abrangerá as Entidades da 
Administração Direta, Indireta constituídas pelas Autarquias, Fun-
dações, Fundos, que recebem recursos do Orçamento Fiscal e da 
Seguridade Social.

Art. 4 º - Os Demonstrativos e Anexos de Metas Fiscais referidos 
no Art. 2º desta Lei, constituem-se dos seguintes:

Demonstrativo I Metas Anuais

Demonstrativo II
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 
Exercício Anterior

Demonstrativo III 
Das Metas fiscais Atuais comparadas com as fixadas 
nos três exercícios anteriores

Demonstrativo IV Evolução do Patrimônio Líquido

projeto básico constante no anexo ”D” do Edital.

EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 
8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resultado 
do julgamento da fase de habilitação da licitação em epígrafe, nos 
seguintes termos: foram julgadas habilitadas as licitantes: CONS-
TRUTORA JPV LTDA, DECC CONSTRUÇÕES LTDA, LÍDER MATE-
RIAIS ELÉTRICOS LTDA, RUBBO ENGENHARIA LTDA, ENGASTE 
PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CONS-
TRUTORA HARMONIA LTDA. Já a licitante: ALVORADA CONSTRU-
ÇÕES LTDA foi julgada inabilitada pela Comissão de Licitações. 
Outrossim, ficam as licitantes participantes notificadas que dentro 
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da publicação 
deste extrato, a Comissão Permanente de Licitações dará vistas 
ao respectivo processo licitatório a qualquer das proponentes que 
se sinta prejudicada, para interposição de recurso. Não havendo 
interposição de recursos, fica a licitante habilitada desde já con-
vocada a participar da sessão de abertura de seu Envelope nº 
02 - Proposta de Preço, no dia 11 (onze) de novembro de 2010, 
às 14h00min (quatorze horas), na Sala de Licitações da Prefeitura 
de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, 62, 1º andar, Centro.

Concórdia, SC, 29 de outubro de 2010.
LUÍS CARLOS JAROMINEK
Presidente da C.P.L.

Aplicação de Sanções - Pregão Eletrônico N° 7/2010 
PMC
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA - SC
APLICAÇÃO DE SANÇOES

Processo Licitatório nº 87/2010
Edital de Pregão Eletrônico nº 7/2010
Ata de Registro de Preço nº 99/2010
Detentora: ELIDIANE TOMACHESKI ME

APLICA-SE à empresa ELIDIANE TOMACHESKI ME, inscrita no 
CNPJ sob nº 10.793.559/0001-70, representada pela sua proprie-
tária, Sra. Elidiane Tomacheski, portador do CPF n° 021.154.349-
78, situada na Rua Presidente Nereu Ramos, nº 46, Centro, Ca-
pinzal, SC, CEP 89665-000, pelo inadimplemento contratual, as 
sanções de:
- multa de 20% (vinte por cento), totalizando o valor de R$ 89,60 
(oitenta e nove reais e sessenta centavos), sobre o valor da obri-
gação não cumprida;
-declarada impedida de licitar e contratar com a União, Estado, 
Distrito Federal e Municipal, além do descredenciamento do SICAF 
e do Cadastro de Fornecedores do Município de Concórdia, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos a contar desta data.

Entretanto, abre-se prazo para recurso, nos termos das alíneas “e” 
e “f”, do Inciso “I”, do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93, sem efeito 
suspensivo.

Concórdia, SC, 25 de outubro de 2010.
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Extrato do Convênio Nº 5/2010 - FMS
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 5/2010 - FMS

ESPÉCIE:  Convênio celebrado entre o MUNICÍPIO DE 
CONCÓRDIA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS,, 
inscrito no CNPJ sob o nº 10.455.823/001-65, representado neste 
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através das Portarias expedidas pela STN - Secretaria do Tesouro 
Nacional, relativas às normas da contabilidade pública.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO 
RESULTADO NOMINAL.
Art. 9º - O cálculo do Resultado Nominal deverá obedecer a meto-
dologia determinada pelo Governo Federal, com regulamentação 
pela STN.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO 
MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA.
Art. 10 - Dívida Pública é o montante das obrigações assumidas 
pelo ente da Federação. Esta será representada pela emissão de 
títulos, operações de créditos e precatórios judiciais, parcelamento 
de débitos e contratos a longo prazo.

Parágrafo Único - Utiliza a base de dados de Balanços e Balan-
cetes para sua elaboração, constituída dos valores apurados nos 
exercícios anteriores e da projeção dos valores para 2010, 2011, 
2012 e 2013.

II - DAS PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
Art. 11 - As prioridades e metas da Administração Municipal para 
o exercício financeiro de 2011 estão definidas e demonstradas nos 
anexos extraídos do Plano Plurianual de 2010 a 2013, compatíveis 
com os objetivos e normas estabelecidas nesta lei.

§ 1º - Os recursos estimados na Lei Orçamentária para 2011 se-
rão destinados, preferencialmente, para as prioridades e metas 
estabelecidas nos Anexos do Plano Plurianual não se constituindo 
todavia, em limite à programação das despesas.

§ 2º - Na elaboração da proposta orçamentária para 2011, o Poder 
Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas 
nesta Lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada à receita esti-
mada, de forma a preservar o equilíbrio das contas públicas.

III - DA ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS
Art. 12 - O orçamento para o exercício financeiro de 2011 abran-
gerá os Poderes Legislativo e Executivo, Autarquias, Fundações e 
Fundos, que recebam recursos do Tesouro e da Seguridade Social 
e será estruturado em conformidade com a Estrutura Organiza-
cional estabelecida em cada Entidade da Administração Municipal.

Parágrafo Único: O orçamento dos fundos poderá ser incorporado 
ao orçamento 2011 da Prefeitura Municipal apenas como unidade 
orçamentária, mediante lei específica.

Art. 13 - A Lei Orçamentária para 2011 evidenciará as Receitas 
e Despesas de cada uma das Unidades Gestoras, especificando 
aqueles vínculos a Fundos, Fundações e Autarquias, e aos Orça-
mentos Fiscais e da Seguridade Social, desdobradas as despesas 
por função, sub-função, programa, projeto, atividade ou opera-
ções especiais e, quanto a sua natureza, por categoria econômica, 
grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação, tudo 
em conformidade com as Portarias SOF/STN 42/1999 e 163/2001 
e alterações posteriores.

IV - DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO
Art. 14 - O Orçamento para exercício de 2011 obedecerá entre 
outros, ao princípio da transparência e do equilíbrio entre receitas 
e despesas, abrangendo os Poderes Legislativo e Executivo, Autar-
quias, Fundações e Fundos. (arts. 1º, § 1º; 4º I, \”a\” e 48 LRF).

Art. 15 - Os estudos para definição dos Orçamentos da Receita 
para 2011 deverão observar os efeitos da alteração da legisla-
ção tributária, incentivos fiscais autorizados, a inflação do período, 
o crescimento econômico, a ampliação da base de calculo dos 

Demonstrativo V
Origem e aplicação dos recursos obtidos com a 
alienação de ativos

Demonstrativo VI Receitas e despesas previdenciárias do RPPS
Demonstrativo VI.a Projeção Atuarial do RPPS
Demonstrativo VII Estimativa e compensação da renúncia de Receita

Demonstrativo VIII 
Margem de expansão das Despesas obrigatórias de 
caráter continuado

Demonstrativo IX 
Metodologia e memória de cálculo das metas anuais 
para as Receitas

Demonstrativo X 
Metodologia e memória de cálculo das Metas Anuais 
para as Despesas

Demonstrativo XI
Metodologia e Memória de cálculo das Metas Anuais 
para o Resultado Primário

Demonstrativo XII 
Metodologia e Memória de cálculo das Metas Anuais 
para o resultado nominal

Demonstrativo XIII 
Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais 
para o Montante da Dívida

Demonstrativo XIV Demonstrativo da Receita Corrente Liquida
Demonstrativo XV Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências

Demonstrativo XVI 
Planilha de identificação dos Projetos, Atividades e 
Operações Especiais.

Parágrafo Único - Os Demonstrativos referidos neste artigo, serão 
consolidados.

METAS ANUAIS
Art. 5º - Em cumprimento ao § 1º, do art. 4º, da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal - LRF, o Demonstrativo I - Metas Anuais, será 
elaborado em valores Correntes e Constantes, relativos à Receitas, 
Despesas, Resultado Primário e Nominal e Montante da Dívida 
Pública, para o Exercício de Referência e para os dois seguintes.

Parágrafo Único - Os valores correntes dos exercícios de 2011, 
2012 e 2013 deverão levar em conta a previsão de aumento ou 
redução das despesas de caráter continuado, resultantes da con-
cessão de aumento salarial, incremento de programas ou ativida-
des incentivadas, inclusão ou eliminação de programas, projetos 
ou atividades. Os valores constantes, utilizam o parâmetro Índice 
Oficial de Inflação Anual, dentre os sugeridos pelas normas da 
Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Art. 6º - Em obediência ao § 2º, inciso III, do Art. 4º da LRF, o 
Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido, traduz as va-
riações do Patrimônio do Município.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS 
DAS RECEITAS E DESPESAS.
Art. 7º - O § 2º, inciso II, do Art. 4º, da LRF, determina que 
o demonstrativo de Metas Anuais seja instruído com memória e 
metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos.

Parágrafo Único - De conformidade com as normas da Secretaria 
do Tesouro Nacional - STN, a base de dados da receita e da des-
pesa constitui-se dos valores arrecadados na receita realizada e na 
despesa executada nos três exercícios anteriores e das previsões 
para 2010; 2011, 2012 e 2013.

METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DO 
RESULTADO PRIMÁRIO.
Art. 8º - A finalidade do conceito de Resultado Primário é indicar 
se os níveis de gastos orçamentários, são compatíveis com sua 
arrecadação, ou seja, se as receitas não-financeiras são capazes 
de suportar as despesas não-financeiras.

Parágrafo Único - O cálculo da Meta de Resultado Primário de-
verá obedecer à metodologia estabelecida pelo Governo Federal, 
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financeira das receitas e despesas e o cronograma de execução 
mensal.

Art. 21 - Os Projetos e Atividades priorizados na Lei Orçamentária 
para 2011 com dotações vinculadas e fontes de recursos oriundos 
de transferências voluntárias, operações de crédito, alienação de 
bens e outras extraordinárias, 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 garan-
tido (art. 8º, § parágrafo único e 50, I da LRF).

Art. 22 - A renúncia de receita estimada para o exercício de 2011, 
constante do Anexo Próprio desta Lei, não será considerada para 
efeito de cálculo do orçamento da receita (art. 4º, § 2º, V e art. 
14, I da LRF).

Art. 23 - A transferência de recursos do Tesouro Municipal a enti-
dades privadas, beneficiará somente aquelas de caráter educativo, 
de atendimento à saúde, assistencial, recreativo, cultural, espor-
tivo, de cooperação técnica e voltadas para o fortalecimento do 
associativismo municipal. (art. 4º, I, \”f\” e 26 da LRF).

Parágrafo Único - As entidades beneficiadas com recursos do Te-
souro Municipal deverão prestar contas da aplicação dos recursos, 
na forma estabelecida pelo Manual de Prestação de contas do 
Município.

Art. 24 - Para efeito do disposto no art. 16, § 3º da LRF, são con-
sideradas despesas irrelevantes, aqueles decorrentes da criação, 
expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental que acar-
rete aumento da despesa, cujo montante no exercício financeiro 
de 2011, em cada evento, não exceda o equivalente a Três vezes 
o valor limite para dispensa de licitação, fixado no item I do art. 
24 da Lei nº 8.666/1993, devidamente atualizado (art. 16, § 3º 
da LRF).

Art. 25 - As obras em andamento e a conservação do patrimônio 
público terão prioridade sobre projetos novos na alocação de re-
cursos orçamentários, salvo projetos programados com recursos 
de transferência voluntária e operação de crédito (art. 45 da LRF).

Art. 26 - Despesas de competência de outros entes da federação 
só serão assumidas pela Administração Municipal quando firmados 
convênios, acordos ou ajustes e previstos recursos na lei orçamen-
tária (art. 62 da LRF).

Art. 27 - A previsão das receitas e a fixação das despesas serão 
orçadas para 2011 a preços correntes.

Art. 28 - A execução do orçamento da Despesa obedecerá, den-
tro 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 e suas alterações.

Parágrafo Único: O remanejamento ou a transferência de recursos 
de um Grupo de Natureza de Despesa/Modalidade de Aplicação 
para outro, dentro de cada Projeto, Atividade ou Operações Espe-
ciais, poderá ser feita por Decreto do Prefeito Municipal no âmbito 
do Poder Executivo e por Decreto Legislativo do Presidente da Câ-
mara no âmbito do Poder Legislativo (art. 167, VI da Constituição 
Federal).

Art. 29 - Durante a execução orçamentária de 2011, o Poder Exe-
cutivo 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 2011 (art. 167, I da Constituição 
Federal).

tributos e a sua evolução nos últimos três exercícios e a projeção 
para os dois seguintes (art. 12 da LRF).

Parágrafo Único - Até 30 dias antes do prazo para encaminha-
mento da Proposta Orçamentária ao Poder Legislativo, o Poder 
Executivo Municipal colocara à disposição dos demais Poderes e 
do Ministério Público, os estudos e as estimativas de receitas para 
exercícios subseqüentes e as respectivas memórias de cálculo (art. 
12, § 3º da LRF).

Art. 16 - Na execução do orçamento, verificado que o comporta-
mento da receita ordinária poderá afetar o cumprimento das me-
tas de resultados primário e nominal e para recondução do mon-
tante da dívida consolidada aos limites estabelecidos, os Poderes 
Legislativo e Executivo, de forma proporcional as suas dotações, 
adotarão o mecanismo da limitação de empenhos e movimenta-
ção financeira no montante necessário, para as seguintes despe-
sas abaixo: (ART. 9º e 31, § 1º, II da LRF)

I - proibição de realizar operações de crédito interna ou externa 
por antecipação de receita

II - redução de até 20% dos gastos com combustíveis para a frota 
de veículos dos setores de transportes, obras, serviços públicos e 
agricultura; e

III - redução dos investimentos programados.

Parágrafo Único - Na avaliação do cumprimento das metas bimes-
trais de arrecadação para implementação ou não do mecanismo 
da limitação de empenho e movimentação financeira, será consi-
derado ainda o resultado financeiro apurado no Balanço Patrimo-
nial do exercício anterior.

Art. 17 - Constituem Riscos Fiscais capazes de afetar o equilíbrio 
das contas públicas do Município, aqueles constantes do Anexo 
Próprio desta Lei (art. 4º, § 3º da LRF).

§ 1º - Os riscos fiscais, caso se concretizem, serão atendidos com 
recursos da Reserva de Contingência e também, se houver, do 
Excesso de Arrecadação e do Superávit Financeiro do exercício 
de 2010.

§ 2º - Sendo estes recursos insuficientes, o Executivo Municipal 
encaminhara Projeto de Lei à Câmara Municipal, propondo anu-
lação de recursos ordinários alocados para outras dotações não 
comprometidas.

Art. 18 - O orçamento para o exercício de 2011, de cada uma 
das unidades gestoras poderá contemplar recursos para a Reserva 
de Contingência, limitados a no máximo 10% da Receita Orça-
mentária prevista, destinada a obtenção de resultado primário, 
atender os passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos, conforme Anexo de Riscos Fiscais desta lei. (Art. 5º, 
III “b” da LRF).

§ 1º - Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados 
ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for 
o caso, e também para abertura de créditos adicionais suplemen-
tares conforme disposto na Portaria MPO nº 42/1999, art. 5º e 
Portaria STN nº 163/2001, art. 8º (art. 5º III, \”b\” da LRF).

Art. 19 - Os investimentos com duração superior a 12 meses só 
constarão da Lei Orçamentária Anual se contemplados no Plano 
Plurianual (art. 5º, § 5º da LRF).

Art. 20 - O Chefe do Poder Executivo Municipal estabelecerá até 30 
dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, a programação 
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Art. 40 - O Poder Executivo Municipal adotará as seguintes me-
didas, obedecido a ordem abaixo, para reduzir as despesas com 
pessoal caso elas ultrapassem os limites estabelecidos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

I - redução em pelo menos 25% das despesas com cargos em 
comissão;
II - eliminação das despesas com horas extras;
III - demissão de servidores admitidos em caráter temporário;
IV- proibição de contratação ou admissão de pessoal a qualquer 
título, ressalvadas as hipóteses do parágrafo único do art. 22 da 
LRF;
V - demissão de servidores municipais não estáveis na forma da 
Lei Complementar nº 026/2002;
VI - eliminação de vantagens concedidas a servidores;

Art. 41 - Para efeito desta Lei e registros contábeis, entende-se 
como terceirização de mão-de-obra referente substituição de ser-
vidores de que trata o art. 18, § 1º da LRF, a contratação de mão-
de-obra cujas atividades ou funções guardem relação com ativi-
dades ou funções previstas no Plano de Cargos da Administração 
Municipal, 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 materiais ou utilização de equipamentos 
de propriedade do contratado ou de terceiros, por não caracterizar 
substituição de servidores, a despesa será classificada em outros 
elementos de despesa que não o \” 34 - Outras Despesas de Pes-
soal decorrentes de Contratos de Terceirização\”.

VII - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÃO NA LEGISLAÇÃO TRI-
BUTARIA
Art. 42 - O Executivo Municipal, quando autorizado em lei, poderá 
conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária com 
vistas a estimular o crescimento econômico, a geração de em-
pregos e renda, ou beneficiar contribuintes integrantes de classes 
menos favorecidas, devendo esses benefícios ser considerados no 
cálculo 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. 43 - Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em 
dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao cré-
dito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em 
lei, não se constituindo como renúncia de receita (art. 14 § 3º da 
LRF).

Art. 44 - O ato que conceder ou ampliar incentivo, isenção ou be-
nefício de natureza tributária ou financeira constante do Orçamen-
to da Receita, somente entrará em vigor após adoção de medidas 
de compensação (art. 14, § 2º da LRF).

VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 45 - O Município poderá receber assistência técnica e coo-
peração financeira da União para modernização das respectivas 
administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária 
com vistas ao cumprimento das normas contidas na Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Art. 46 - O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à 
Câmara Municipal no prazo estabelecido na Lei Orgânica do Mu-
nicípio, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerra-
mento do período legislativo anual.

Parágrafo Único - Se o projeto de lei orçamentária anual não 
for encaminhada à sanção até o início do exercício financeiro de 
2011, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a proposta 

Parágrafo único: Para as ações já existentes e relacionadas nos 
anexos do Plano Plurianual - Lei 4396/2009, fica o Poder Executivo 
autorizado a incluir novas modalidades de aplicação e fontes de 
recursos por decreto.

Art. 30 - O controle de custos das ações desenvolvidas pelo Poder 
Público Municipal, obedecerá ao estabelecido no art. 50, § 3º da 
LRF.

Parágrafo Único: Os custos serão apurados através de operações 
orçamentárias, tomando-se por base as metas fiscais previstas 
nas planilhas das despesas e nas metas físicas realizadas e apura-
das ao final do exercício (art. 4º, \”e\” da LRF).

Art. 31 - A lei orçamentária para 2011 poderá autorizar o Executivo 
Municipal a utilizar em até 100% o Excesso de Arrecadação para 
suplementação de dotações orçamentárias, respeitadas as fontes 
de recurso.

Art. 32 - A lei orçamentária para 2011 poderá autorizar o Execu-
tivo Municipal a utilizar em até 100% o Superávit Financeiro do 
exercício anterior para Suplementação de dotações orçamentárias, 
respeitadas as fontes de recurso.

Art. 33 - Os programas priorizados por esta Lei e contemplados no 
Plano Plurianual, que integrarem a Lei Orçamentária de 2011 se-
rão objeto de avaliação permanente pelos responsáveis, de modo 
a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios 
e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabeleci-
das (art. 4º, I, \”e\” da LRF).

Art. 34 - A Lei Orçamentária para 2011 poderá autorizar o Poder 
Executivo Municipal a utilizar os recursos de convênios não pre-
vistos no orçamento da receita, ou seu excesso, para abertura de 
créditos adicionais suplementares.

V - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL
Art. 35 - A Lei Orçamentária de 2011 poderá conter autorização 
para contratação de Operações de Crédito para atendimento à 
Despesas de Capital, observados os limites estabelecidos pela re-
solução do Senado Federal e na forma estabelecida na LRF (art. 
30, 31 e 32 da LRF).

Art. 36 - A contratação de operações de crédito dependerá de 
autorização em lei específica (art. 32, Parágrafo Único da LRF).

Art. 37 - Ultrapassado o limite de endividamento definido na le-
gislação pertinente e enquanto perdurar o excesso, o Poder Exe-
cutivo obterá resultado primário necessário através da limitação 
de empenho e movimentação financeira (art. 31, § 1°, II da LRF).

VI - DAS DISPOSIÇÕES SOBRE DESPESAS COM PESSOAL
Art. 38 - O Executivo e o Legislativo Municipal, mediante lei autori-
zativa, poderão em 2011, criar cargos e funções, alterar a estrutu-
ra de carreira, corrigir ou aumentar a remuneração de servidores, 
conceder vantagens, admitir pessoal aprovado em concurso públi-
co ou caráter temporário na forma de lei, observados os limites e 
as regras da LRF (art. 169, § 1º, II da Constituição Federal).

Parágrafo Único - Os recursos para as despesas decorrentes des-
tes atos deverão estar previstos na lei de orçamento para 2011.

Art. 39 - Nos casos de necessidade temporária, de excepcional 
interesse público, devidamente justificado pela autoridade compe-
tente, a Administração Municipal poderá autorizar a realização de 
horas extras pelos servidores, quando as despesas com pessoal 
não excederem a 95% do limite estabelecido no art. 20, III da LRF 
(art. 22, parágrafo único, V da LRF).
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estaduais, municipais, universidades, escolas e instituições cul-
turais, para assegurar a coordenação e execução de programas 
culturais;

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL
Art. 3º O Conselho Municipal de Trânsito é composto por 08 (oito) 
membros titulares e 08 (oito) membros suplentes representantes 
do Poder Público e da sociedade civil organizada, de forma pari-
tária.

§ 1° Cada Membro titular terá um respectivo suplente, escolhido 
da mesma forma e na mesma época que o titular.

§ 2º Caberá ao Secretário Municipal de Transportes e Obras, mem-
bro nato do Conselho Municipal de Trânsito a convocação para a 
eleição do presidente do Conselho, com mandato de 02 (dois ) 
anos, podendo ser reconduzido por igual período.

Art. 4º Cada conselheiro (a), titular e suplente, terá mandato de 
02 (dois) anos, permitida a recondução por igual período.

CAPÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO
Art. 5º O CMT terá a seguinte estrutura organizacional:
I - Plenário;
II - Presidente;
III - Comissões Temáticas e Permanentes.
§ 1º O presidente é a autoridade administrativa superior do Con-
selho, cabendo-lhe dirigir reuniões do plenário e exercer a repre-
sentação externa, cumprindo e fazendo cumprir a legislação e as 
resoluções expedidas pelo órgão.

§ 2º Nos casos de faltas e impedimentos, o Presidente será substi-
tuído pelo Vice-Presidente, e na falta desse pelo Conselheiro mais 
idoso.

§ 3º Das reuniões do Conselho serão lavradas atas, dando-se pu-
blicidade das decisões.

Art. 6º A ausência em 03 (três) reuniões ordinárias seguidas ou 05 
(cinco) intercaladas, no período de 01 (um) ano, sem justificativa 
à presidência, implicará em exoneração sumária do Conselheiro.

Art. 7º A participação de todos os membros integrantes no CMT 
dar-se-á em caráter gratuito, proibida a percepção de qualquer 
gratificação ou outra forma de remuneração, uma vez ser reco-
nhecida como de relevante valor social.

Art. 8º As normas de funcionamento do Plenário, as atribuições 
da Coordenação Colegiada, Comissões Permanentes e Temáticas, 
serão definidas no Regimento Interno do CMT.

Art. 9º De acordo com solicitação do CMT, o Poder Executivo po-
derá disponibilizar servidores de quaisquer unidades da Prefeitura 
para auxiliar na consecução de seus fins.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Curitibanos, 20 de outubro de 2010.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos 29 de outubro de 2010 na portaria da 
Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

orçamentária na forma original, até a sanção da respectiva lei or-
çamentária anual.

Art. 47 - Serão consideradas legais as despesas com multas e 
juros pelo eventual atraso no pagamento de compromissos assu-
midos, motivados por insuficiência financeira.

Art. 48 - Os créditos especiais e extraordinários, abertos nos últi-
mos quatro meses do exercício, poderão ser reabertos no exercício 
subseqüente, por ato do Chefe do Poder Executivo.

Art. 49 - O Executivo Municipal está autorizado a assinar convênios 
com o Governo Federal e Estadual através de seus órgãos da ad-
ministração direta ou indireta, para realização de obras ou serviços 
de competência ou não do Município.

Art. 50 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Curitibanos, 15 de outubro de 2010.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos quinze dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e dez na portaria da Prefeitura Municipal

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº 4.564/2010
LEI Nº 4.564/2010
INSTITUI O CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
DO CONSELHO
Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Trânsito - CMT, 
vinculada à Secretaria de Transportes e Obras, instância de deli-
beração colegiada, de natureza permanente, cujas decisões terão 
caráter consultivo, opinativo, propositivo, e de assessoramento em 
relação ao trânsito, atuando, ainda, como órgão de controle social 
da gestão das políticas de trânsito com participação do poder pú-
blico e da sociedade civil organizada, pautando suas decisões na 
democratização da gestão do trânsito no Município de Curitibanos.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 2º São atribuições do Conselho:
I - Sugerir medidas a serem adotadas no sentido de melhorar o 
funcionamento do trânsito Municipal;
II - Emitir parecer sobre o funcionamento do trânsito e do tráfego 
Municipal;
III - Apresentar sugestões, quando solicitado, sobre a engenharia 
de Trânsito, dimensionamento, programação de semáforos, dire-
ção de Transito, sinalização horizontal e vertical, barreiras, lomba-
das e estacionamento;
IV - elaborar o Regimento Interno, estabelecendo as normas para 
o seu funcionamento e das suas Comissões, nos termos da pre-
sente lei;
V - colaborar com os órgãos colegiados das esferas Municipal, 
Estadual e Federal, na formulação, execução e fiscalização de po-
líticas de Trânsito do Município, Estado e País;
VI - estimular e apoiar a realização de estudos técnicos e pesqui-
sas que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida 
dos cidadãos;
VII - pronunciar-se acerca de assuntos que lhe sejam submetidos 
pela Administração Municipal, por seus conselheiros ou por enti-
dades culturais do Município;
VIII - opinar sobre articulações necessárias com órgãos federais, 



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 25

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 60703/11/2010 (Quarta-feira)

Legislativo Municipal
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (1) 
R$ 15.000,00

01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vere-
adores
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (3) 
R$ 25.000,00

02.00 - Gabinete do Prefeito
02.01 - Gabinete do Prefeito
04.122.0002.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (6) 
R$ 25.000,00

03.00 - Procuradoria Geral do Município
03.01 - Procuradoria Geral do Município
04.122.0002.2.003 - Manutenção da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (9) 
R$ 23.000,00

05.00 - Secretaria de Administração e Planejamento
05.01 - Secretaria de Administração e Planejamento
04.122.0002.2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração 
e Planejamento
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (17) 
R$ 30.000,00
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (20) 
R$ 19.310,00
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (278) 
R$ 13.251,77

07.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
07.01 - Educação Geral
12.361.0007.2.014 - Manutenção das Atividades Esportivas do En-
sino Fundamental
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0300 (68) 
R$ 12.000,00

12.365.0010.2.021 - Manutenção da Educação Infantil
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (86) 
R$ 45.800,00
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0300 (87) 
R$ 64.200,00

12.365.0010.2.022 - Alimentação Escolar da Educação Infantil
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0300 (93) 
R$ 10.000,00

12.366.0012.2.026 - Manutenção da Educação de Jovens e Adul-
tos
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0305 (101) 
R$ 1.800,00

09.00 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
09.01 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
20.606.0021.2.045 - Manutenção da Secretaria de Agropecuária 
e Meio Ambiente
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (126) 
R$ 10.000,00

10.00 - Secretaria de infraestrutura
10.01 - Secretaria de Infraestrutura
15.452.0023.2.049 - Manutenção dos Serviços Urbanos
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (145) 
R$ 52.000,00
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (147) 
R$ 40.000,00

ADAIR LUIZ ALVES
Secretaria de Transportes e Obras

Decreto Nº 3.970/2010
DECRETO Nº 3.970/2010
TRANSFERE FERIADO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO .

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, con-
feridas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de 
Curitibanos e na forma disposta pelo artigo 167 da Lei Comple-
mentar n. 026/2002

D E C R E T A
Art. 1º - Fica transferido para o dia 01 de novembro de 2010 - 
segunda feira o feriado do dia 28 de outubro de 2010, relativo às 
comemorações do dia do Servidor Público a que se refere o artigo 
166 da Lei Complementar nº 026/2002.

Art. 2º. Serão, todavia, mantidos nesta data os serviços cujos ti-
tulares da pasta entendam por essenciais e que não possam, por 
suas características, ser suspensos.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 25 de outubro de 2009
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto aos vinte e cinco dias do mês de 
outubro do ano dois mil e dez na portaria da Prefeitura Municipal.

EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Fraiburgo

Prefeitura MuniciPal

Lei Nº 2079/2010
LEI Nº. 2079, DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº. 4.320/64, NO ORÇAMENTO 
DO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO, DO EXERCÍCIO DE 2010, APRO-
VADO PELA LEI Nº. 2033, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2009 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais; e considerando o disposto na Lei 
Municipal 2033, de 02 de dezembro de 2009;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art.1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
adicional suplementar no orçamento da Prefeitura Municipal de 
Fraiburgo, para o exercício de 2010, no valor de R$ 406.361,77 
(quatrocentos e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta 
e sete centavos), nas seguintes dotações orçamentárias:

01.00 - Câmara Municipal de Vereadores
01.01 - Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0001.1.001 - Construção/Conclusão da Sede do Poder 
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09.00 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
09.01 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
26.782.0022.1.031 - Construção e Recuperação de Pontes, Ponti-
lhões e Bueiros
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (120) 
R$ 10.000,00

10.00 - Secretaria de Infraestrutura
10.02 - Segurança Pública
06.181.0024.1.039 - Sinalização Viária Horizontal e Vertical
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (152) 
R$ 20.000,00

11.00 - Secretaria de Ação Social
11.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0025.2.057 - Manutenção do Fundo Municipal de assistên-
cia Social
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (176) 
R$ 45.000,00
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (179) 
R$ 30.000,00

12.00 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
12.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
22.661.0026.2.060 - Programa ao Incentivo ao Desenvolvimento 
Industrial
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (192) 
R$ 7.310,00

23.691.0027.2.061 - Programa de Incentivos ao Comércio e Ser-
viços
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (276) 
R$ 2.000,00

Total R$ 406.361,77

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC. 29 de Outubro de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Lei Nº 2080/2010
LEI Nº 2080, DE 29 DE OUTUBRO DE 2010
AUTORIZA A APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO, ALTERA A 
LEI 1.420/99 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica autorizada a aprovação do loteamento urbano dos 
imóveis constantes das matrículas 6829 e 6830 do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Fraiburgo, Estado de Santa 
Catarina, com percentual de área de que trata o Inciso II do artigo 
73 da Lei Complementar 097/2008 inferior ao mínimo de 35% 
(Trinta e cinco por cento), mediante compensação financeira da 
área faltante, na forma dos §§ 3º, 4º e 5º do artigo 73 da referida 
LC 097/2008, acrescidos pela Lei Complementar 117/2010.

Parágrafo Único - A compensação financeira deverá ser quitada 

13.00 - Fundação Municipal de Esportes e Lazer - FME
13.01 - Fundação Municipal de Esportes e Lazer - FME
27.812.0029.2.064 - Programa de Desenvolvimento do Desporto 
Amador
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0800 (2) 
R$ 20.000,00

Total R$ 406.361,77

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto 
no artigo 1º desta Lei, correrá à conta da anulação das seguintes 
dotações orçamentárias.

01.00 - Câmara Municipal de Vereadores
01.01 - Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vere-
adores
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (4) 
R$ 40.000,00

03.00 - Procuradoria Geral do Município
03.01 - Procuradoria Geral do Município
04.122.0002.2.003 - Manutenção da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (10) 
R$ 8.000,00
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (11) 
R$ 5.000,00

06.00 - Secretaria de Finanças
06.01 - Secretaria de Finanças
04.123.0005.2.010 - Manutenção da Secretaria de Finanças
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (34) 
R$ 50.000,00
28.846.0000.0.400 - Indenizações e Restituições
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (41) 
R$ 2.000,00

07.00 - Secretaria de Educação Cultura e Esportes
07.01 - Educação Geral
12.361.0006.2.013 - Alimentação Escolar do Ensino Fundamental
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0300 (67) 
R$ 80.000,00

12.361.0007.2.015 - Manutenção das Atividades Culturais do En-
sino Fundamental
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0300 (72) 
R$ 6.200,00

12.362.0008.2.017 - Transporte Escolar do Ensino Médio
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (75) 
R$ 40.000,00

12.364.0009.2.020 - Transporte Escolar do Ensino Superior
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (80) 
R$ 40.000,00

12.366.0012.2.026 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (102) 
R$ 2.800,00
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (244) 
R$ 11.251,77
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (103) 
R$ 5.000,00

12.366.0012.2.027 - Alimentação Escolar de Jovens e Adultos
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0305 (104) 
R$ 1.800,00
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ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0318/2010
DECRETO Nº 0318, DE 29 DE OUTUBRO 2010.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no 
uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Muni-
cipal Nº 2079, de 29 de outubro de 2010;

DECRETA:
Art.1º Fica aberto no orçamento do Município de Fraiburgo para 
o exercício de 2010, crédito adicional suplementar no valor de R$ 
406.361,77 (quatrocentos e seis mil, trezentos e sessenta e um 
reais e setenta e sete centavos), nas seguintes dotações orça-
mentárias:

01.00 - Câmara Municipal de Vereadores
01.01 - Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0001.1.001 - Construção/Conclusão da Sede do Poder Le-
gislativo Municipal
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (1) 
R$ 15.000,00

01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vere-
adores
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (3) 
R$ 25.000,00

02.00 - Gabinete do Prefeito
02.01 - Gabinete do Prefeito
04.122.0002.2.002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (6) 
R$ 25.000,00

03.00 - Procuradoria Geral do Município
03.01 - Procuradoria Geral do Município
04.122.0002.2.003 - Manutenção da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (9) 
R$ 23.000,00

05.00 - Secretaria de Administração e Planejamento
05.01 - Secretaria de Administração e Planejamento
04.122.0002.2.005 - Manutenção da Secretaria de Administração 
e Planejamento
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (17) 
R$ 30.000,00
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (20) 
R$ 19.310,00
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (278) 
R$ 13.251,77

07.00 - Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
07.01 - Educação Geral
12.361.0007.2.014 - Manutenção das Atividades Esportivas do En-
sino Fundamental
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0300 (68) 
R$ 12.000,00

12.365.0010.2.021 - Manutenção da Educação Infantil
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (86) 
R$ 45.800,00
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0300 (87) 
R$ 64.200,00

12.365.0010.2.022 - Alimentação Escolar da Educação Infantil

pelo Loteador em até 06 (seis) parcelas, vencendo-se a primeira 
30 (trinta) dias após a execução da obra pública de que trata o 
artigo 3.º da Lei Municipal 1.420/99, com a nova redação fixada 
pelo artigo 3º desta Lei, e as demais parcelas sucessivamente a 
cada 30 (trinta) dias.

Art. 2º. O artigo 2º da Lei Municipal n.º 1.420, de 30 de Junho de 
1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - O Município arcará com todas as despesas de infra-
estrutura urbana da referida rua.”

Art. 3º. O artigo 3º da Lei Municipal n.º 1.420, de 30 de Junho de 
1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º - O Município, após o recebimento e a devida legalização 
da presente doação, executará a infra-estrutura da referida rua, 
no prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, após a aprovação do 
loteamento das áreas das matrículas n. 6829 e 6830 do Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Fraiburgo, Estado de Santa 
Catarina.”
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, 29 de Outubro de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0317/2010
DECRETO Nº 0317 DE 29 DE OUTUBRO 2010.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no 
uso de suas atribuições legais; em conformidade com a Lei Nº 
2033, de 02 de Dezembro de 2009;

DECRETA:
Art.1º Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Frai-
burgo para o exercício de 2010, crédito adicional suplementar no 
valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais), na seguinte dotação orça-
mentária:

10.00 - Secretaria de Infraestrutura
10.01 - Secretaria de infraestrutura
15.452.0023.2.049 - Manutenção dos Serviços Urbanos
4.4.90.00 - Aplicações Diretas 0.1.0200 (149) R$ 500,00
Total R$ 500,00

Art. 2º Os recursos necessários para atendimento ao disposto no 
artigo 1º deste Decreto, correrá à conta da anulação das seguintes 
dotações.

10.00 - Secretaria de Infraestrutura
10.01 - Secretaria de infraestrutura
15.452.0023.2.049 - Manutenção dos Serviços Urbanos
3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos 0.1.0200 
(144) R$ 500,00
Total R$ 500,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 29 de Outubro 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal
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R$ 6.200,00

12.362.0008.2.017 - Transporte Escolar do Ensino Médio
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (75) 
R$ 40.000,00

12.364.0009.2.020 - Transporte Escolar do Ensino Superior
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (80) 
R$ 40.000,00

12.366.0012.2.026 - Manutenção da Educação de Jovens e Adul-
tos
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (102) 
R$ 2.800,00
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (244) 
R$ 11.251,77
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (103) 
R$ 5.000,00

12.366.0012.2.027 - Alimentação Escolar de Jovens e Adultos
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0305 (104) 
R$ 1.800,00

09.00 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
09.01 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
26.782.0022.1.031 - Construção e Recuperação de Pontes, Ponti-
lhões e Bueiros
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (120) 
R$ 10.000,00

10.00 - Secretaria de Infraestrutura
10.02 - Segurança Pública
06.181.0024.1.039 - Sinalização Viária Horizontal e Vertical
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (152) 
R$ 20.000,00

11.00 - Secretaria de Ação Social
11.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0025.2.057 - Manutenção do Fundo Municipal de assistên-
cia Social
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (176) 
R$ 45.000,00
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (179) 
R$ 30.000,00

12.00 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
12.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico
22.661.0026.2.060 - Programa ao Incentivo ao Desenvolvimento 
Industrial
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (192) 
R$ 7.310,00

23.691.0027.2.061 - Programa de Incentivos ao Comércio e Ser-
viços
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (276) 
R$ 2.000,00
Total R$ 406.361,77

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 29 de Outubro de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0300 (93) 
R$ 10.000,00

12.366.0012.2.026 - Manutenção da Educação de Jovens e Adul-
tos
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0305 (101) 
R$ 1.800,00

09.00 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
09.01 - Secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente
20.606.0021.2.045 - Manutenção da Secretaria de Agropecuária 
e Meio Ambiente
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (126) 
R$ 10.000,00

10.00 - Secretaria de infraestrutura
10.01 - Secretaria de Infraestrutura
15.452.0023.2.049 - Manutenção dos Serviços Urbanos
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (145) 
R$ 52.000,00
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (147) 
R$ 40.000,00

13.00 - Fundação Municipal de Esportes e Lazer - FME
13.01 - Fundação Municipal de Esportes e Lazer - FME
27.812.0029.2.064 - Programa de Desenvolvimento do Desporto 
Amador
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0800 (2) 
R$ 20.000,00
Total R$ 406.361,77

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no 
artigo 1º deste decreto, correrá à conta da anulação das seguintes 
dotações orçamentárias.

01.00 - Câmara Municipal de Vereadores
01.01 - Câmara Municipal de Vereadores
01.031.0001.2.001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vere-
adores
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (4) 
R$ 40.000,00

03.00 - Procuradoria Geral do Município
03.01 - Procuradoria Geral do Município
04.122.0002.2.003 - Manutenção da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (10) 
R$ 8.000,00
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (11) 
R$ 5.000,00

06.00 - Secretaria de Finanças
06.01 - Secretaria de Finanças
04.123.0005.2.010 - Manutenção da Secretaria de Finanças
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (34) 
R$ 50.000,00
28.846.0000.0.400 - Indenizações e Restituições
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0200 (41) 
R$ 2.000,00

07.00 - Secretaria de Educação Cultura e Esportes
07.01 - Educação Geral
12.361.0006.2.013 - Alimentação Escolar do Ensino Fundamental
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0300 (67) 
R$ 80.000,00

12.361.0007.2.015 - Manutenção das Atividades Culturais do En-
sino Fundamental
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.0300 (72) 
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Garopaba

Prefeitura MuniciPal

Lei Complementar N.º 1.463/2010
LEI COMPLEMENTAR N.º 1.463, DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.
INSTITUI O PLANO DIRETOR MUNICIPAL, ESTABELECE OBJETI-
VOS, DIRETRIZES E INSTRUMENTOS PARA AS AÇÕES DE PLANE-
JAMENTO NO MUNICÍPIO DE GAROPABA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, faz saber 
a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

TITULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DA CONCEITUAÇÃO

Art. 1° Esta Lei Complementar institui o Plano Diretor Municipal 
de Garopaba, com fundamentos na Constituição Federal, Consti-
tuição do Estado de Santa Catarina, no Estatuto da Cidade - Lei 
Federal 10.257/01, bem como na Lei Orgânica do Município.

Parágrafo único. As normas, princípios básicos e diretrizes para 
implantação do Plano Diretor Municipal, são aplicáveis a toda a 
extensão territorial do Município.

Art. 2° O Plano Diretor Municipal de Garopaba, nos termos desta 
Lei, é o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano 
do Município, integra o processo de planejamento municipal e de-
finirá:
I. A função social da cidade e da propriedade;
II. As estratégias de desenvolvimento municipal, configuradas pe-
las políticas setoriais e diretrizes de desenvolvimento municipal;
III. O processo de planejamento, acompanhamento e revisão do 
Plano Diretor Municipal;
IV. O traçado do perímetro urbano;
V. O uso e ocupação do solo urbano e rural;
VI. O disciplinamento do parcelamento, implantação de loteamen-
tos e diretrizes para regularização fundiária;
VII. A hierarquização das vias urbanas e municipais, classificação 
e questões de mobilidade;
VIII. A estruturação dos instrumentos de planejamento;
IX. A revisão do código de obras e código de posturas.

Art. 3° As políticas, diretrizes, ações estratégicas, normas, pro-
gramas, planos plurianuais e orçamentos anuais deverão atender 
ao estabelecido nesta Lei e nas Leis que integram o Plano Diretor 
Municipal de Garopaba.

Art. 4° Integram o Plano Diretor Municipal as seguintes leis:
I. Lei do Plano Diretor Municipal;
II. Lei do Perímetro Urbano;
III. Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do Município;
IV. Lei de Parcelamento do Solo do Município;
V. Lei de Circulação, Transporte e Mobilidade urbana;
VI. Código de Obras;
VII. Código de Posturas

Parágrafo Único. Outras leis e decretos poderão vir a integrar ou 
complementar o Plano Diretor Municipal de Garopaba, desde que 
tratem de matéria pertinente ao desenvolvimento urbano e às 
ações de planejamento municipal.

Portaria Nº 2527/2010
PORTARIA Nº 2.527, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o Art. 37 da Constitui-
ção Federal; e em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 
04 de Junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade 
com Edital n.º 004 de 06 de outubro de 2010 e Contrato Admi-
nistrativo da Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - 
SANEFRAI;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGEN-
TE OPERACIONAL, para atender excepcional interesse público, na 
Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para 
a prestação de serviço;

RESOLVE:
Art. 1º - Contratar, em caráter temporário, LUIZ FERNANDO AN-
DRÉ, brasileiro, casado, inscrito no C.P.F. sob o nº 059.855.869-
10, na função de AGENTE OPERACIONAL, com lotação na Autar-
quia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, por 40 
horas semanais, no período de 03 de novembro de 2010 a 31 de 
dezembro de 2010, podendo ser prorrogado.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 01 de novembro de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Aviso de Pregão Presencial Nº 0124/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0124/2010 - PMF

Objeto: aquisição de 01 (uma) MOTONIVELADORA, NOVA, DE 
FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO 2010, conforme especificações e 
detalhamentos constantes do ANEXO I do Edital em epígrafe. O 
objeto deste certame refere-se a contratação de operação de cré-
dito entre a Prefeitura Municipal de Fraiburgo e o Banco do Brasil 
S/A, para aquisição de máquinas e equipamentos, no âmbito do 
Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS. Entrega/Protocolo 
dos Envelopes e Credenciamento: Até às 09:15 horas do dia 22 
de novembro de 2010. Abertura: Às 09:15 horas do mesmo dia. 
Julgamento: Menor Preço por Item. Recursos: Os recursos para o 
financiamento do objeto deste edital, serão do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, portanto é condi-
ção indispensável o credenciamento do fabricante e do produto no 
BNDES. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida 
Rio das Antas, n° 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. 
Site: www.fraiburgo.sc.gov.br.

Fraiburgo(SC), 29 de outubro de 2010.
NELMAR PINZ 
Prefeito Municipal
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a) Atender todas as praias com infra-estrutura mínima para os 
usuários, tais como trilhas, banheiros e postos de guarda-vidas, 
entre outros;
b) Garantir a plena oferta dos serviços de abastecimento de água 
potável em toda a área urbanizada do Município;
c) Prever a implementação de sistema coletivo de coleta e trata-
mento de esgoto sanitário em toda a área urbanizada do Municí-
pio;
d) Garantir a destinação adequada dos resíduos sólidos urbanos 
em aterro sanitário;
e)  Garantir a coleta e destinação adequada dos resíduos de ser-
viços de saúde;
f)  Assegurar a qualidade e a regularidade da oferta dos serviços 
de infra-estrutura de interesse público, acompanhando e atenden-
do ao aumento da demanda;
g) Promover melhorias na malha viária urbana, como pavimenta-
ção e sinalização;
h)  Promover, em conjunto com as concessionárias de serviços 
de interesse público, a universalização da oferta dos serviços de 
energia elétrica, iluminação pública, telecomunicações e de trans-
porte coletivos.
XI. Intensificar o uso das regiões bem servidas de infra-estrutura 
e equipamentos para otimizar o seu aproveitamento;
XII. Direcionar o crescimento da cidade para áreas propícias à 
urbanização, evitando problemas ambientais, sociais e de mobi-
lidade;
XIII. Compatibilizar o uso dos recursos naturais e cultivados, além 
da oferta de serviços, com o crescimento urbano, de forma a con-
trolar o uso e ocupação do solo;
XIV. Evitar a centralização excessiva de serviços;
XV.  Proteger o meio ambiente de quaisquer formas de degradação 
ambiental, mantendo a qualidade da vida urbana e rural, com as 
seguintes finalidades:
a) Consolidar e atualizar as ações municipais para a gestão am-
biental, em consonância com as legislações estaduais e federais;
b) Promover a preservação, conservação, defesa, recuperação e 
melhoria do meio ambiente natural, em harmonia com o desen-
volvimento social e econômico do Município;
c)  Recuperar e conservar as matas ciliares;
d) Resguardar a qualidade paisagística do Município, através da 
manutenção dos cenários naturais como costões e praias.
e)  Preservar as margens dos rios, fauna e reservas florestais do 
Município, evitando a ocupação na área rural, dos locais com de-
clividade acima de 30%, das áreas sujeitas à inundação e dos 
fundos de vale;
f)  Contribuir para a redução dos níveis de poluição e degradação 
ambiental e paisagística;
g) Recuperar áreas degradadas;
h)  Melhorar a limpeza urbana, reduzir o volume de resíduos gera-
dos, promover a reciclagem do lixo urbano, o tratamento e dispo-
sição final dos resíduos sólidos.
XVI. Valorizar a paisagem de Garopaba, a partir da conservação 
de seus elementos constitutivos e da manutenção do gabarito de 
altura consolidado das edificações;
XVII. Dotar o Município de Garopaba de instrumentos técnicos e 
administrativos capazes de prevenir os problemas do desenvolvi-
mento urbano futuro e, ao mesmo tempo, indicar soluções para 
as questões atuais;
XVIII. Promover a integração da ação governamental municipal 
com os órgãos federais e estaduais e a iniciativa privada;
XIX. Propiciar a participação da população nas discussões e gestão 
da cidade, bem como na criação de instrumentos legais de decisão 
colegiada, considerando a participação popular como produto cul-
tural do povo, com vistas a:
a) Aperfeiçoar o modelo de gestão democrática da cidade por 
meio da participação dos vários segmentos da comunidade na for-
mulação, execução e acompanhamento dos planos, programas e 
projetos para o desenvolvimento da cidade;
b) Ampliar e democratizar as formas de comunicação social e de 

CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS GERAIS

SEÇÃO I
DAS FINALIDADES E DOS PRINCÍPIOS

Art. 5° O Plano Diretor Municipal de Garopaba é o instrumento 
básico da política de desenvolvimento municipal, sob o aspecto 
físico, social, econômico e administrativo, tendo como finalidades 
a orientação da atuação do Poder Público e da iniciativa privada, o 
atendimento às aspirações da comunidade, a disciplina do desen-
volvimento municipal e a preservação e conservação dos recursos 
naturais locais.

Art. 6° O Plano Diretor Municipal de Garopaba tem por princípios:
I. O desenvolvimento sustentável do Município;
II. A preservação e recuperação do ambiente natural e construído;
III. A garantia da qualidade ambiental;
IV. O enriquecimento cultural da cidade pela diversificação, atrati-
vidade e competitividade;
V. A justiça social e a redução das desigualdades sociais e regio-
nais;
VI. A função social da propriedade;
VII. A gestão democrática, participativa e descentralizada, com a 
participação de setores da sociedade civil e do governo;
VIII. O direito universal à cidade, compreendendo a terra urba-
na, a moradia digna, o saneamento ambiental, a infra-estrutura 
urbana, o transporte, os serviços públicos, o trabalho, a cultura 
e o lazer;
IX. O fortalecimento da regulação pública e o controle sobre o uso 
e ocupação do espaço da cidade;
X. A integração horizontal entre os órgãos da Administração Pú-
blica, promovendo a atuação coordenada no desenvolvimento e 
aplicação das estratégias e metas do Plano, consubstanciadas em 
suas políticas, programas e projetos.

SEÇÃO II
DOS OBJETIVOS
Art. 7° O objetivo geral do Plano Diretor Municipal de Garopaba 
é orientar a política de desenvolvimento do Município, corrigindo 
suas deficiências, considerando as suas condicionantes e aprovei-
tando suas potencialidades.

Art. 8° São objetivos específicos do Plano Diretor Municipal de 
Garopaba:
I. Garantir a valorização dos elementos naturais, paisagísticos, 
históricos e culturais do Patrimônio Municipal e de sua População
II. Dotar o Município de uma estrutura que permita o desenvolvi-
mento da pesca artesanal e do turismo, em conformidade com os 
valores estéticos e de ocupação tradicionais;
III. Ordenar o crescimento urbano do Município, em seus aspec-
tos físico-ambiental, econômico, social, cultural e administrativo, 
dentre outros;
IV. Promover o máximo aproveitamento dos recursos administra-
tivos, financeiros, naturais, culturais e comunitários do Município;
V. Ordenar o uso e ocupação do solo, em consonância com a fun-
ção socioeconômica da propriedade;
VI. Promover a regularização fundiária;
VII. Promover o desenvolvimento do setor primário de forma a 
assegurar:
a) A qualidade das vias municipais (rurais);
b) A regulamentação das atividades agrossilvipastoris;
c) A proteção ambiental.
VIII. Promover o desenvolvimento do setor secundário, garantin-
do a qualidade ambiental e paisagística da orla marítima do Muni-
cípio, especialmente quanto aos níveis de poluição.
IX. Promover o desenvolvimento do setor terciário de Garopaba;
X. Promover a equilibrada e justa distribuição espacial da infra-
estrutura urbana e dos serviços públicos essenciais, visando:
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f) Lei 7.754, de 14 de abril de 1989 - Proteção de florestas em 
nascentes dos rios;
g) Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Lei de Crimes Am-
bientais.

§ 2º Em caso de descumprimento das regras impostas por essas 
leis, a Prefeitura Municipal deverá aplicar a pena de multa nos limi-
tes e condições estabelecidas por legislação específica, tais como 
Código de Obras e Código de Posturas, sem prejuízo de outras.

§ 3º A Lei de Uso e Ocupação do Solo, através de seu Macrozone-
amento, determinará os usos e parâmetros para as ocupações em 
cada porção do território rural.

§ 4º A Secretaria de Obras do Município será responsável pela 
fiscalização das propriedades rurais, bem como pela aplicação e 
respectiva cobrança das penalidades descritas na legislação com-
plementar.

§ 5º O valor arrecadado pelas multas aplicadas pelo descumpri-
mento da legislação urbanística relativas à função social da pro-
priedade será revertido para o Fundo de Desenvolvimento Muni-
cipal.

§ 6º O cumprimento das normas descritas no parágrafo 1º não 
exime o proprietário do cumprimento de todas as demais leis de 
preservação ambiental de competência do Estado e da União.

TÍTULO II
DAS MACRODIRETRIZES, DIRETRIZES E AÇÕES ESTRATÉGICAS 
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

CAPÍTULO I
DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Art. 12 A consecução dos objetivos do Plano Diretor Municipal de 
Garopaba dar-se-á com base na implementação de políticas inte-
gradas, visando ordenar a expansão e o desenvolvimento do Mu-
nicípio, permitindo o seu crescimento planejado e ambientalmente 
sustentável, com melhoria da qualidade de vida.

Art. 13 A política de desenvolvimento municipal compõe-se de ma-
cro diretrizes, diretrizes e ações estratégicas, definidas de acordo 
com as condicionantes, deficiências e potencialidades do municí-
pio.

§1º. São macrodiretrizes estratégicas de desenvolvimento do Mu-
nicípio de Garopaba:
a) Garantia de Qualidade de Vida e Bem-estar;
b) Conservação do Patrimônio Municipal;
c) Diversificação do Setor Econômico; e
d) Estruturação do Território Urbano e Rural.

§2º. São diretrizes estratégicas de desenvolvimento do Município 
de Garopaba:
a) Desenvolvimento Estratégico Regional;
b) Conservação Ambiental;
c) Proteção do patrimônio cultural;
d) Sustentabilidade Sócio-espacial;
e) Desenvolvimento Socioeconômico;
f) Otimização da Infra-estrutura;
g) Otimização e Adequação da Infra-estrutura Social;
h) Articulação Institucional.

Art. 14 As diretrizes estabelecidas nesta lei deverão ser obser-
vadas de forma integral e simultânea pelo Poder Público, visando 
garantir a sustentabilidade do Município.

acesso público às informações e dados da administração;
c)  Promover avaliações do modelo de desenvolvimento urbano, 
social e econômico adotado.

CAPÍTULO III
DA POLÍTICA URBANA DO MUNICÍPIO

Art. 9° A ordenação, a expansão e o desenvolvimento do Mu-
nicípio, serão implementados por meio de políticas setoriais in-
tegradas, suas diretrizes e ações estratégicas que, em conjunto, 
compõem a Política Urbana do Município.
CAPÍTULO IV
DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA
Art. 10 A propriedade urbana, pública ou privada, cumpre sua 
função social quando atende, simultaneamente, segundo critérios 
e graus de exigência estabelecidos no Plano Diretor Municipal e 
nas leis integrantes a este, no mínimo, aos seguintes requisitos:
I. Atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade 
de vida, à justiça social, ao acesso universal aos direitos funda-
mentais individuais e sociais e ao desenvolvimento econômico e 
social;
II. Compatibilidade do uso da propriedade com a infra-estrutura, 
equipamentos e serviços públicos disponíveis, com a preservação 
da qualidade do ambiente urbano e natural e com a segurança, 
bem-estar e saúde de seus moradores, usuários e vizinhos;
III. A preservação dos recursos naturais do Município e a recupe-
ração das áreas degradadas ou deterioradas;
IV. Compatibilização da ocupação do solo com os parâmetros de-
finidos pela Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do Mu-
nicípio.

§1º. O direito de propriedade sobre o solo não decorre, necessa-
riamente, o direito de construir, cujo exercício deverá ser autori-
zado pelo Poder Público, segundo os critérios estabelecidos na Lei 
de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.

§ 2º. Os direitos decorrentes da propriedade individual estarão 
subordinados aos interesses da coletividade.
CAPÍTULO V
DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL
Art. 11 A propriedade rural cumprirá sua função social quando 
houver a correta utilização econômica da terra e sua justa dis-
tribuição, de modo a atender o bem estar social da coletividade, 
mediante a produtividade e a promoção da justiça social, tendo 
em vista:
I. O aproveitamento racional e adequado do solo;
II. A utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e pre-
servação do meio ambiente;
III. A observância das disposições que regulam as relações de 
trabalho;
IV. A exploração que favoreça o bem estar dos proprietários e 
trabalhadores.

§1º. A propriedade rural deverá cumprir a sua função socioam-
biental, que consiste no atendimento dos requisitos ambientais 
simultaneamente aos demais elementos estabelecidos nas dispo-
sições das seguintes leis:

a) Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal;
b) Lei 7.802, de 11 de julho de 1989, Lei 9.974, de 06 de junho 
de 2000 e Decreto 4.074, de 04 de janeiro de 2002 - relacionadas 
aos Agrotóxicos;
c) Lei 11.428 de 22/12/2006 que dispõe sobre a utilização e pro-
teção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e dá outras 
providências;
d) Decreto nº 6.660 de 21/11/2008, que regulamenta a Lei da 
Mata Atlântica;
e) Lei 9.433, de 08 de janeiro de 1997 - Política Nacional dos Re-
cursos Hídricos;
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SEÇÃO I
SISTEMA MUNICIPAL DE ÁREAS VERDES

Art. 17 Compõem o Sistema Municipal de Áreas Verdes:
I. Áreas verdes públicas ou privadas com vegetação significativa, 
parques e Unidades de Conservação, cujas funções são proteger 
as características ambientais existentes e oferecer espaços públi-
cos adequados e qualificados ao lazer da população;
II. Áreas de preservação permanente (nascentes, cabeceiras dos 
cursos d’água dentre outras) que integram as bacias hidrográficas 
do Município;
III. Áreas públicas ou privadas, em situação de degradação am-
biental, que devem ser recuperadas e destinadas, preferencial-
mente, ao lazer da população, de forma a contribuir com o equi-
líbrio ambiental;
IV. Áreas naturais preservadas em função da existência de popu-
lações tradicionais.

Art. 18 O Sistema Municipal de Áreas Verdes tem por objetivo:
I. Assegurar usos compatíveis com a preservação e proteção am-
biental nas áreas integrantes do sistema;
II. Adotar critérios justos e eqüitativos de provisão e distribuição 
das áreas verdes e de lazer no âmbito municipal;
III. Definir critérios para a vegetação a ser empregada no paisa-
gismo urbano, garantindo sua diversificação e priorizado o uso de 
espécies nativas;
IV. Ampliar os espaços de lazer ativo e contemplativo, criando par-
ques lineares ao longo dos cursos d’água não urbanizados e no 
entorno das lagoas;
V. Integrar as áreas de vegetação significativa de interesse pai-
sagístico, protegidas ou não, de modo a garantir e fortalecer sua 
condição de proteção e preservação;
VI. Ampliar e articular os espaços de uso público, em particular os 
arborizados e destinados à circulação e bem-estar dos pedestres;
VII. Mobilizar a população envolvida de modo a identificar suas 
necessidades e anseios quanto às características físicas e estéticas 
do seu bairro de moradia;
VIII. Garantir as formas tradicionais de organização social relacio-
nada com recursos naturais preservados.

Art. 19 São diretrizes relativas ao sistema:
I. Geração de áreas verdes públicas relevantes, através de proces-
sos de regularização fundiária e parcelamento do solo;
II. Ampliação da arborização de ruas, criando faixas verdes que 
conectem praças, parques ou áreas verdes;
III. Manutenção dos recuos não edificáveis nas orlas das praias, a 
fim de garantir a qualidade paisagística e ambiental dos espaços 
além da melhoria da qualidade de vida dos munícipes;
IV. Estímulo à parceria entre setores públicos e privados;
V. O disciplinamento do uso, nas praças, nos parques e demais 
áreas verdes, das atividades culturais e esportivas, bem como dos 
usos de interesse turístico;
VI. Estabelecimento de programas de recuperação de áreas de-
gradadas.

CAPÍTULO III
DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E DA INFRA-ESTRU-
TURA SOCIAL
Art. 20 A política municipal de desenvolvimento socioeconômico 
e da infra-estrutura social tem como objetivo geral a promoção 
social e econômica, de forma a gerar melhoria na qualidade de 
vida da população, preservando e incentivando as potencialidades 
regionais e locais, através da articulação das políticas públicas em 
suas várias dimensões.

Art. 21 Na política de desenvolvimento socioeconômico devem ser 
observadas as seguintes diretrizes:
I. Promover e qualificar a pesca artesanal;
II. Fortalecer a agroindústria, ampliando o valor agregado da 

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA AMBIENTAL
Art. 15 A política ambiental municipal tem como objetivo promo-
ver a conservação, preservação e recuperação do meio ambiente 
em seus aspectos natural e cultural, estabelecendo normas de in-
centivos e restrições ao seu uso e ocupação, visando a sustentabi-
lidade da cidade para as presentes e futuras gerações.

Parágrafo Único. Constituem os aspectos natural e cultural do 
meio ambiente, o conjunto de bens existentes no Município, de 
domínio público ou privado, cuja proteção ou preservação seja de 
interesse público, quer por sua vinculação histórica, quer por seu 
valor natural, cultural, urbano, paisagístico, arquitetônico, arqueo-
lógico, artístico, etnográfico e genético, entre outros.

Art. 16 São diretrizes gerais da política ambiental municipal:
I. Implementar as diretrizes contidas na Política Nacional do Meio 
Ambiente, Política Nacional de Recursos Hídricos, Política Nacional 
de Saneamento, Programa Nacional de Controle da Qualidade do 
Ar, Lei Orgânica do Município e demais normas correlatas e regu-
lamentares federais e estaduais;
II. Promover a sustentabilidade ambiental planejando e desen-
volvendo estudos e ações visando incentivar, proteger, conservar, 
preservar, restaurar, recuperar e manter a qualidade ambiental ur-
bana e cultural;
III. Elaborar e implementar planos, programas e ações de pro-
teção e educação ambiental e cultural visando garantir a gestão 
compartilhada;
IV. Assegurar que o lançamento na natureza, de qualquer forma 
de matéria ou energia, não produza riscos à natureza ou a saú-
de pública e que as atividades potencialmente poluidoras ou que 
utilizem recursos naturais, tenham sua implantação e operação 
controlada;
V. Definir de forma integrada, áreas prioritárias de ação governa-
mental visando à proteção, preservação e recuperação da qualida-
de ambiental e do equilíbrio ecológico;
VI. Identificar e criar unidades de conservação e outras áreas de 
interesse para a proteção de mananciais, ecossistemas naturais, 
flora e fauna, recursos genéticos e outros bens naturais e cultu-
rais, estabelecendo normas a serem observadas nessas áreas;
VII. Ampliar as áreas integrantes do Sistema Municipal de Áreas 
Verdes;
VIII. Estabelecer normas específicas para a proteção de recursos 
hídricos, por meio de planos de uso e ocupação de áreas de ma-
nancial e bacias hidrográficas;
IX. Promover o saneamento ambiental, por meios próprios ou de 
terceiros, com a oferta de serviços públicos adequados aos inte-
resses e necessidades da população e às características locais;
X. Promover a preservação do patrimônio cultural edificado e dos 
sítios históricos, mantendo suas características originais e sua am-
biência na paisagem urbana, por meio de tombamento ou outros 
instrumentos, e orientar e incentivar o seu uso adequado;
XI. Identificar e definir os bens de valor ambiental e cultural, de 
natureza material e imaterial, de interesse de conservação e pre-
servação, integrantes do Patrimônio Ambiental e Cultural do Mu-
nicípio;
XII. Estabelecer normas, padrões, restrições e incentivos ao uso 
e ocupação dos imóveis, públicos e privados, considerando os as-
pectos do meio ambiente natural, cultural e edificado, compatíveis 
com os limites da sustentabilidade ambiental;
XIII. Orientar e incentivar o uso adequado do patrimônio, dos sí-
tios históricos e da paisagem urbana;
XIV. Estabelecer incentivos construtivos e fiscais visando à preser-
vação, conservação e recuperação do patrimônio cultural e am-
biental;
Reduzir anualmente, a emissão de poluentes nocivos à saúde des-
pejados no ar, no solo e nas águas, observados os protocolos in-
ternacionais relativos à matéria firmados pelo Brasil.
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agricultor;
III. Intensificar ações conjuntas entre EPAGRI e Prefeitura Muni-
cipal;
IV. Ampliar a comercialização da produção agrícola município;
V. Oferecer infra-estrutura viária eficiente;
VI. Incentivar a prática de culturas alternativas;
VII. Implementar programas de melhorias de habitação rural para 
famílias de baixa renda;
VIII. Restringir atividades poluidoras na região de manancial de 
abastecimento;
IX. Promover melhorias no transporte escolar do município;
X. Garantir o abastecimento de água na área rural.

Art. 27 São ações estratégicas da Política de desenvolvimento do 
setor primário:
I. Divulgar a agricultura agroecológica local;
II. Promover a pesca artesanal;
III. Fortalecer a produção do setor primário no município;
IV. Incentivar a diversificação agrícola;
V. Incentivar a produção e comercialização local.

SEÇÃO III
DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR SECUNDÁRIO
Art. 28 São diretrizes a serem adotadas na promoção do desenvol-
vimento do setor secundário:
I. Fomentar o fortalecimento da indústria local;
II. Promover cursos profissionalizantes;
III. Dar continuidade à atração de novos empreendimentos indus-
triais de baixo impacto;
IV. Incentivar e fomentar a atração e desenvolvimento da agroin-
dústria no município agregando valor aos produtos locais.

Art. 29 São ações estratégicas da Política de desenvolvimento do 
setor secundário:
I. Promover o incentivo e fortalecimento da produção local;
II. Implantar programa de apoio às agroindústrias familiares.

SEÇÃO IV
DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR TERCIÁRIO
Art. 30 São diretrizes a serem adotadas na promoção do desenvol-
vimento do setor terciário:
I. Incentivar o consumo no comércio local pelo município;
II. Fomentar o fortalecimento de empresas existentes no muni-
cípio;
III. Implementar feiras livres e divulgação dos produtos em con-
junto, como marca da cidade;
IV. Dinamizar setor histórico com o comércio de artesanato local.

Art. 31 São ações estratégicas da Política de desenvolvimento do 
setor terciário:
I. Promover a divulgação do comércio local;
II. Incentivar a emissão de notas fiscais do setor de comércio e 
serviços;
III. Incentivar a produção e comercialização local.

SEÇÃO V
DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Art. 32 São diretrizes a serem adotadas na promoção do desenvol-
vimento do turismo:
I. Viabilizar o turismo extra-sazonal, através de divulgação de ou-
tros atrativos;
II. Auxiliar no desenvolvimento do turismo de observação de ba-
leias;
III. Propiciar condições para implementação de atracadouro tu-
rístico;
IV. Auxiliar na promoção de cursos técnicos visando o treinamento 
da mão-de-obra local para o turismo;
V. Promover manejo sustentável da atividade relacionada ao meio 
ambiente;

produção primária;
III. Estimular o fortalecimento das cadeias produtivas do Município 
e da região;
IV. Promover a gestão ambiental, através da conservação dos so-
los, gestão por micro bacias hidrográficas, proteção de matas ci-
liares e criação de Unidades de Conservação;
V. Atrair novos setores produtivos para o Município;
VI. Incentivar o empreendedorismo nos setores primário, secun-
dário e terciário, a partir da identificação de vazios econômicos no 
município;
VII. Promover a geração de emprego, trabalho e renda e o forta-
lecimento dos segmentos econômicos relevantes para o desenvol-
vimento do Município.

Art. 22 São diretrizes gerais da política de desenvolvimento da 
infra-estrutura social:
I. Qualidade na prestação de serviços públicos de assistência e 
promoção social, através de práticas inovadoras;
II. Respeito e valorização do indivíduo como cidadão, independen-
temente da condição sócio-econômica, raça, cor ou credo;
III. Integração e complementaridade nos programas, projetos e 
ações entre os diversos órgãos de governo e a sociedade civil;
IV. Estímulo à autonomia da população em situação de risco e 
vulnerabilidade social, em especial na educação, na formação pro-
fissional e geração de oportunidades de trabalho e renda;
V. Implementação de políticas socialmente inclusivas, vinculadas à 
geração de emprego e renda.

SEÇÃO I
DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Art. 23 Constituem objetivos para uma política de trabalho, em-
prego e renda:
I. Garantia dos direitos sociais;
II. Garantia de acessibilidade a bens e serviços;
III. Promoção da cidadania.

Art. 24 Constituem diretrizes para uma política de trabalho, em-
prego e renda:
I. Fortalecer as estratégias de desenvolvimento econômico como 
mecanismo de melhoria da renda e qualidade de vida da popula-
ção local;
II. A criação de condições de infra-estrutura e instrumentos de 
incentivos para o aumento da oferta de postos de trabalho em 
todos os setores produtivos da economia;
III. Geração de renda e formação de micros e pequenos empre-
endimentos de base familiar ou associativa, fortalecendo o campo 
da economia solidária;
IV. O estudo, diagnóstico e a constituição de novas cadeias produ-
tivas sustentáveis, e geradoras de postos de trabalho;
V. Investimento público contra inatividade da força de trabalho 
com idade entre 16-24 anos, por meio de programas de bolsas 
de estudo, inclusive para os níveis técnicos, tecnólogo e superior.

Art. 25 São ações estratégicas da Política de geração de trabalho, 
emprego e renda:
I. Promover programa de geração de emprego no município;
II. Promover o fortalecimento das indústrias de beneficiamento, 
cooperativas, agroindústrias no município;
III. Ministrar cursos profissionalizantes.
IV. 

SEÇÃO II
DO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PRIMÁRIO
Art. 26 São diretrizes a serem adotadas na promoção do desenvol-
vimento do setor primário:
I. Implantar o Sistema de Inspeção Municipal - SIM, garantindo a 
certificação e comercialização da produção agrícola;
II. Promover a melhoria/continuidade das atividades das coopera-
tivas e/ou associações de agricultores e incremento ao apoio ao 
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II. Promover o cumprimento da função social da terra urbana res-
peitando o meio ambiente, em consonância com o disposto na 
Lei Federal nº 10.257/2001 - Estatuto da Cidade e neste Plano 
Diretor;
Viabilizar a produção de lotes urbanizados e de novas moradias, 
com vistas à redução do déficit habitacional e ao atendimento da 
demanda constituída por novas famílias.

Art. 38 São diretrizes gerais da política municipal de habitação:
I. Diversificar as modalidades de acesso à moradia, tanto nos pro-
dutos quanto nas formas de comercialização, adequando o aten-
dimento às características sócio-econômicas das famílias benefi-
ciadas;
II. Estabelecer critérios para a regularização de ocupações consoli-
dadas e promover a titulação de propriedade aos seus ocupantes;
III. Promover a relocação de moradores residentes em locais im-
próprios ao uso habitacional e em situação de risco, recuperando 
o meio ambiente degradado;
IV. Produzir e incentivar a produção de moradias e lotes urbaniza-
dos destinados ao atendimento de famílias de menor renda;
V. Promover a regularização fundiária e a urbanização de áreas de 
assentamentos subnormais, adequando-as aos parâmetros urba-
nísticos e ambientais estabelecidos e incluindo-os no contexto da 
cidade formal;
VI. Promover melhores condições de habitabilidade às moradias 
existentes, tais como salubridade, segurança, infra-estrutura e 
acesso aos serviços e equipamentos urbanos.

Art. 39 São ações estratégicas da Política municipal de habitação:
I. Implantar o Plano Local de Habitação de Interesse Social;
II. Promover a construção de moradias populares em parceria com 
a Prefeitura Municipal e comunidade.

SEÇÃO VIII
DA EDUCAÇÃO
Art. 40 A política municipal de educação tem como fundamento 
assegurar ao aluno educação de qualidade para o exercício da 
cidadania, com os seguintes objetivos:
I. Atender à demanda da educação infantil, conforme os parâme-
tros do Plano Nacional da Educação;
II. Universalizar o atendimento à demanda do Ensino Fundamen-
tal, garantindo o acesso e permanência na escola;
III. Promover a erradicação do analfabetismo;
IV. Compatibilizar as propostas educacionais com as necessidades 
oriundas do processo de desenvolvimento sustentável da Cidade;
V. Melhorar os indicadores de escolarização da população.

Art. 41 São diretrizes gerais da política municipal da educação:
I. Promover o acesso da escola e da população às novas tecno-
logias;
II. Ampliar e consolidar a autonomia administrativa, financeira e 
pedagógica das unidades educacionais, garantindo agilidade na 
viabilização de projetos pedagógicos e qualidade no atendimento;
III. Propiciar o auxílio ao estudo universitário em cidades vizinhas 
e de cursos preparatórios para o ensino superior;
IV. Promover a inserção do jovem no mercado de trabalho;
V. Promover eventos culturais com as universidades e instituições 
parceiras, além de Intercâmbio Cultural com cidades do MERCO-
SUL;
VI. Utilizar a Educação Ambiental como diferencial do município;
VII. Promover a articulação e a integração das ações voltadas à 
criação de ambientes de aprendizagem;
VIII. Promover programas de inclusão e de atendimento a porta-
dores de necessidades especiais, preferencialmente na rede regu-
lar de ensino;
IX. Promover a elevação do nível de escolaridade da população 
economicamente ativa;
X. Promover ações que motivem a permanência das crianças 
e adolescentes no ambiente escolar, em especial aquelas em 

VI. Promover o desenvolvimento de atividades turísticas nas pe-
quenas propriedades, enfocando melhorias na infra-estrutura ru-
ral, divulgação e capacitação.

Art. 33 São ações estratégicas da Política de desenvolvimento do 
turismo:
I. Organizar o turismo;
II. Incentivar ao Empreendedorismo Local;
III. Qualificar a mão-de-obra empregada em turismo;
IV. Planejar circuitos turísticos regionais;
V. Estruturar os atrativos turísticos naturais;
VI. Criar áreas de interesse especial para o turismo.

SEÇÃO VI
DO DESENVOLVIMENTO HUMANO E QUALIDADE DE VIDA
Art. 34 São diretrizes a serem adotadas na promoção do desenvol-
vimento humano e qualidade de vida:
I. Ampliar a rede de saneamento básico municipal;
II. Fortalecer a prática de reciclagem no município;
III. Promover melhorias na mobilidade urbana;
IV. Ampliar a oferta de espaços de desenvolvimento de atividades 
de lazer, cultura e esporte;
V. Garantir o acesso ao atendimento de saúde, educação, seguran-
ça, lazer e moradia digna para todos;
VI. Promover a criação de políticas para regularização fundiária;
VII. Restringir, recuperar e/ou realocar a ocupação em áreas am-
bientalmente frágeis e de risco;
VIII. Firmar parcerias público-privado para capacitação de mão-
de-obra local visando atender a realidade e demanda municipal 
e regional;
IX. Promover o incentivo aos programas assistenciais do municí-
pio;
X. Promover melhorias no sistema de segurança pública municipal;
XI. Promover e incentivar o desenvolvimento da cultura no mu-
nicípio.

Art. 35 São ações estratégicas da Política de desenvolvimento hu-
mano e qualidade de vida:
I. Elaborar e implantar o Plano Municipal de Habitação;
II. Adquirir sedes próprias para as creches no município;
III. Garantir a alimentação escolar de boa qualidade, complemen-
tando com alimentos adquiridos por meio dos produtores do mu-
nicípio;
IV. Fortalecer programas de saúde existentes;
V. Manter e fortalecer os diversos programas sociais;
VI. Manter os estabelecimentos de cultura, esporte e lazer em 
condições satisfatórias de uso;
VII. Promover a manutenção dos equipamentos esportivos;
VIII. Promover o fortalecimento das manifestações culturais;
IX. Promover espaços públicos de lazer.

SEÇÃO VII
DA HABITAÇÃO
Art. 36 A política municipal de habitação tem por objetivo orientar 
as ações do Poder Público e da iniciativa privada propiciando o 
acesso à moradia, priorizando famílias de menor renda, num pro-
cesso integrado às políticas de desenvolvimento urbano e regional 
e demais políticas municipais.

Parágrafo Único. As diretrizes gerais da política municipal de habi-
tação estão voltadas para o conjunto da população do Município, 
com destaque para as diretrizes da política da habitação de inte-
resse social para a população de menor renda.

Art. 37 São diretrizes gerais da política municipal de habitação:
I. Assegurar a integração da política municipal de habitação com 
as demais políticas públicas, em especial as de desenvolvimento 
urbano, de mobilidade, de geração de trabalho, emprego e renda 
e ambiental;
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promoção social:
I. Promover e incentivar a convivência familiar, a autonomia e a 
integração do idoso na comunidade;
II. Promover a inclusão da pessoa portadora de deficiência e ne-
cessidades especiais na família e na comunidade;
III. Desenvolver junto ao jovem uma cultura de protagonista de 
participação e de co-responsabilidade para com a comunidade;
IV. Viabilizar plano de reinserção social de ex-carcerários;
V. Promover, no âmbito da Assistência Social, o enfrentamento à 
violência, à exploração e abuso sexual, e o atendimento à popula-
ção de rua, à vitimizada e àquela em conflito com a lei.

Art. 48 São ações estratégicas da Política municipal de assistência 
social:
I. Fortalecer os cursos de qualificação de mão-de-obra;
II. Manter os diversos programas sociais e fortalecê-los;
III. Fortalecer os Clubes de mães;
IV. Manter os espaços multiusos em condições satisfatórias de uso.

SEÇÃO XI
DA CULTURA, ESPORTE E LAZER
Art. 49 A política municipal da cultura, esporte e lazer tem como 
fundamento a promoção de ações que possibilitem a utilização 
do tempo livre, a prática esportiva, a melhoria e conservação da 
saúde por meio da atividade física, a sociabilização e promover o 
desenvolvimento social, artístico e cultural da população, com os 
seguintes objetivos:
I. Formular, planejar, implementar e fomentar práticas culturais, 
de esporte, lazer e atividades físicas para o desenvolvimento das 
potencialidades do ser humano e de seu bem estar;
II. Desenvolver a cultura e o costume esportivo e de lazer junto 
à população, com práticas cotidianas baseadas em valores de in-
tegração do homem com a natureza e da sua identificação com 
a cidade.

Art. 50 São diretrizes gerais da política municipal da cultura, es-
porte e lazer:
I. Ampliar e consolidar as possibilidades de convivência cotidia-
na do cidadão com atividades artísticas e culturais, considerando 
novas formas de expressão e a inserção da arte no âmbito comu-
nitário;
II. Promover o acesso aos equipamentos esportivos municipais e 
às suas práticas esportivas, de lazer, e de atividades físicas, pro-
porcionando bem estar e melhoria da qualidade de vida;
III. Ampliar e consolidar programas nos segmentos de cultura, 
esporte, educação e rendimento como fator de promoção social;
IV. Ampliar e consolidar programas destinados à disseminação de 
práticas artísticas e saudáveis junto à comunidade;
V. Promover a preservação e conservação do patrimônio cultural 
da Cidade.

Art. 51 São ações estratégicas da Política municipal da cultura, 
esporte e lazer:
I. Ampliar o número de estabelecimentos de cultura, esporte e 
lazer em condições satisfatórias de uso;
II. Promover manutenção dos equipamentos esportivos;
III. Disponibilizar áreas verdes de lazer no município;
IV. Promover o fortalecimento das manifestações culturais;
V. Promover espaços públicos de lazer.
VI. 

CAPÍTULO IV
DAS POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

SEÇÃO I
DO SISTEMA VIÁRIO

Art. 52 O Sistema Viário é constituído pela infra-estrutura física das 
vias municipais (rurais) e urbanas e logradouros que compõem a 

situação de risco ou vulnerabilidade social.

Art. 42 São ações estratégicas da Política municipal da educação:
I. Implantar quadras poliesportivas nas escolas municipais;
II. Fortalecer cursos à distância;
III. Renovar e ampliar a frota de veículos escolares;
IV. Garantir a alimentação escolar de boa qualidade, complemen-
tando com alimentos adquiridos por meio dos produtores do mu-
nicípio;
V. Promover o fortalecimento das salas de informática para alunos 
e comunidade.

SEÇÃO IX
DA SAÚDE
Art. 43 A política municipal de saúde visa à promoção da saúde da 
população pela gestão e regulação dos serviços próprios e conve-
niados, pelo monitoramento de doenças e agravos, pela vigilância 
sanitária, integrada as políticas de controle da qualidade ambien-
tal, do ar e das águas, dos resíduos orgânicos e inorgânicos, tendo 
como objetivos:
I. Promover a saúde, reduzir a mortalidade e aumentar a expecta-
tiva de vida da população;
II. Consolidar a gestão plena do Sistema de Saúde.

Art. 44 São diretrizes gerais da política municipal de saúde:
I. Promover a melhoria constante da infra-estrutura pública dos 
serviços de saúde;
II. Implementar os sistemas de gestão e regulação dos serviços 
próprios e conveniados ao SUS;
III. Promover a melhoria do quadro epidemiológico, reduzindo os 
principais agravos, danos e riscos à saúde da população garopa-
bense;
IV. Promover ações estratégicas de atenção à mulher, à criança, 
ao adolescente, ao adulto, ao idoso e ao portador de deficiência;
V. Viabilizar ações de prevenção, promoção, proteção e atenção à 
saúde, no âmbito municipal;
VI. Promover a melhoria dos índices de morbidade e mortalida-
de no município, especialmente das patologias de enfrentamento 
contínuo.

Art. 45 São ações estratégicas da Política municipal da saúde:
I. Promover melhorias no atendimento ginecológico e odontológi-
co para a comunidade;
II. Fortalecer programas de saúde existentes (capacitação);
III. Promover reformas e ampliações nas Unidades Básicas de 
Saúde;
IV. Promover a conscientização da população sobre a importância 
do tratamento da água, do cuidado com as fossas e do destino do 
lixo doméstico;
V. Viabilizar a visita frequente de agentes de saúde na área rural;
VI. Instalar postos de pronto atendimento móvel durante a tem-
porada.

SEÇÃO X
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Art. 46 A política municipal de assistência social visa à auto-sus-
tentabilidade da população em situação de risco ou vulnerabilida-
de social e tem como objetivos:
I. Promover a proteção e a defesa dos direitos da população em 
situação de risco e vulnerabilidade social;
II. Realizar ações de promoção à família e de apoio ao desenvol-
vimento comunitário;
III. Implementar ações que possibilitem a criação de oportuni-
dades de trabalho e renda à população em situação de risco ou 
vulnerabilidade social;
IV. Investir e incentivar a educação profissional, priorizando a po-
pulação de risco ou vulnerabilidade social.

Art. 47 São diretrizes gerais da política municipal de assistência e 
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serviços de transportes de passageiros e de cargas, abrigos, es-
tações de embarque e desembarque de passageiros e operado-
res de serviços, submetidos à regulamentação específica para sua 
execução.

Art. 59 São diretrizes específicas da política municipal de transporte:
I. Estabelecer critérios de planejamento e operação de forma inte-
grada aos sistemas estadual e interestadual, atendendo aos inte-
resses e necessidades da população e características locais;
II. Estruturar medidas reguladoras para o transporte de carga;
III. Definir as principais rotas, os padrões de veículos e os pontos 
de carga e descarga a serem utilizados no abastecimento e na 
distribuição de bens dentro do Município;
IV. Estabelecer horários especiais de tráfego de veículos de trans-
porte de cargas bem como restrições de tonelagem nos principais 
eixos ou áreas da Cidade;
V. Promover meios institucionais adequados para a perfeita har-
monia no planejamento e gerenciamento dos serviços de trans-
porte de passageiros e de cargas no âmbito federal e estadual;
VI. Promover a atratividade do uso do transporte coletivo de pas-
sageiros por intermédio de deslocamentos rápidos, seguros, con-
fortáveis e custos compatíveis;
VII. Estabelecer políticas tarifárias que preservem o equilíbrio eco-
nômico e social do sistema de transporte;
VIII. Buscar a excelência de padrões de qualidade que proporcio-
nem aos usuários do sistema de transporte em crescente grau de 
satisfação com o serviço;
IX. Racionalizar o sistema de transporte e as formas de gerencia-
mento e controle de operação;
X. Adequar a oferta de transportes à demanda, compatibilizando 
seus efeitos indutores com os objetivos e diretrizes de uso e ocu-
pação do solo e da circulação viária;
XI. Estruturar as medidas reguladoras para os sistemas autoriza-
dos de transporte de passageiros;
XII. Possibilitar a participação da iniciativa privada na operação e 
implantação de infra-estrutura do sistema, sob a forma de investi-
mento, concessão de serviço público, autorização ou obra.

Art. 60 São ações estratégicas da Política municipal de transporte:
I. Promover melhorias no terminal rodoviário;
II. Melhorar o transporte escolar municipal.

SEÇÃO III
DO SANEAMENTO PÚBLICO
Art. 61 O Sistema de Saneamento Público, a ser regulamentado 
em lei específica, observados os objetivos e diretrizes propostos, 
visa a qualidade de vida, através de um ambiente salubre, e incor-
pora os seguintes subsistemas e responsabilidades:
I. Abastecimento de água;
II. Esgotamento sanitário;
III. Drenagem pluvial;
IV. Coleta e tratamento de resíduos sólidos.

Art. 62 O Sistema de Saneamento Público tem como diretrizes:
I. A sustentabilidade ambiental, econômica e da infraestrutura 
existente e a implantar, bem como sua máxima produtividade, efi-
cácia e racionalidade;
II. A justiça social, através do resgate da dignidade, da cidadania 
e da salvaguarda dos direitos básicos, considerando-se o contexto 
sócio-ambiental local;
III. A universalização, a integralidade, a eqüidade, a regularidade, 
a continuidade, a eficiência e a qualidade dos serviços do siste-
ma de saneamento e seu enquadramento em padrões sanitários 
adequados.

Art. 63 Constituem objetivos para o sistema de saneamento em 
relação ao abastecimento de água:
I. Garantir a universalização dos serviços e abastecimento de água, 
de maneira ininterrupta e de acordo com os padrões ambientais e 

malha por onde circulam os veículos, pessoas e animais.

Parágrafo Único. O Sistema Viário Municipal é objeto de lei espe-
cífica, que integrará este Plano Diretor, observadas as diretrizes 
estabelecidas.

Art. 53 São diretrizes da política municipal do sistema viário:
I. Planejar, executar e manter o sistema viário segundo critérios de 
segurança e conforto da população, respeitando o meio ambiente, 
obedecidas as diretrizes de uso e ocupação do solo e do transporte 
de passageiros;
II. Promover a continuidade ao sistema viário por meio de diretri-
zes rodoviárias e de arruamento a serem implantadas e integradas 
ao sistema viário oficial, especialmente nas áreas de urbanização 
incompleta;
III. Promover tratamento urbanístico adequado nas vias, de modo 
a proporcionar a segurança dos cidadãos e a preservação do pa-
trimônio histórico, ambiental, cultural, paisagístico, urbanístico e 
arquitetônico da Cidade;
IV. Hierarquizar o sistema viário, de forma a propiciar o melhor 
deslocamento de veículos e pedestres, atendendo as necessidades 
da população, do sistema de transporte coletivo, individual e de 
bens;
V. Planejar, ordenar e operar a rede viária municipal, priorizando o 
transporte público de passageiros;
VI. Aperfeiçoar e ampliar o sistema de circulação de pedestres e 
de pessoas portadoras de deficiência, propiciando conforto, segu-
rança e facilidade nos deslocamentos;
VII. Garantir o acesso às propriedades e comunidades rurais;

Art. 54 São ações estratégicas da Política municipal do sistema 
viário:
I. Promover melhorias na conservação das estradas municipais;
II. Melhorar as condições de acesso às praias;
III. Implementar estacionamentos próximos às praias através de 
parcerias com proprietários locais;
IV. Implantar acessibilidade nos passeios (portadores de necessi-
dades especiais);
V. Regulamentar sistema viário através de legislação específica;
VI. Promover o desvio de fluxo pesado do centro da sede;
VII. Elaborar e implantar projeto de arborização urbana;
VIII. Promover a conservação das vias urbanas;
IX. Implantar ciclovias.
SEÇÃO II
DO SISTEMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE
Art. 55 A Mobilidade urbana é composta pelo conjunto de políticas 
de transporte e circulação que visam proporcionar acesso amplo e 
democrático ao espaço urbano, garantindo a acessibilidade, eqüi-
dade, segurança e a circulação das pessoas e das mercadorias, 
orientada para a inclusão social.

Art. 56 São diretrizes do Sistema de Mobilidade Urbana:
I. Planejar e executar de forma integrada as questões de transpor-
te, trânsito e uso do solo;
II. Priorizar a circulação dos pedestres em relação aos veículos 
motorizados e dos veículos coletivos em relação aos particulares;
III. Regulamentar todos os serviços de transporte do município;
IV. Revitalizar, recuperar e construir passeios, viabilizando e otimi-
zando a circulação de pedestres;
V. Permitir integração do transporte com outros municípios;
VI. Implementar políticas de segurança do trânsito municipal;
VII. Mitigar o conflito entre a circulação de veículos, ciclistas e de 
pedestres.

Art. 57 O Sistema de Mobilidade é integrado pelos sistemas viário 
e de transporte, que devem interligar as diversas áreas do Muni-
cípio.

Art. 58 O Sistema Municipal de Transporte é constituído pelos 
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público:
I. Implantar sistema de coleta e tratamento de esgotamento sa-
nitário;
II. Elaborar e implantar Plano Municipal de Saneamento Básico;

SEÇÃO IV
DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Art. 68 A Iluminação Pública visa conferir conforto e segurança à 
população, assegurando adequada iluminação noturna nas vias, 
calçadas e logradouros públicos, adotando medidas de gestão vi-
sando à conservação e eficiência energética, redução do consumo 
e o uso racional de energia, fomentando a co-geração, minimiza-
ção dos impactos ambientais com estímulo a fontes renováveis.

Art. 69 Constituem diretrizes para a iluminação pública:
I. Busca de formas alternativas de energia, como a solar, eólica e 
o gás natural para alimentação do sistema de iluminação pública;
II. Promoção de campanhas educativas visando o respeito às ins-
talações referentes à iluminação pública e a redução de consumo 
evitando-se o desperdício;
III. Concessão do direito de uso do solo, subsolo ou do espaço 
aéreo do Município, em regime oneroso, na forma estabelecida 
em lei específica;
IV. Modernização e maior eficiência da rede de iluminação pública, 
com programa municipal de gerenciamento da rede;
V. Reciclagem de lâmpadas e materiais nocivos ao meio ambiente 
utilizados no sistema de iluminação pública;
VI. Racionalização da iluminação em edifícios públicos;
VII. Ampliação da cobertura de atendimento na Cidade, buscando 
a eliminação de ruas sem iluminação pública.

SEÇÃO V
DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
Art. 70 Constituem objetivos e diretrizes da política de comunica-
ção:
I. Fixar estratégias para acompanhamento da evolução tecnológi-
ca dos sistemas de comunicações e telemática em nível municipal 
e regional, estimulando a participação e controle compartilhado 
entre os setores público e privado e a sociedade;
II. Atuar junto às empresas concessionárias visando promover 
a disponibilização dos sistemas de telefonia e de transmissão de 
dados e imagens, integrando-os com centros urbanos regionais, 
nacionais e internacionais;
III. Proporcionar os sistemas de telecomunicações e telemática 
em infra-estrutura de suporte, visando a atração de novos investi-
mentos e empreendimentos urbanos e rurais.

SEÇÃO VI
DO SERVIÇO FUNERÁRIO
Art. 71 O serviço funerário tem caráter público e essencial, poden-
do ser delegado à iniciativa privada, e reger-se-á por lei específica.

Parágrafo Único. O serviço público de competência do Município 
de Garopaba, relativo ao sepultamento de corpos humanos sem 
vida, é disciplinado precipuamente pela circunstância fática da 
ocorrência do evento, determinado pelo local do óbito.

Art. 72 O serviço funerário atentará à regularidade, continuidade, 
generalidade, atualidade, eficiência e segurança na sua prestação, 
além da cortesia na relação com os familiares da pessoa falecida, 
tendo como diretrizes:
I. Descentralização e ampliação da prestação do serviço à comu-
nidade;
II. Controle e monitoramento dos serviços prestados pela iniciativa 
privada;
III. Melhoria da prestação de serviços de cemitério municipal;
IV. Determinação de nova estratégia para suprir a demanda por 
cemitério no município.

de saúde pública vigentes;
II. Estabelecer procedimentos, normas e diretrizes para a pre-
servação, recuperação e ocupação das áreas onde se encontrem 
poços que abastecem a cidade, bem como o contínuo monitora-
mento dos mananciais;
III. Monitorar e controlar as perdas do sistema de abastecimento, 
a fim reduzi-las;
IV. Promover campanhas institucionais de informação e conscien-
tização para o uso racional da água.

Art. 64 Constituem objetivos para o sistema de saneamento em 
relação ao esgotamento sanitário:
I. Garantir a universalização dos serviços de coleta e tratamento 
de esgotos, de maneira ininterrupta e de acordo com os padrões 
ambientais e de saúde pública vigentes;
II. Fiscalizar as construções de sistemas de tratamento individuais, 
atentando para as áreas de maior suscetibilidade, como o entorno 
de lagoas;
III. Proceder à análise periódica dos esgotos tratados de acordo 
com os padrões e normas vigentes;
IV. Estabelecer procedimentos preventivos e prescritivos para im-
pedir, desestimular e retirar os lançamentos indevidos das águas 
pluviais na rede de esgotos;
V. Combater permanentemente os vetores que povoam as redes 
de esgoto, de modo a controlar e erradicar a ocorrência de doen-
ças.

Art. 65 Constituem objetivos para o sistema de saneamento em 
relação à drenagem pluvial:
I. Assegurar através de sistemas físicos naturais e construídos, o 
escoamento das águas pluviais em toda a área do município de 
modo a propiciar segurança e conforto aos cidadãos priorizando as 
áreas sujeitas a inundações;
II. Garantir a segurança à margem de curso d’água e outras áreas 
de fundo de vale, onde haja risco de inundações de edificações;
III. Administrar os cursos d’água cujas bacias de contribuição se 
localizam integralmente no Município;
IV. Articular com os Municípios vizinhos a realização de ações de 
interesse comum visando à conservação das bacias de contribui-
ção e os sistemas de drenagem;
V. Implantar gestão integrada da infra-estrutura de drenagem ur-
bana;
VI. Criar mecanismos e parâmetros técnicos de macro drenagem 
que garantam o equilíbrio do ciclo hidrológico nas bacias de contri-
buição do Município, em especial no núcleo urbano, visando evitar 
pontos de alagamento.

Art. 66 Constituem objetivos para o sistema de saneamento em 
relação à coleta e tratamento de resíduos sólidos:
I. Garantir a universalização dos serviços de coleta, tratamento e 
disposição dos resíduos, de maneira ininterrupta e de acordo com 
os padrões ambientais e de saúde pública vigentes;
II. Proteger a saúde pública por meio do controle de ambientes 
insalubres derivados de manejo e destinação inadequados de re-
síduos sólidos;
III. Preservar a qualidade do meio ambiente e recuperar as áre-
as degradadas ou contaminadas, através do gerenciamento eficaz 
dos resíduos sólidos;
IV. Promover a inserção da sociedade nas possibilidades de explo-
ração econômica das atividades ligadas a resíduos, visando opor-
tunidades de geração de renda e emprego;
V. Criar mecanismos específicos para a redução da geração de 
resíduos;
VI. Incentivar, através de programas específicos, a implantação de 
reciclagem de resíduos;
VII. Reconhecer e disciplinar a catação ambulante de materiais 
recicláveis, através de programas específicos.

Art. 67 São ações estratégicas da Política municipal de saneamento 
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§ 2º. A lei específica de uso e ocupação do solo complementa o 
disposto neste título.

Art. 78 Constituem objetivos gerais da organização territorial:
I. Definir o perímetro urbano e áreas de urbanização específica 
para o Município;
II. Organizar o controle do uso e ocupação do solo nas áreas 
urbanas;
III. Definir áreas especiais que, pelos seus atributos, são adequa-
das à implementação de determinados programas de interesse 
público ou necessitam de programas especiais de manejo e pro-
teção;
IV. Definir diretrizes viárias;
V. Qualificar os usos que se pretendem induzir ou restringir em 
cada área da cidade;
VI. Promover o adensamento compatível com a infra-estrutura em 
regiões de baixa densidade e/ou com presença de áreas vazias ou 
subutilizadas;
VII. Preservar, recuperar e sustentar as regiões de interesse histó-
rico, paisagístico, cultural e ambiental;
VIII. Urbanizar e qualificar a infraestrutura e habitabilidade nas 
áreas de ocupação precária;
IX. Combater e evitar a poluição e a degradação ambiental;
X. Integrar e compatibilizar o uso e a ocupação do solo entre a 
área urbana e a área rural do Município.

CAPÍTULO II
DO PERÍMETRO URBANO
Art. 79 O perímetro urbano do Município e as áreas de urbanização 
específica serão definidos em lei.

CAPÍTULO III
DA PAISAGEM URBANA
Art. 80 A Paisagem Urbana é patrimônio visual de uso comum da 
população que requer ordenação, distribuição, conservação e pre-
servação, com o objetivo de evitar a poluição visual e de contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida no meio urbano.

Art. 81 É obrigatória a recuperação de áreas degradadas ou que 
venham a se caracterizar como áreas degradadas sendo respon-
sabilizados os seus autores e ou proprietários.

Art. 82 Caberá aos cidadãos do município, e em especial aos ór-
gãos e entidades da administração municipal, zelar pela qualidade 
da paisagem urbana, promovendo as medidas adequadas para a:
I. Disciplina e controle da poluição visual e sonora, dos recursos 
hídricos, do solo e do ar que possam afetar a paisagem urbana;
II. Ordenação da publicidade ao ar livre;
III. Ordenação do mobiliário urbano;
IV. A manutenção de condições de acessibilidade e visibilidade das 
áreas verdes;
V. A recuperação de áreas degradadas;
VI. A manutenção do gabarito máximo de dois pavimentos no 
município;
VII. A conservação e preservação de sítios significativos.

Art. 83 O Poder Público Municipal, no rol de suas atribuições cons-
titucionais, estabelecerá as ações e medidas reparadoras para a 
recuperação de áreas degradadas, bem como os prazos para a 
sua execução, exercendo, também, a fiscalização do seu cumpri-
mento.

CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL E AR-
QUEOLÓGICO
Art. 84 São diretrizes gerais da política do patrimônio paisagístico, 
histórico, cultural e arqueológico:
I. Coordenação, integração e execução das políticas de pesquisa, 
sistematização e salvaguarda do patrimônio paisagístico, histórico, 

SEÇÃO VII
DA SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 73 A política municipal de segurança pública tem como funda-
mento desenvolver e implantar medidas que promovam a prote-
ção do cidadão, articulando e integrando os organismos governa-
mentais e a sociedade, para organizar e ampliar a capacidade de 
defesa da comunidade e dos próprios munícipes, com os seguintes 
objetivos:
I. Potencializar as ações e os resultados de segurança pública me-
diante a articulação com as instâncias públicas federal e estadual 
e com a sociedade organizada;
II. Articular as instâncias responsáveis pela proteção da popula-
ção, dos bens, dos serviços e dos próprios do Município.

Art. 74  São diretrizes gerais da política municipal de segurança:
I. Adensar as ações de segurança pública nos meses de novembro 
a março, especialmente nas praias e localidades turísticas;
II. Estimular a parceria e a co-responsabilidade da sociedade com 
o poder público nas ações de segurança pública, defesa comunitá-
ria e proteção do cidadão;
III. Promover a educação e a prevenção na área de segurança 
pública;
IV. Intervir em caráter preventivo nos ambientes e situações po-
tencialmente geradores de transtornos sociais;
V. Manter quadro efetivo adequado para a manutenção da segu-
rança do patrimônio público;
VI. Integrar programaticamente aos sistemas estadual e federal 
de segurança pública, suprindo pessoal, estrutura, tecnologia e 
informação necessários ao bom desempenho de suas atribuições 
definidas em convênio.

SEÇÃO VIII
DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR
Art. 75 A política municipal do abastecimento alimentar tem como 
objetivo geral a promoção da segurança alimentar à população, 
especialmente àqueles em situação de risco social, melhorando o 
seu padrão nutricional e facilitando o acesso a produtos alimentí-
cios básicos de qualidade e com baixo custo.

Art. 76 São diretrizes da política municipal do abastecimento:
I. Implantar e consolidar a rede social de abastecimento, utilizan-
do o setor primário local como base;
II. Promover a educação alimentar que vise a forma correta e mais 
econômica de assegurar uma alimentação saudável;
III. Apoiar iniciativas na produção, distribuição e comercialização 
de alimentos;
IV. Incentivar a produção de hortaliças, grãos e plantas medicinais 
em imóveis públicos e privados;
V. Promover ações de combate à fome;
VI. Viabilizar alimentação em situações emergenciais e de cala-
midade.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL

CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 77 A organização territorial é a expressão espacial das polí-
ticas públicas urbanas e setoriais, com o objetivo de alcançar o 
desenvolvimento equilibrado do município, consistindo na organi-
zação e controle do uso e ocupação do solo no território municipal, 
de modo a evitar e corrigir as distorções do processo de desenvol-
vimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, 
o desenvolvimento econômico e social e a qualidade de vida da 
população.

§ 1º. A organização territorial abrange todo o território municipal, 
envolvendo áreas urbanas e áreas rurais.
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I. Macrozona Rural I;
II. Macrozona Rural II;
III. Macrozona de Ocupação Condicionada;
IV. Macrozona de Proteção de Mananciais;
V. Macrozona Urbana.

§ 1º. A Macrozona de Suscetibilidade Ambiental desdobra-se nas 
seguintes Zonas:
I. Zona Especial 1 - ZESP1;
II. Zona Especial 2 - ZESP2;
III. Zona de Proteção Ambiental de Costões e Faixa de Areia - 
ZPA1;
IV. Zona de Proteção Ambiental de Dunas - ZPA2;

§ 2º. A Macrozona Urbana desdobra-se nas seguintes Zonas:
V. Zona de Média Densidade 1 - ZM1;
VI. Zona de Média Densidade 2 - ZM2;
VII. Zona de Média Densidade 3 - ZM3;
VIII. Zona de Média Densidade 4 - ZM4;
IX. Zona de Baixa Densidade 1 - ZB1;
X. Zona de Baixa Densidade 2 - ZB2;
XI. Zona de Baixa Densidade 3 - ZB3;
XII. Zona Elevada 1 - ZEL1;
XIII. Zona Elevada 2 - ZEL2;
XIV. Zona da Faixa Lindeira à BR-101 - ZLBR;
XV. Zona Especial Rural - ZERUR;
XVI. Setor 1 - Orla de Garopaba;
XVII. Setor 2 - Comércio Centro;
XVIII. Setor 3 - Comércio e Serviços SC 434;
XIX. Setor 4 - Histórico e
XX. Setor 5 - Comércio Capão.

CAPÍTULO VI
DO ZONEAMENTO URBANO
Art. 91 As compartimentações da zona urbana, de acordo com 
o suporte natural, infra-estrutura, densidade, uso e ocupação do 
solo, será objeto da Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo, 
observados os objetivos e diretrizes estabelecidos nesta lei.

CAPÍTULO VII
DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO
Art. 92 O território do Município será ordenado por meio de par-
celamento, a ser regulamentado em lei própria, para atender as 
funções econômicas e sociais da Cidade, compatibilizando desen-
volvimento urbano, condições ambientais e saneamento.

Parágrafo Único. A Lei de Parcelamento do Solo deverá estar com-
patibilizada com o estabelecido neste Plano Diretor Municipal.

Art. 93 Deverá ter prévia licença o parcelamento do solo:
I. Para fins urbanos ou de urbanização;
II. Para a formação de chácaras de lazer;
III. Para a formação de núcleos residenciais;
IV. Para a criação de áreas comerciais, institucionais e de lazer;
V. Para a criação de áreas industriais, de núcleo ou de distritos 
industriais;
VI. Para a exploração extrativista;
VII. Nas áreas onde existam florestas que sirvam para uma das 
seguintes finalidades:
a) Conservar o regime das águas e proteger mananciais;
b) Evitar a erosão das terras pela ação dos agentes naturais;
c)  Assegurar condições de salubridade pública;
d) Proteger sítios que, por sua importância e beleza, mereçam ser 
conservados;
VIII. Para outros fins que não dependam de autorização exclusiva 
da União ou do Estado.

Parágrafo Único. Deverão ter prévia licença também as formações 
de núcleos residenciais sob a forma de condomínio.

cultural e arqueológico;
II. Elaboração, definição e execução da política pública de con-
servação do patrimônio paisagístico, histórico, cultural e arqueo-
lógico;
III. Mapeamento, identificação e registro, nos suportes adequa-
dos, dos bens culturais tangíveis e intangíveis do Município;
IV. Fomento de parcerias que visem ao desenvolvimento de téc-
nicas, métodos e pesquisas que impactem positivamente a con-
servação do patrimônio paisagístico, histórico, cultural e arqueo-
lógico;
V. Fomento de parcerias que visem à inversão de recursos na recu-
peração, utilização e disponibilização pública de bens do patrimô-
nio paisagístico, histórico, cultural e arqueológico caros à memória 
social urbana do Município;
VI. Fomento às pesquisas e estudos que aprimorem o alcance e 
a efetividade dos suportes legais de registro e salvaguarda dos 
bens do patrimônio paisagístico, histórico, cultural e arqueológico, 
especialmente o instrumento jurídico do tombamento;
VII. Incremento às publicações relativas à memória e ao patrimô-
nio paisagístico, histórico, cultural e arqueológico do Município;
VIII. Criação de legislação municipal específica de conservação e 
salvaguarda dos bens do patrimônio paisagístico, histórico, cultu-
ral e arqueológico;
IX. Georreferenciamento das informações pertinentes à política de 
patrimônio paisagístico, histórico, cultural e arqueológico, espe-
cialmente localização de bens de valor histórico, projeção de áreas 
envoltórias, bens em estudos de tombamento e projeção de res-
pectivas áreas envoltórias, áreas ou bens de interesse cultural pas-
síveis de tombamento ou de qualquer outra forma de salvaguarda, 
situação de conservação dos imóveis tombados ou relacionados 
para o tombamento.

CAPÍTULO V
DO MACROZONEAMENTO MUNICIPAL
Art. 85 O Macrozoneamento fixa as regras fundamentais de orde-
namento do território e tem como objetivo definir diretrizes para 
a utilização dos instrumentos de ordenação territorial e de zonea-
mento de uso e ocupação e de parcelamento do solo.

Art. 86 A Política de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo tem 
por finalidade precípua a ocupação, uso e transformação do ter-
ritório do município com vistas a propiciar a satisfação das de-
mandas econômicas, sociais e ambientais de modo sustentável e 
equilibrado.

Art. 87 As diretrizes da política de uso, ocupação e parcelamento 
do solo são:
I. Evitar a expansão desordenada das áreas urbanas através da 
ocupação dos vazios urbanos;
II. Orientar os investimentos de acordo com a demanda da popu-
lação local e do desenvolvimento das atividades econômicas;
III. Ordenar e controlar as formas de ocupação de acordo com o 
equilíbrio socioambiental l;
IV. Estabelecer índices urbanísticos adequados ao equilíbrio socio-
ambiental ;
V. Garantir a permanência das comunidades tradicionais e de baixa 
renda por meio dos mecanismos de regularização fundiária;
VI. Evitar a ocupação de áreas ambientalmente frágeis.

Art. 88 São ações estratégicas prioritárias da política de uso, ocu-
pação e parcelamento do solo:
I. Implementar o macrozoneamento municipal e zoneamento ur-
bano visando ordenar o desenvolvimento municipal;
II. Destinar área para uso industrial e agroindustrial;

Art. 89 Incentivar a ocupação dos vazios urbanos.

Art. 90 Consideram-se Macrozonas, delimitadas no Macrozonea-
mento, integrante da lei de Uso e Ocupação do Solo:
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execução orçamentária, anual e Plurianual;
II. O Plano Plurianual deverá ter abrangência de todo o território e 
sobre todas as matérias de competência municipal.

SEÇÃO II
DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E DO ORÇAMENTO ANUAL
Art. 99 A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as me-
tas e prioridades da Administração Pública Municipal, incluindo 
as Despesas de Capital para o exercício financeiro subseqüente, 
orientando a elaboração da Lei Orçamentária Anual e alterações 
na legislação tributária.

Parágrafo Único. Todas as ações da Administração Municipal de-
verão ser disciplinadas e registradas nas leis orçamentárias do 
Município, inclusive as oriundas de parcerias com outros entes fe-
derados, da Administração Direta ou Indireta, para obtenção de 
recursos.

Art. 100 A Lei Orçamentária Anual assegurará investimentos prio-
ritários em programas de educação, saúde, habitação, saneamen-
to básico e proteção ao meio ambiente.

CAPÍTULO II
DOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS E POLÍTICOS
Art. 101 Para os fins deste Plano Diretor Municipal, poderão ser 
utilizados os seguintes instrumentos jurídicos e políticos dentro 
do perímetro urbano municipal, conforme aspectos estabelecidos 
pela Lei Federal n.º 10.257/2001, sem prejuízo de outros, deven-
do os mesmos serem regulamentados por lei específica:
I. Urbanização específica;
II. Concessão de direito real de uso;
III. Concessão de uso especial para fins de moradia;
IV. Da outorga onerosa do direito de construir;
V. Da transferência do direito de construir;
VI. Do direito de preempção;
VII. Do direito de superfície;
VIII. Das operações urbanas consorciadas;
IX. Do parcelamento, edificação ou utilização compulsórios;
X. Da desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida 
pública;
XI. Do consórcio imobiliário;
XII. Do tombamento.

SEÇÃO I
URBANIZAÇÃO ESPECÍFICA
Art. 102 Lei específica poderá autorizar a aprovação, por ato pró-
prio, de parcelamento destinado a urbanização específica, sendo 
dispensada a aplicação, quando for o caso, das disposições da 
legislação municipal pertinente.

§ 1º. Entende-se por urbanização especifica os empreendimentos 
que se destinam ao assentamento de população de baixa renda, 
com predominante interesse social, e cuja competência exclusiva 
de promoção e execução é do Poder Público.

§ 2º. Os empreendimentos a que se refere o parágrafo anterior 
visam duas formas de tratamento:
a) Parcelamento de gleba destinado ao assentamento de popula-
ção de baixa renda;
b) Regularização de parcelamentos já consolidados e caracteri-
zados como urbanização especifica pelo órgão municipal compe-
tente.

SEÇÃO II
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO
Art. 103 Lei específica poderá autorizar a concessão do direito real 
de uso para processos de regularização fundiária de ocupações 
indevidas em imóveis públicos.

Art. 94 O parcelamento do solo poderá ser feito mediante lotea-
mento, desmembramento e remembramento.

§ 1º. Considera-se loteamento, a subdivisão do solo em lotes des-
tinados a edificação de qualquer natureza, com abertura de vias 
de circulação ou prolongamento de logradouros públicos, modifi-
cações ou ampliação das já existentes.

§ 2º. Considera-se desmembramento, a subdivisão do solo em 
lotes destinados a edificação de qualquer natureza, com aprovei-
tamento do sistema viário existente, desde que não implique na 
abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolonga-
mento, modificação ou ampliação dos já existentes.

§ 3º. Considera-se desdobro de lote, a subdivisão de um lote em 
dois ou mais lotes de menor área até o limite de 6 (seis) unidades.

§ 4º. Considera-se reloteamento, a nova subdivisão de área já 
loteada, construída ou não, a fim de regularizar a configuração dos 
lotes, ou adequá-los às do zoneamento, ou para a criação de lotes 
que, pela sua situação, forma e dimensão, sejam suscetíveis de 
emprego imediato para fins de edificação de qualquer natureza, 
com abertura, prolongamento, ou modificação das vias existentes.

§ 5º. Considera-se remanejamento, a nova subdivisão de área já 
loteada, construída ou não, a fim de regularizar a configuração dos 
lotes, ou adequá-los às normas de zoneamento, ou para criação 
de lotes que, pela sua situação, forma e dimensão, sejam susce-
tíveis de emprego imediato para fins de edificação de qualquer 
natureza, sem abertura, prolongamento ou modificação das vias 
existentes.

TÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO URBANA E AMBIENTAL
Art. 95 Para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da Cidade e da propriedade urbana, e para o planejamento, con-
trole, gestão e promoção do desenvolvimento urbano e ambiental, 
o Município de Garopaba adotará, dentre outros, os instrumentos 
previstos no art. 4º da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 
2001 - Estatuto da Cidade.

Parágrafo Único. Os instrumentos previstos no Estatuto da Cidade 
regem-se pela legislação que lhes é própria, observado o disposto 
neste Plano Diretor.

CAPÍTULO I
DOS INSTRUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS E DE PLANEJAMENTO
Art. 96 São instrumentos orçamentários e de planejamento, sem 
prejuízo de outros previstos na legislação municipal, estadual ou 
federal:
I. Plano plurianual;
II. Lei de diretrizes orçamentárias;
III. Lei orçamentária anual.

Parágrafo Único. O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias 
e o Orçamento Anual deverão incorporar as diretrizes e as ações 
estratégicas contidas neste Plano Diretor, instrumento básico do 
processo de planejamento municipal.

SEÇÃO I
DO PLANO PLURIANUAL
Art. 97 O Plano Plurianual é o principal instrumento de planeja-
mento das ações do Município, tanto para garantir a manutenção 
dos investimentos públicos em áreas sociais quanto para estabele-
cer os programas, valores e metas.

Art. 98 O Poder Executivo deverá atender as seguintes diretrizes:
I. Deverão ser compatibilizadas as atividades do planejamento 
municipal com as diretrizes do Plano Diretor Municipal e com a 
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ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse 
social;
III. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários, e es-
paços de uso público;
IV. Melhoramentos do sistema viário básico;
V. Proteção e preservação de mananciais.

§ 1º. A transferência do direito de construir também poderá ser 
dada ao proprietário de um imóvel impedido de utilizar plenamen-
te o potencial construtivo definido na Lei de Zoneamento, Uso e 
Ocupação do Solo, por limitações relativas à preservação do patri-
mônio ambiental ou cultural.

§ 2º. O mesmo benefício poderá ser concedido ao proprietário 
que doar ao Município o seu imóvel, ou parte dele, para os fins 
previstos nos incisos I a V do \”caput\” deste artigo.

Art. 108 A transferência do direito de construir será regulamenta-
da em lei, que determinará, dentre outras, as condições de aplica-
ção do instrumento, os casos passíveis de renovação de potencial 
e as condições de averbação em registro de imóveis.
SEÇÃO VI
DO DIREITO DE PREEMPÇÃO
Art. 109 O Município poderá, por meio do direito de preempção, 
ter a preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alie-
nação onerosa entre particulares e o Poder Público dele necessite 
para:
I. Regularização fundiária;
II. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse 
social;
III. Constituição de reserva fundiária;
IV. Ordenamento e direcionamento da ocupação urbana;
V. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários;
VI. Criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes;
VII. Criação de unidades de conservação ou proteção de outras 
áreas de interesse ambiental;
VIII. Proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisa-
gístico.

Art. 110 As áreas em que incidirão o direito de preempção serão 
delimitadas em legislação específica, que, dentre outros, também 
fixará seus prazos de vigências e as finalidades para as quais os 
imóveis se destinarão.
SEÇÃO VII
DO DIREITO DE SUPERFÍCIE
Art. 111 Lei específica poderá autorizar o Município a receber ou 
conceder diretamente ou por meio de suas empresas ou autar-
quias, o direito de superfície de terreno, por tempo determinado 
ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no cartó-
rio de registro de imóveis.

§ 1º. O direito de superfície poderá abranger o direito de utilizar 
o solo, o subsolo ou o espaço aéreo relativo ao terreno, na forma 
estabelecida no contrato respectivo, atendida a legislação urba-
nística.

§ 2º. A concessão do direito de superfície poderá ser gratuita ou 
onerosa.
SEÇÃO VIII
DAS OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS
Art. 112 O Município poderá constituir operações urbanas con-
sorciadas, compostas de conjuntos de intervenções e medidas 
coordenadas, com a participação dos proprietários, moradores, 
usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de 
alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, 
melhorias sociais e a valorização ambiental, notadamente am-
pliando os espaços públicos, organizando o sistema de transporte 
coletivo, implantando programas de melhorias de infra-estrutura, 
sistema viário e de habitações de interesse social.

§ 1º. A concessão do direito real de uso de imóveis públicos po-
derá ser contratada coletivamente nos casos de programas habi-
tacionais de interesse social, desenvolvidos pelo Poder Público.

§ 2º. A lei deverá prever os requisitos para aplicação da concessão 
do direito real de uso bem como o prazo para outorga do titulo 
definitivo.

SEÇÃO III
CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA
Art. 104 Lei específica poderá autorizar a outorga àquele que 
residia em área urbana, de propriedade pública, por 05 (cinco) 
anos, ininterruptamente e sem oposição, título de concessão de 
uso especial para fins de moradia, em relação à referida área ou 
edificação, desde que não seja proprietário ou concessionário de 
outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º. A lei deverá prever os requisitos para a concessão de uso es-
pecial para fins de moradia, facultado ao Poder Público assegurar 
o exercício do direito de concessão de uso especial para fins de 
moradia, individual ou coletivamente, em local diferente daquele 
que gerou esse direito, na hipótese de ocupação do imóvel:
I. Localizado em área de risco, cuja condição não possa ser equa-
cionada e resolvida por obras e outras intervenções;
II. Bem de uso comum do povo;
III. Localizado em área destinada a projeto de urbanização;
IV. De comprovado interesse da defesa nacional, da preservação 
ambiental e da proteção dos ecossistemas naturais;
V. Reservado à construção de represas e obras congêneres.

§ 2º - Extinta a concessão de uso especial para fins de moradia, o 
Poder Público recuperará o domínio pleno do imóvel.

SEÇÃO IV
DA OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR
Art. 105 Lei específica poderá autorizar a outorga onerosa do di-
reito de construir, também denominada solo criado, a ser emitida 
pelo Município, a fim de possibilitar a edificação acima dos índices 
urbanísticos básicos estabelecidos de coeficiente de aproveita-
mento, número de pavimentos ou alteração de uso, e porte, me-
diante contrapartida financeira do setor privado, em áreas dotadas 
de infra-estrutura.

Art. 106 A outorga onerosa do direito de construir será regulamen-
tada em lei, que determinará as zonas onde poderá ser exercida, 
as fórmulas de cálculo, a contrapartida, as condições relativas a 
sua aplicação, os limites máximos de coeficiente de aproveitamen-
to, número de pavimentos, alteração de uso e porte, de acor-
do com a compartimentação das macrozonas, e a infra-estrutura 
implantada, sendo que os seus recursos serão aplicados para as 
seguintes finalidades:
I. Execução de programas e projetos habitacionais de interesse 
social e regularização fundiária;
II. Promoção, proteção e preservação do patrimônio histórico, cul-
tural, natural e ambiental;
III. Ordenamento e direcionamento da ocupação urbana;
IV. Criação de espaços de uso público de lazer e áreas verdes;
V. Implantação de equipamentos urbanos e comunitários.

SEÇÃO V
DA TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE CONSTRUIR
Art. 107 Lei específica poderá autorizar a transferência do direi-
to de construir, também denominada transferência de potencial 
construtivo, a ser expedida pelo Município ao proprietário do 
imóvel urbano, ou alienar mediante escritura pública, o potencial 
construtivo de determinado lote, para as seguintes finalidades:
I. Promoção, proteção e preservação do patrimônio histórico cul-
tural, natural e ambiental;
II. Programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 
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adequado para os respectivos imóveis, determinando as condições 
e prazos para implementação da referida obrigação.

Art. 117 Em caso de descumprimento das condições e prazos deli-
mitados na notificação, o Município procederá à aplicação do IPTU 
Progressivo no Tempo, mediante a majoração da alíquota pelo 
prazo de cinco anos consecutivos, conforme estipulação em lei 
própria.
SEÇÃO X
DA DESAPROPRIAÇÃO COM PAGAMENTO MEDIANTE TÍTULOS DA 
DÍVIDA PÚBLICA
Art. 118 O município poderá, nos termos de lei específica, pro-
ceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da 
dívida pública, se, decorridos cinco anos de cobrança do IPTU pro-
gressivo no tempo, o proprietário não tenha cumprido a obrigação 
de parcelamento, edificação ou utilização.
SEÇÃO XI
DO CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO
Art. 119 Lei específica poderá autorizar a instituição de consórcio 
imobiliário, como forma de viabilização de planos de urbanização 
ou edificação, por meio do qual o proprietário transfere ao Mu-
nicípio seu imóvel e, após a realização das obras, recebe como 
pagamento, unidades imobiliárias devidamente urbanizadas ou 
edificadas.

Art. 120 O proprietário de imóvel sujeito à compulsoriedade po-
derá, nos termos da lei, propor ao Poder Público a instituição de 
consórcio imobiliário.

Art. 121 O consórcio imobiliário poderá, obedecidos aos requisitos 
e formas da lei, ser instituído em áreas dentro do perímetro urba-
no destinadas a:
I. Proporcionar lotes para realocação de população residente em 
áreas de risco;
II. Proporcionar lotes para habitação social;
III. Proporcionar área para implantação de equipamentos comuni-
tários ou área de lazer;
IV. Assegurar a preservação de áreas verdes significativas.
SEÇÃO XII
DO TOMBAMENTO
Art. 122 Lei específica disporá sobre o tombamento de bens públi-
cos ou privados de caráter histórico, artístico, paisagístico, arque-
ológico, turístico, cultural ou científico, de reconhecido valor para 
a preservação da identidade e da paisagem local.

CAPÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS AMBIENTAIS

SEÇÃO I
DO ESTUDO AMBIENTAL (EA)

Art. 123 O Estudo Ambiental será exigido no contexto do licencia-
mento ambiental, para a construção, instalação, reforma, recu-
peração, ampliação e operação de empreendimentos, atividades 
ou obras, potencialmente causadores de significativa degradação 
do meio ambiente, de acordo com a legislação Federal, Estadual 
e Municipal
SEÇÃO II
DO ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV)
Art. 124 Fica instituído o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança 
- EIV e seu respectivo Relatório de Impacto de Vizinhança - RIV, 
como instrumentos de análise para subsidiar o licenciamento de 
empreendimentos ou atividades, públicas ou privadas, que na sua 
instalação ou operação possam causar impactos ao meio ambien-
te, sistema viário, entorno ou à comunidade de forma geral, no 
âmbito do Município.

Art. 125 Os empreendimentos e atividades, privados ou públicos, 
que dependerão de elaboração de Estudo Prévio de Impacto de 

Parágrafo Único. Cada operação urbana consorciada será criada 
por lei específica, que poderá prever a emissão pelo Município de 
quantidade determinada de certificados de potencial adicional de 
construção, que serão alienados em leilão ou utilizados diretamen-
te no pagamento das obras e serviços necessários à própria ope-
ração, se for o caso, e deverá prever medidas a serem adotadas, 
além de, no mínimo:
I. Definição da área de abrangência e do perímetro da área da 
intervenção;
II. Finalidade da operação proposta;
III. Programas básicos de ocupação da área e de intervenções 
previstas;
IV. Estudo prévio de impacto de vizinhança;
V. Programa de atendimento econômico e social para a população 
diretamente afetada pela operação;
VI. Contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários perma-
nentes e investidores privados em função da utilização dos bene-
fícios previstos;
VII. Forma de controle da operação, obrigatoriamente comparti-
lhado com representação da sociedade civil.

Art. 113 A operação urbana consorciada pode ser proposta pelo 
Poder Público, ou por qualquer cidadão ou entidade que nela te-
nha interesse.

§ 1º. No caso de operação urbana consorciada de iniciativa da mu-
nicipalidade, o Poder Público, poderá, mediante chamamento em 
edital, definir a proposta que melhor atenda ao interesse público.

§ 2º. No caso de operação urbana consorciada proposta pela co-
munidade, o interesse público da operação será avaliado e ates-
tado pelo Poder Público, ouvido o órgão colegiado municipal de 
política urbana.

Art. 114 Os recursos obtidos pelo Poder Público Municipal como 
contrapartida em operações urbanas consorciadas, serão aplica-
dos exclusivamente em programa de intervenções, a ser definido 
na lei de criação da respectiva operação.
SEÇÃO IX
DO PARCELAMENTO, EDIFICAÇÃO OU UTILIZAÇÃO COMPULSÓ-
RIOS
Art. 115 Nos termos fixados em lei específica, o Município poderá 
exigir do proprietário o adequado aproveitamento, por meio de 
parcelamento, edificação ou utilização, de imóvel que não estiver 
cumprindo com sua função social, assim considerado aquele que:
I. Estiver integralmente vazio ou estiver ocupado com coeficiente 
de aproveitamento inferior a 10% do coeficiente básico definido 
para a respectiva zona;
II. Estiver, mesmo edificado, abandonado há mais dois anos, sem 
que tenha havido nesse período tentativa de venda, locação, ces-
são ou outra forma de dar uso social à propriedade.

Parágrafo Único. Excetuam-se da compulsoriedade de aproveita-
mento:
a) Imóveis integrantes das Áreas de Proteção Ambiental;
b) Áreas de Parques de Conservação, de Lazer e Lineares, de Bos-
ques de Lazer e de Conservação, de Reservas Biológicas e as Uni-
dades de Conservação Específicas;
c) Imóveis com Bosques Nativos Relevantes, onde o índice de 
cobertura florestal seja igual ou superior a 50% (cinqüenta por 
cento) da área do imóvel;
d) Imóveis com Áreas de Preservação Permanente, conforme o es-
tabelecido no Código Florestal Brasileiro, onde o índice de compro-
metimento dessas áreas seja igual ou superior a 50% (cinqüenta 
por cento) da área do imóvel.

Art. 116 O Município, nos termos definidos em lei, promoverá a 
notificação dos proprietários, intimando-os a dar o aproveitamento 
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II. Integrar os órgãos e entidades municipais afins ao desenvolvi-
mento territorial;
III. Buscar a transparência e democratização dos processos de 
tomadas de decisão sobre assuntos de interesse público;
IV. Instituir mecanismos permanentes e sistemáticos de discus-
sões públicas para o detalhamento, implementação, revisão e atu-
alização dos rumos da política urbana municipal e do Plano Diretor.
V. Instituir processos de formulação, implementação e acompa-
nhamento dos planos, programas e projetos urbanos.

Art. 133 São diretrizes do Sistema Municipal de Gestão do Plane-
jamento:
I. Ampliação da rede institucional envolvida com o planejamento 
e a gestão da política urbana para promover maior articulação e 
integração entre as áreas;
II. Clareza na definição das competências de cada órgão envolvido 
com a política urbana, bem como as regras de integração da rede 
institucional, de modo a agilizar o processo decisório;
III. Fortalecimento dos canais de comunicação intersetorial, inter-
governamental e com os municípios vizinhos;
IV. Parcerias com entidades e associações, públicas e privadas, em 
programas e projetos de interesse da política urbana;
V. Interação com lideranças comunitárias;
VI. Otimização dos recursos técnicos, humanos e materiais dis-
poníveis;
VII. Ampliação do quadro de servidores municipais voltados para 
atuação no planejamento e gestão do desenvolvimento territorial 
mediante concurso público para o preenchimento de cargos de 
natureza técnica ou administrativa;
VIII. Aprimoramento constante dos servidores responsáveis pelo 
planejamento e gestão do desenvolvimento territorial, com ênfase 
na atualização do conhecimento dos conteúdos relativos à gestão 
urbana e à perspectiva de abordagem integrada do ambiente ur-
bano;
IX. Sistematização da informação de modo a favorecer o planeja-
mento e a gestão do desenvolvimento urbano e ambiental.
CAPÍTULO II
DO SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES
Art. 134 Para garantir a gestão democrática, o Poder Executivo 
manterá atualizado, permanentemente, o Sistema Municipal de 
Informações sócio-econômicas, financeiras, patrimoniais, adminis-
trativas, ambientais e físico-territoriais, inclusive cartográficas, e 
outras de relevante interesse para o município, de acordo com as 
seguintes diretrizes:
I. Deverá ser assegurada sucinta e periódica divulgação dos da-
dos do Sistema Municipal de Informações, em especial aos Con-
selhos, às entidades representativas de participação popular e às 
instâncias de participação e representação regional, por meio de 
publicação em jornais locais, na página eletrônica da Prefeitura 
Municipal e outros;
II. O Sistema Municipal de Informações deverá atender aos prin-
cípios da simplificação, economicidade, eficácia, clareza, precisão 
e segurança, evitando-se a duplicação de meios e instrumentos 
para fins idênticos;
III. O Sistema Municipal de Informações deverá ser estruturado e 
apresentado publicamente no prazo máximo de 12 (doze) meses, 
contados a partir da aprovação deste Plano Diretor Municipal;
IV. Os agentes públicos e privados, em especial os concessionários 
de serviços públicos que desenvolvem atividades no Município, de-
verão fornecer ao Executivo Municipal, no prazo máximo de 180 
(cento e oitenta) dias a partir da estruturação do sistema, todos 
os dados e informações que forem considerados necessários ao 
Sistema Municipal de Informações;
V. É assegurado, a qualquer interessado, o direito à ampla infor-
mação sobre os conteúdos de documentos, informações, estudos, 
planos, programas, projetos, processos e atos administrativos e 
contratos, ressalvadas as situações em que o sigilo seja impres-
cindível à segurança da sociedade e do Estado.

Vizinhança - EIV - para obter as licenças ou autorizações de cons-
trução, ampliação ou funcionamento a cargo do Poder Público 
Municipal, serão definidos em legislação específica, que também 
estabelecerá os critérios para sua exigência.

Art. 126 O EIV será elaborado de forma a contemplar os efeitos 
positivos e negativos do empreendimento ou atividade quanto à 
qualidade de vida da população residente na área e suas proximi-
dades, incluindo para análise, no mínimo, os seguintes itens:
I. Descrição detalhada do empreendimento;
II. Delimitação das áreas de influência direta e indireta do empre-
endimento ou atividade, considerando entre outros aspectos:
a) O adensamento populacional;
b) Equipamentos urbanos e comunitários;
c) Uso e ocupação do solo;
d) Valorização imobiliária;
e) Geração de tráfego e demanda por transporte público;
f) Ventilação e iluminação;
g) Paisagem urbana e patrimônio natural e cultural;
h) Descrição detalhada das condições ambientais
III. Identificação dos impactos a serem causados pelo empreen-
dimento ou atividade, nas fases de planejamento, implantação, 
operação e desativação, se for o caso;
IV. Medidas de controle ambiental, mitigadoras ou compensatórias 
adotadas nas diversas fases, para os impactos citados no inci-
so anterior, indicando as responsabilidades pela implantação das 
mesmas.

Parágrafo Único. Dar-se-á publicidade aos documentos integrantes 
do EIV e do RIV, que ficarão disponíveis para consulta, no órgão 
competente do Poder Público Municipal, por qualquer interessado.

Art. 127 A elaboração do EIV não substitui a elaboração e aprova-
ção do estudo ambiental
SEÇÃO III
DA INSTITUIÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Art. 128 As Unidades de Conservação serão instituídas e terão 
suas características, objetivos e peculiaridades definidas através 
de lei.

Parágrafo Único. Entende-se por Unidades de Conservação as áre-
as no Município de propriedade pública ou privada, com caracte-
rísticas naturais de relevante valor ambiental ou destinadas ao uso 
público, legalmente instituídas, com objetivos e limites definidos, 
sob condições especiais de administração e uso, às quais se apli-
cam garantias de conservação, proteção ou utilização pública.
Art. 129 Lei criará o Sistema de Unidades de Conservação, assim 
compreendido como o conjunto de Unidades de Conservação insti-
tuídas pelo Poder Público e classificadas de acordo com a lei.
TÍTULO V
DO SISTEMA MUNICIPAL DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO
Art. 130 O Sistema Municipal de Gestão do Planejamento é o con-
junto de órgãos e entidades públicas e representantes da socieda-
de civil voltados para propiciar o desenvolvimento de um processo 
contínuo, dinâmico e flexível de planejamento e gestão da política 
urbana.
CAPÍTULO I
DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO
Art. 131 O Sistema Municipal de Gestão do Planejamento é com-
posto pela seguinte estrutura:
I. Estrutura administrativa da Prefeitura;
II. Poder legislativo e executivo;
III. Conselho de Desenvolvimento Municipal;
IV. Demais conselhos existentes.

Art. 132 São objetivos do Sistema Municipal de Gestão do Plane-
jamento:
I. Instituir canais de participação da sociedade na gestão munici-
pal das políticas urbanas;
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as fases do processo de gestão democrática da Política Urbana, 
dentre outras, mediante as seguintes instâncias de participação:
I. Conferências públicas;
II. Conselho de Desenvolvimento Municipal;
III. Audiências e consultas públicas;
IV. Assembléias Regionais de Política Municipal;
V. Iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e 
projetos de desenvolvimento municipal;
VI. Conselhos correlatos reconhecidos pelo Poder Executivo Mu-
nicipal;
VII. Fundo de Desenvolvimento Municipal;
VIII. Assembléias e reuniões de elaboração do Orçamento Muni-
cipal;
IX. Programas e projetos com gestão popular;
X. Sistema Municipal de Informações;
XI. Conselhos municipais.
SEÇÃO I
DAS CONFERÊNCIAS PÚBLICAS
Art. 140 As Conferências Públicas, abertas à participação de qual-
quer cidadão, ocorrerão ordinariamente a cada dois anos, e extra-
ordinariamente quando convocadas pelo Conselho de Desenvolvi-
mento Municipal ou pelo chefe do Poder Executivo nos casos de 
necessidade de alteração da Lei do Plano Diretor.

Art. 141 São objetivos das Conferências Públicas:
I. Promover debates sobre matérias da política de desenvolvimen-
to urbano e ambiental;
II. Sugerir ao Poder Executivo Municipal adequações em objetivos, 
diretrizes, planos, programas e projetos urbanos;
III. Sugerir propostas de alterações do Plano Diretor e da legis-
lação urbanística, a serem consideradas quando de sua revisão;
IV. Avaliar a política urbana, apresentando criticas e sugestões.
SEÇÃO II
DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Art. 142 Deverá ser instituído o Conselho de Desenvolvimento 
Municipal, órgão colegiado, de natureza permanente, consultiva, 
fiscalizadora e propositiva no processo de planejamento e gestão 
municipal na área do desenvolvimento urbano e do Plano Diretor 
Municipal, tendo as diretrizes e objetivos especificados na lei es-
pecífica que o instituir.

Art. 143 O Conselho de Desenvolvimento Municipal deve integrar 
a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, conser-
vando sua autonomia e não se subordinando no exercício de suas 
funções.

Parágrafo Único. A integração do Conselho à Estrutura Adminis-
trativa Municipal visa à disponibilização do suporte administrativo, 
operacional e financeiro necessário para sua implementação e ple-
no funcionamento.

Art. 144 O Conselho de Desenvolvimento Municipal deverá ser ins-
tituído em um prazo máximo de 90 (noventa) dias e seu Regimen-
to Interno aprovado em 120 (cento e vinte) dias, contados a partir 
da aprovação do Plano Diretor Municipal.

Art. 145 A composição do Conselho de Desenvolvimento Municipal 
deverá ser organizada segundo critérios de representação territo-
rial e setorial, incluindo:
I. Representantes do Poder Executivo Municipal;
II. Representantes da Câmara de Vereadores;
III. Representantes da Associação Comercial e Industrial;
IV. Associação Representativa dos Profissionais Liberais de Nível 
Superior;
V. Pescadores e Agricultores Profissionais;
VI. Representantes de Comunidades e Bairros;
VII. Representantes de movimentos Sociais, Populares e de Enti-
dades Ambientais;
VIII. Representantes de Entidades Sindicais dos Trabalhadores.

Art. 135 O Sistema de Informações será organizado em quatro 
subsistemas:
I. Subsistema de banco de dados;
II. Subsistema de indicadores;
III. Subsistema documental;
IV. Subsistema de expectativas da sociedade.

Art. 136 O Subsistema de banco de dados deverá seguir, no míni-
mo, as seguintes ações:
I. Levantamento, classificação e reagrupamento de bases de da-
dos, existentes e demais classes de informações para migração e 
armazenamento em banco de dados;
II. Elaboração de base cartográfica digital, em escala 1:5.000, com 
base na coleção de imagens orbitais adquiridas pela Prefeitura;
III. Integração com o Cadastro Imobiliário, Planta Genérica de 
Valores e Setores Censitários do IBGE;
IV. Utilização de um gerenciador de banco de dados;
V. Objetivar o cadastro único, multi-utilitário, que reunirá informa-
ções de natureza imobiliária, tributária, judicial, patrimonial, am-
biental e outras de interesse para a gestão municipal.

Art. 137 O Subsistema de indicadores deverá prever uma sistema-
tização e acompanhamento freqüente da evolução dos resultados.

§1º. Cada departamento deverá repassar ao mínimo bimestral-
mente as informações afins a respeito dos indicadores, alimentan-
do o subsistema com informações atualizadas.

§2º. O subsistema de indicadores deverá possuir ferramentas que 
possibilitem gerar alternativas estatísticas e visuais que servirão 
de apoio ao planejamento municipal e possibilitar melhor conheci-
mento da realidade municipal.
I. O Subsistema documental deverá registrar todos os documentos 
legais e outros produtos elaborados em um sistema único, incluin-
do leis, decretos, portarias, planos, programas, projetos e outros.
II. O Subsistema de expectativas da sociedade deverá configurar 
um canal direto de comunicação com toda a população municipal 
e proceder a uma adequada compilação do processo de gestão 
democrática, em que:
a) Sugestões, críticas e observações sejam processadas e encami-
nhadas para a estrutura municipal correspondente;
b) Os procedimentos e materiais relativos à gestão democrática 
municipal, seja em material de divulgação, relatórios e atas de 
audiências públicas, áudio-visual e demais materiais correlatos, 
sejam armazenados, compilados e atualizados.
CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Art. 138 O processo de planejamento municipal dar-se-á de forma 
integrada, contínua e permanente, em conformidade com as dire-
trizes estabelecidas nesta lei.

§ 1º. O processo municipal de planejamento deve promover:
a) Revisão e adequação do Plano Diretor Municipal e da legislação 
urbanística, sempre que necessário;
b) Atualização e disseminação das informações de interesse do 
Município;
c) Coordenação das Leis do Plano Plurianual, de Diretrizes Orça-
mentárias e do Orçamento Anual;
d) Ordenamento do pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade e promoção do bem estar dos habitantes 
do Município;
e) Participação democrática popular.

§ 2º. Propostas de alteração deste Plano Diretor deverão ser apre-
ciadas em Conferência Pública e pelo Conselho de Desenvolvimen-
to Municipal.
CAPÍTULO IV
DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NA GESTÃO DA POLÍTICA URBANA
Art. 139 É assegurada a participação direta da população em todas 
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aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° O Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo do Município 
de Garopaba serão regidos pelos dispositivos desta Lei, aplicadas 
concomitantemente ao Código de Posturas e Código de Obras do 
município, bem como, aos anexos integrantes.

Art. 2° O Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Municipal divi-
dem o território em áreas, setores, regiões e zonas; definem a dis-
tribuição da população neste espaço em função da infra-estrutura 
e das condicionantes socioambientais.

Art. 3° São partes integrantes desta Lei Complementar os seguin-
tes anexos:
I. Anexo 1 - Parâmetros Urbanísticos
II. Anexo 2 - Mapa de Macrozoneamento Municipal
III. Anexo 3 - Parâmetros de Uso e Ocupação do Solo Municipal
IV. Anexo 4 - Mapa de Zoneamento Urbano da Sede
V. Anexo 5 - Fichas Particularizadas Relativas às Zonas e Setores 
Descritos no Zoneamento Urbano e Municipal
VI. Anexo 6 - Parâmetros para Estacionamentos
VII. Anexo 7 - Classificação das Atividades de Uso do Solo
CAPÍTULO I
DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Art. 4° As disposições desta Lei devem ser observadas obrigato-
riamente:
I. Na concessão de alvarás de construção, reformas e ampliações;
II. Na concessão de alvarás de localização de usos e atividades 
urbanas;
III. Na execução de planos, programas, projetos, obras, e serviços 
referentes a edificações de qualquer natureza;
IV. Na urbanização de áreas;
V. No parcelamento do solo;
VI. Na implantação de atividades no meio rural que estejam esta-
belecidos nos parâmetros de uso desta Lei.
SEÇÃO I
DOS OBJETIVOS
Art. 5° A presente Lei tem por objetivos:
I. Estabelecer critérios de ocupação e utilização do solo municipal, 
tendo em vista o cumprimento da função social da cidade e da 
propriedade;
II. Orientar o crescimento da cidade visando minimizar os impac-
tos sobre áreas ambientalmente frágeis;
III. Definir macrozonas, zonas e setores, em âmbito rural e urba-
no, estabelecendo parâmetros de uso e ocupação do solo;
IV. Promover por meio de um regime urbanístico adequado, a qua-
lificação do ambiente urbano;
V. Prever e controlar densidades demográficas e de ocupação do 
solo municipal, como medida para a gestão do bem público, da 
oferta de serviços públicos e da conservação do meio ambiente;
VI. Compatibilizar usos e atividades complementares entre si, ten-
do em vista a eficiência do sistema produtivo e da eficácia dos 
serviços e da infra-estrutura.
VII. Criar melhor condição de ambiente urbano no que se refere 
às relações entre as diversas atividades, evitando a proximidade 
de usos incompatíveis ou inconvenientes;
VIII. Compatibilizar o uso e ocupação do solo com o sistema viário 
e com o transporte coletivo;
IX. Evitar o uso abusivo do solo, assim como regular o seu desuso, 
com o fim de evitar danos materiais, desconfortos e insegurança 
à população.
SEÇÃO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 6° Para os efeitos de interpretação e aplicação desta Lei Com-
plementar, adotam-se os conceitos e definições adiante estabele-
cidas:
I. Macrozoneamento do Solo: é a divisão da área do município em 
macrozonas de usos diversificados, segundo sua destinação de 

SEÇÃO III
DAS AUDIÊNCIAS E CONSULTAS PÚBLICAS
Art. 146 A Audiência Pública é a instância de discussão onde a 
Administração Pública informa e esclarece dúvidas sobre planos e 
projetos de interesse dos cidadãos direta e indiretamente atingi-
dos pelos mesmos e estes são convidados a exercer o seu direito 
de manifestação acerca do tema ou ação correspondente.

Parágrafo Único. Todos os documentos relativos ao tema da Audi-
ência Pública serão colocados à disposição de qualquer interessa-
do para exame e extração de cópias, inclusive por meio eletrônico, 
com antecedência mínima de quinze dias da data de realização da 
respectiva Audiência.

Art. 147 A consulta pública é a instância consultiva que ocorrerá 
na forma de Assembléias, nas quais a Administração Pública to-
mará decisões baseadas no conjunto de opiniões expressas pela 
população interessada.
TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 148 O Presente Plano Diretor Municipal deverá ser revisto, 
pelo menos, a cada 10 (dez) anos ou sempre que fatos significati-
vos o requeiram.

Art. 149 Fica assegurada a validade das licenças, aprovações de 
projetos e dos demais atos praticados antes da vigência desta lei, 
de acordo com a legislação aplicável a época, devendo, para tanto, 
suas execuções serem iniciadas em até 90 (noventa) dias.

Parágrafo Único. Extinguindo-se os efeitos do ato, por qualquer 
motivo, o respectivo processo administrativo passará a ser apre-
ciado à luz desta lei.

Art. 150 O Poder Executivo divulgará, de forma ampla e didática, 
o conteúdo desta Lei visando o acesso da população aos instru-
mentos de política urbana que orientam a produção e organização 
do espaço habitado.

Art. 151 Enquanto não forem aprovadas as legislações comple-
mentares, compatíveis com as políticas e diretrizes deste Plano 
Diretor, continuará em vigência toda a legislação que trata de de-
senvolvimento urbano.

Art. 152 A lei poderá autorizar o Município a atuar no Licencia-
mento Ambiental, dentro dos padrões e conforme estabelecido na 
legislação e regulamentação pertinente, devendo estipular, inclu-
sive, sobre a utilização de Termo de Ajustamento de Conduta.

Art. 153 Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 29 de Outubro de 2010
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei Complementar no DOM/SC em 03/11/2010, 
de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Lei Complementar N.º 1.465/2010
LEI COMPLEMENTAR N.º 1.465, DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.
DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 
DO MUNICÍPIO DE GAROPABA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, faz sa-
ber a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal 
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menor distância perpendicular permitida entre uma edificação e 
as linhas divisórias laterais e do fundo do lote onde ela se situa, 
desde que as mesmas possuam abertura para ventilação e ilumi-
nação, salvo projeções de saliências em edificações, nos casos 
previstos no Código de Obras.
IX. Área computável: área a ser considerada no cálculo do coefi-
ciente de aproveitamento do terreno e taxa de ocupação máxima;
X. Regime urbanístico: conjunto de medidas relativas a uma de-
terminada área, setor, região e/ ou zona que estabelecem a forma 
de ocupação e disposição das edificações em relação ao lote, à 
rua e ao entorno.
XI. Dos termos gerais:
a) Alvará de Construção: documento expedido pela Prefeitura que 
autoriza a execução de obras sujeitas à sua fiscalização;
b) Alvará de Localização e Funcionamento: documento expedido 
pela Prefeitura que autoriza o funcionamento de uma determinada 
atividade, sujeita à regulamentação por esta Lei ;
c) Área de Preservação Permanente: faixa paralela a um curso 
d’água, medida a partir de sua margem e perpendicular a esta, 
destinada a proteger espécies vegetais e animal desse meio, além 
da erosão na área. Esta faixa é variável e é regulamentada pelas 
Leis Federal e Estadual relativas à matéria;
d) Regime Urbanístico: conjunto de medidas relativas a uma de-
terminada zona que estabelecem a forma de ocupação e disposi-
ção das edificações em relação ao lote, à rua e ao entorno;
e) Área computável: área a ser considerada no cálculo do coefi-
ciente de aproveitamento do terreno.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL

CAPÍTULO I
DO MACROZONEAMENTO MUNICIPAL

SEÇÃO I
DAS MACROZONAS MUNICIPAIS

Art. 7° O município de Garopaba fica dividido em áreas, regiões e 
zonas conforme Anexo 2 - Mapa de Macrozoneamento Municipal, 
parte integrante desta Lei, que recebem denominação conforme 
segue:
I. Macrozona Rural I;
II. Macrozona Rural II;
III. Macrozona de Ocupação Condicionada;
IV. Macrozona de Proteção de Mananciais;
V. Macrozona Urbana.

Art. 8° Os critérios de uso do solo nas diversas áreas estão conti-
dos no Anexo 3, parte integrante desta Lei Complementar.

Art. 9° Fica definida a Macrozona Rural 1, como aquela que com-
preende as áreas rurais com encostas voltadas à Leste.

§ 1º - Compreende-se nesta Macrozona Rural as áreas de maior 
concentração das atividades turísticas, já que próxima dos atrati-
vos existentes e com vistas ao Mar.

§ 2º - Os padrões de ocupação definidos para esta Macrozona 
estão de acordo com a ficha particularizada constante no Anexo 
5, Macrozona Rural I

Art. 10 Fica definida a Macrozona Rural 2, como aquela que com-
preende as áreas rurais com encostas voltadas à Oeste.

§ 1º - Esta Macrozona tem como objetivo permitir e fixar ativida-
des agrossilvipastoris, priorizando práticas conservacionistas, prin-
cipalmente nas áreas de altas declividades, com fins a aumentar a 
produtividade da região de modo sustentável.

uso e ocupação do solo, objetivando o controle do crescimento e 
do desenvolvimento do município, garantindo um ambiente eco-
logicamente equilibrado e proporcionando o bem-estar da popu-
lação, que se expressa na garantia do exercício da função social 
da propriedade.
II. Macrozona: é a delimitação de uma parte do espaço do solo do 
município, definida por suas características físicas, sociais e am-
bientais e sobre onde incidirão os parâmetros de uso e ocupação 
do solo do macrozoneamento.
III. Zoneamento urbano: é a divisão da área do perímetro urbano 
em zonas de usos diversificados, segundo sua destinação de uso 
e ocupação do solo, objetivando o controle do crescimento e do 
desenvolvimento urbanístico da cidade, garantindo um ambiente 
ecologicamente equilibrado e proporcionando o bem-estar da po-
pulação, que se expressa na garantia do exercício da função social 
da propriedade.
IV. Zona: é a delimitação de uma parte do espaço do município, 
definida por suas características físicas, sociais e ambientais e so-
bre onde incidirão os parâmetros de uso e ocupação do solo.
V. Uso do Solo é o relacionamento das diversas atividades para 
uma determinada área, setor, região e/ ou zona, sendo esses usos 
definidos como:
a) Permitido (ou Adequado) - compreendem as atividades que 
apresentem clara compatibilidade com as finalidades urbanísticas 
da área, setor, região e/ ou zona correspondente;
b) Permissível (ou Tolerado) - compreendem as atividades cujo 
grau de adequação à área, setor, região e/ ou zona dependerá da 
análise do Conselho de Desenvolvimento Municipal e outras orga-
nizações julgadas afins;
c) Proibido - compreendem as atividades que, por sua categoria, 
porte ou natureza, são nocivas, perigosas, incômodas e incompa-
tíveis com as finalidades urbanísticas da área, setor, região e/ ou 
zona correspondente.
VI. Ocupação do solo é a maneira como a edificação ocupa o 
terreno, em função das normas e índices urbanísticos incidentes 
sobre os mesmos.
VII. Práticas conservacionistas - significam a produção de alimen-
tos com o solo permanentemente protegido, com a redução ou 
eliminação de revolvimento da terra, rotação de culturas e a dimi-
nuição do uso de agrotóxicos. Tem por objetivo preservar, melho-
rar e otimizar os recursos naturais, mediante o manejo integrado 
do solo, da água, da biodiversidade, compatibilizando com o uso 
de insumos externos.
VIII. Os parâmetros urbanísticos, ilustrados e presentes nos ane-
xos 1, 3, 5 e 7 parte integrante desta Lei, são definidos como:
a) Coeficiente de aproveitamento básico: (CA) valor que se deve 
multiplicar com a área do terreno para se obter a área máxima 
computável a construir, determinando o potencial construtivo do 
lote;
b) Taxa de ocupação máxima: (TO) percentual expresso pela rela-
ção entre a área de projeção da edificação sobre o plano horizon-
tal e a área total do lote;
c) Taxa de permeabilidade mínima: (TP) percentual expresso pela 
relação entre a área permeável do lote e a área total do lote.
d) Altura da edificação ou gabarito: é a dimensão vertical máxima 
da edificação, em números de pavimentos a partir do térreo;
e) Lote mínimo: área mínima de lote, para fins de parcelamento 
do solo;
f) Lote máximo: área máxima permitida por lote, para fins de par-
celamento do solo;
g) Testada mínima: dimensão mínima da menor face do lote con-
frontante com uma via.
h) Recuo frontal: é a distância mínima perpendicular entre a pa-
rede frontal da edificação no pavimento térreo, incluindo o sub-
solo, e o alinhamento predial existente ou projetado do lote ou 
módulo. Sua exigência visa criar uma área livre de qualquer tipo 
de construção para utilização pública, como alargamento de vias e 
permeabilidade do solo, por exemplo;
i) Afastamento: é a menor distância entre duas edificações, ou a 
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precípuo o aproveitamento dos bens e benefícios produzidos pela 
floresta e pelo solo, associado à manutenção da qualidade am-
biental.
VIII. Usos habitacionais: edificações destinadas à habitação per-
manente.

CAPÍTULO II
DO ZONEAMENTO e USO DO SOLO URBANO

SEÇÃO I
DA DELIMITAÇÃO DAS ZONAS

Art. 16 A área urbana do Município de Garopaba constante no 
Anexo 4, parte integrante desta Lei, fica dividida em setores e 
zonas urbanas, que passam a ser denominadas conforme segue:
I. Zona de Média Densidade 1 - ZM1;
II. Zona de Média Densidade 2 - ZM2;
III. Zona de Média Densidade 3 - ZM3;
IV. Zona de Média Densidade 4 - ZM4;
V. Zona de Baixa Densidade 1 - ZB1;
VI. Zona de Baixa Densidade 2 - ZB2;
VII. Zona de Baixa Densidade 3 - ZB3;
VIII. Zona Elevada 1 - ZEL1;
IX. Zona Elevada 2 - ZEL2;
X. Zona Especial 1 - ZESP1;
XI. Zona Especial 2 - ZESP2;
XII. Zona da Faixa Lindeira à BR-101 - ZLBR;
XIII. Zona de Proteção Ambiental de Costões e Faixa de Areia - 
ZPA1;
XIV. Zona de Proteção Ambiental de Dunas - ZPA2;
XV. Zona Especial Rural - ZERUR;
XVI. Setor 1 - Orla de Garopaba;
XVII. Setor 2 - Comércio Centro;
XVIII. Setor 3 - Comércio e Serviços SC 434;
XIX. Setor 4 - Histórico e
XX. Setor 5 - Comércio Capão.

Art. 17 Os critérios de uso e ocupação do solo nos diversos setores 
e zonas estão contidos nas fichas particularizadas do Anexo 5, 
parte integrante desta Lei.

Art. 18 Zona de Média Densidade 1 - ZM1, aquela que compreen-
de áreas do Município até a cota altimétrica de 30,00 metros do 
Centro de Garopaba e localidade de Palhocinha, Encantada, Res-
sacada, Grama, Limpa e Campo D’Una , até a divisa do Município 
de Imbituba, no entorno não imediato da Rodovia SC 434.

§ 1º - Corresponde às áreas onde se desenvolve grande parte da 
malha urbana consolidada e com potencial de ocupação, de uso 
predominantemente residencial e comercial, de média densidade.

§ 2º - Os perímetros delimitados no mapa de Zoneamento, Ane-
xo 4, referentes à loteamentos, são considerados exclusivamente 
residenciais.

§ 3º - Os parâmetros e usos específicos da Zona estão definidos 
no Anexo 5.

Art. 19 Zona de Média Densidade 2 - ZM2: aquela corresponden-
te às áreas com cota altimétrica menor ou igual a 30,00m (trinta 
metros) da Localidade do Capão.

Parágrafo Único - Possuem as mesmas dimensões de lote da ZM1, 
com alguns diferenciais nos usos específicos da Zona, definidos 
no Anexo 5.

Art. 20 Zona de Média Densidade 3 - ZM3: aquela que compre-
ende áreas com a cota altimétrica menor ou igual a 30,00 me-
tros nas praias da Gamboa, Siriú, na localidade do Ambrósio e o 

§ 2º - Os padrões de ocupação definidos para esta Macrozona 
estão de acordo com a ficha particularizada constante no Anexo 5, 
Macrozona Rural II

Art. 11 Fica definida a Macrozona de Ocupação Condicionada, sen-
do esta as áreas urbanas de maior fragilidade ambiental.

§ 1º - Compreende-se nesta Macrozona as áreas de maior alti-
tude, áreas de potencial hidromórfico, além de dunas e faixas de 
areia e costões.

§ 2º - Compreende-se ainda nesta Macrozona as áreas com de-
clividade superior a 45º (quarenta e cinco graus), bem como re-
manescente florestal em áreas ciliares de todos os cursos d’água 
do município.

§ 3º - Esta Macrozona tem como objetivo garantir a sustentabili-
dade ambiental do município e priorizar as ações de conservação 
e desenvolvimento do turismo.

§ 4º - Os parâmetros construtivos desta Macrozona estão defini-
dos no Zoneamento Urbano, quando cabíveis.

Art. 12 Fica definida a Macrozona de Proteção de Mananciais, as 
vertentes dos pontos de captação d’água inseridos na Macrozona 
Rural I, nos trechos localizados à montante dos referidos pontos.

Parágrafo Único - Para esta Macrozona, ficam proibidos os usos 
em uma faixa de 100,00m (cem metros) dos cursos d’água onde 
ocorre a captação.

Art. 13 Fica definida a Macrozona Urbana, as áreas inseridas no 
perímetro urbano que não se encontram dentro da Macrozona de 
Suscetibilidade Ambiental.

Parágrafo Único - Os parâmetros construtivos desta Macrozona 
estão definidos no Zoneamento Urbano, quando cabíveis.

Art. 14 As características de ocupação do solo municipal válidas 
para todas as macrozonas devem seguir a legislação federal, com 
os parâmetros definidos pelo órgão federal responsável.
SEÇÃO II
DA CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DE USO DO SOLO MUNI-
CIPAL
Art. 15 Para efeito desta Lei as atividades de uso do solo municipal 
classificam-se em:
I. Agroindústria: atividade pela qual resulta a produção de bens 
pela transformação de insumos agrícolas;
II. Atividade turística e de lazer: atividade em que são promovidos 
a recreação, entretenimento, repouso e informação;
III. Educação ambiental: conjunto de ações educativas voltadas à 
compreensão da dinâmica dos ecossistemas, considerando efeitos 
da relação do homem com o meio, a determinação social e a va-
riação/evolução histórica dessa relação;
IV. Mineração: atividade pela qual são extraídos minerais ou subs-
tâncias não metálicas do solo e subsolo;
V. Preservação e recuperação: atividade que visa garantir a manu-
tenção e/ou recuperação das características próprias de um am-
biente e as interações entre os seus componentes;
VI. Pesquisa científica: realização concreta de uma investigação 
planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da 
metodologia consagradas pela ciência, permitindo elaborar um 
conjunto de conhecimentos que auxilie na compreensão da reali-
dade e na orientação de ações;
VII. Usos agrossilvipastoris: conjunto de atividades de adminis-
tração (gerenciamento) de uma floresta e/ ou área de atividades 
agrossilvipastoris a fim de que seja possível utilizar-se de forma 
otimizada os recursos agroflorestais. Abrange aspectos físicos, fi-
nanceiros, informativos e organizacionais e tem como resultado 
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implantação de edificações e acessos, que deverão ter projeto es-
pecífico e Licença Ambiental.

§ 2º. Deve-se atentar para as legislações específicas nas esferas 
estaduais e federais relacionadas às Áreas de Preservação Perma-
nente.

§ 3º. Os parâmetros e usos específicos da Zona estão definidos 
no Anexo 5.

Art. 27 Zona Especial 1 - ZESP1 - compreende as áreas elevadas 
acima da cota altimétrica 100,00m (cem metros), em todo o mu-
nicípio.

§ 1º. Os parâmetros e usos específicos da Zona estão definidos 
no Anexo 5.

§ 2º. Deve-se atentar para as legislações específicas nas esferas 
estaduais e federais relacionadas às Áreas de Preservação Perma-
nente.

Art. 28 Zona Especial 2 - ZESP2 -compreende as áreas planas 
próximas a lagoas, corpos d’água, banhados e dunas, em todo o 
município, que possuam potencial hidromórfico.

§ 1º. Os parâmetros e usos específicos da Zona estão definidos 
no Anexo 5.

§ 2º. Para construções nesta zona, serão necessários estudos ge-
otécnicos específicos, e respectiva apresentação de Anotação de 
Responsabilidade Técnica realizada por técnico devidamente re-
gistrado em conselho de classe, visando à identificação de áreas 
hidromórficas e áreas passíveis de utilização.

§ 3º. Deve-se atentar para as legislações específicas nas esferas 
estaduais e federais relacionadas às Áreas de Preservação Perma-
nente de cursos e corpos d’água.

Art. 29 Zona da Faixa Lindeira à BR-101 - ZLBR: corresponde 
os lotes confrontantes com a BR-101 entre o rio da Cova Feia e a 
divisa com o município de Paulo Lopes.

§ 1º. A implantação desta zona visa definir área para atração e 
concentração de serviços de apoio a rodovia BR-101, promovendo 
a implementação de infra-estrutura adequada às indústrias e ser-
viços. Deverão ser respeitadas as faixas marginais para acesso aos 
empreendimentos com testada para a via.

§ 2º. Os parâmetros e usos específicos da Zona estão definidos 
no Anexo 5.
Art. 30 Zona de Proteção Ambiental de Costões e Faixa de Areia 
-ZPA1: correspondem às Faixas de Areia e Costões, servidão do 
Baú, Largo da Praça e Área dos Ranchos de Pesca.

§ 1º. A implantação desta zona visa definir áreas de preservação 
permanente que necessitam de proteção ambiental no município 
e que sofrem pressão por ocupação urbana.

§ 2º. Para estas áreas, são previstos apenas usos coerentes com 
a preservação ambiental e amparados por legislações específicas 
nas esferas superiores, tais usos estão previstos no Anexo 5.

Art. 31 Zona de Proteção Ambiental de Dunas - ZPA2: correspon-
dem às Dunas da Gamboa, Macacu, Capão e Ouvidor.

§ 1º. A implantação desta zona visa definir áreas de preservação 
permanente que necessitam de proteção ambiental no município 
e que sofrem pressão por ocupação urbana.

entorno da estrada da Barra (GRP 280)

Parágrafo Único - Possuem as mesmas dimensões de lote da ZM1, 
com alguns diferenciais nos parâmetros específicos da Zona, defi-
nidos no Anexo 5.

Art. 21 Zona de Média Densidade 4 - ZM4: corresponde as áreas 
com cota altimétrica menor ou igual a 30,00m (trinta metros), na 
praia da Barra e localidade de Areias de Macacu.

Parágrafo Único. Os parâmetros e usos específicos da Zona estão 
definidos no Anexo 5.

Art. 22 Zona de Baixa Densidade 1 - ZB1: compreende áreas pla-
nas do município até a cota 30, na orla da praia da Gamboa e na 
área compreendida entre as dunas do Ouvidor, a estrada da Barra 
(GRP 280), rodovia SC-434 e localidade da Grama.

§ 1º - A implantação desta zona visa ordenar e consolidar a ocupa-
ção existente e futura nas localidades acima citadas, com ocupa-
ções de baixa densidade e usos predominantemente residenciais.

§ 2º. Os parâmetros e usos específicos da Zona estão definidos 
no Anexo 5.

Art. 23 Zona de Baixa Densidade 2 - ZB2: correspondente ao 
Loteamento da Vigia.

§ 1º. - Nesta zona nenhum lote poderá ser desmembrado, a não 
ser desmembramento para unificação do lote extremante, des-
de que o lote remanescente permaneça com área mínima de 
1.000,00m² (mil metros quadrados).
§ 2º. - Poderão ser construídas em cada lote, no máximo duas 
unidades autônomas residenciais.

§ 3º. - Os parâmetros e usos específicos da Zona estão definidos 
no Anexo 5.

Art. 24 Zona de baixa Densidade 3 - ZB3: esta Zona compreende 
as áreas da Praia do Silveira e Ouvidor, parte da Vigia, até a cota 
altimétrica de 60,00m (sessenta metros)

§ 1º. - Nesta Zona somente serão permitidas movimentações de 
terra e retirada de vegetação nativa estritamente necessárias à 
implantação de edificações e acessos, que deverão ter projeto es-
pecífico e Licença Ambiental.

§ 2º. - Os parâmetros e usos específicos da Zona estão definidos 
no Anexo 5.

Art. 25 Zona Elevada 1 - ZEL1: compreende as áreas eleva-
das acima da cota altimétrica 30,00m (trinta metros), até a cota 
60,00m (sessenta metros), em todo o perímetro urbano, excluindo 
as áreas localizadas na ZB3.

§ 1º - A implantação desta zona visa ordenar e consolidar a ocu-
pação existente e futura nas porções elevadas do município, com 
ocupações de baixa densidade e usos predominantemente resi-
denciais.

§ 2º - Os parâmetros e usos específicos da Zona estão definidos 
no Anexo 5.

Art. 26 Zona Elevada 2 - ZEL2: compreende as áreas elevadas 
acima da cota altimétrica 60,00m (sessenta metros), até a cota 
100,00m (cem metros), em todo o município.

§ 1º. - Nesta Zona somente serão permitidas movimentações de 
terra e retirada de vegetação nativa estritamente necessárias à 
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para o Patrimônio Histórico.

§ 4º. Todos os processos de aprovação no Setor deverão passar 
pelo crivo do Conselho de Desenvolvimento Urbano Municipal.

Art. 37 Setor Comercial do Capão - Setor 5: corresponde aos 
lotes confrontantes à Estrada Geral do Capão.

§ 1º. A implantação desta zona visa definir área para atração e 
concentração de atividades comerciais e de serviço, a fim de que 
se consolide o eixo comercial evitando a proliferação de atividades 
impactantes no restante da localidade.

§ 2º Os parâmetros e usos específicos do Setor estão definidos 
no Anexo 5.
SEÇÃO II
DOS USOS, CLASSIFICAÇÃO E DAS CATEGORIAS
Art. 38 Os Usos são classificados conforme o atendimento quan-
to à espécie, porte e periculosidade dos diferentes usos e ativi-
dades nas zonas especificadas nesta Lei, em consonância com os 
Códigos de Posturas e de Obras do Município.

Art. 39 As atividades de usos previstos nesta Lei de zoneamento 
urbano do município estão no Anexo 7.

Art. 40 Os Usos ainda podem ser:
I. Adequado (ou permitido ou usos compatíveis) - usos que não 
apresentam problemas com a vizinhança, compatíveis com a des-
tinação da área.
II. Tolerado (ou permissível ou usos desconformes) - com o zonea-
mento, mas cuja adequação possa ser alcançada pelo cumprimen-
to de exigências especiais.
III. Proibido (ou usos incompatíveis) - com o zoneamento, que 
possam provocar conflitos com a vizinhança.

Art. 41 As atividades não especificadas no Anexo 7 nesta Lei se-
rão analisadas pelo Conselho de Desenvolvimento Municipal que 
estabelecerá alternativas de localização e eventuais medidas mi-
tigadoras.

CAPÍTULO III
DOS INDICADORES URBANÍSTICOS

SEÇÃO I
DAS ÁREAS NÃO COMPUTÁVEIS

Art. 42 Consideram-se área não computável as áreas edificadas 
que não serão consideradas no cálculo do coeficiente de aprovei-
tamento.

Art. 43 São consideradas áreas não computáveis:
I. Superfície ocupada por escadas enclausuradas, a prova de fu-
maça e com até 15,00 m² (quinze metros quadrados), poço de 
elevadores, central de gás, central elétrica (de transformadores) e 
central de ar condicionado;
II. Sacadas, balcões ou varandas de uso exclusivo da unidade até 
o limite de 6,00 m² (seis metros quadrados) por unidade imobi-
liária;
III. Floreiras de janela projetadas no máximo 50,00 cm (cinqüenta 
centímetros) além do plano da fachada;
IV. Reservatórios e respectivas bombas, ar condicionado, gerado-
res e outros equipamentos de apoio, desde que com altura máxi-
ma de 2,00 m (dois metros);
V. Áreas ocupadas com casas de máquinas, caixa d’água e barri-
lete;
VI. Até 100% da área mínima exigida para área de recreação des-
de que de uso comum;
VII. Sótão em residência, desde que esteja totalmente conti-
do no volume do telhado, sem aberturas e caracterizado como 

§ 2º. Para estas áreas, são previstos apenas usos coerentes com 
a preservação ambiental e amparados por legislações específicas 
nas esferas superiores, tais usos estão previstos no Anexo 5.

Art. 32 Zona Especial Rural - ZERUR: Corresponde ás áreas ocu-
padas no entorno da Lagoa do Macacu, Região do Ambrósio, após 
a ZM3, até a cota 100, incluindo ainda, o Morro da Encantada e 
Serraria a partir da ZM1, até a cota 100 que possuem característi-
cas rurais, porém encontram-se no perímetro urbano

§ 1º. A implantação desta zona visa definir áreas com potencial de 
atração do turismo rural, notadamente próximas aos engenhos.

§ 2º. Os parâmetros e usos específicos da Zona estão definidos 
no Anexo 5.

§ 3º. Para isenção de IPTU, considerar o disposto no Código Tri-
butário Municipal.

Art. 33 Setor Orla de Garopaba - Setor 1 - Este setor compreen-
de os lotes confrontantes à Avenida dos Pescadores da praia de 
Garopaba.

§ 1º. Os lotes inclusos neste setor possuem características predo-
minantemente comerciais.

§ 2º. Neste setor, o recuo frontal é passível de uso para fins comer-
ciais, desde que não configurem ocupações permanentes e desde 
que mantidos os parâmetros urbanísticos previstos no Anexo 5.

Art. 34 Este setor compreende os lotes dos confrontantes às 
ruas João Orestes de Araújo, Professor Antônio José Botelho, Mar-
ques Guimarães, 30 de Dezembro, Francisco Pacheco de Souza, 
Vinte e Três, Lajeado, Santa Rita e Maria Antônia dos Santos

§ 1º. Os lotes inclusos neste setor possuem características predo-
minantemente comerciais.

§ 2º. Os parâmetros e usos específicos do Setor estão definidos 
no Anexo 5.

Art. 35 Setor de Comércio e Serviços da rodovia SC-434 - Setor 
3: correspondem às áreas urbanas destinadas ao uso predominan-
temente de serviços e indústrias ao longo da rodovia SC-434 do 
acesso ao Capão até a divisa com o município de Imbituba.

§ 1º. A implantação desta zona visa definir área para atração e 
concentração de serviços de apoio a rodovia SC-434, promovendo 
a implementação de infra-estruturação adequada às indústrias e 
serviços.

§ 2º. Os parâmetros e usos específicos do Setor estão definidos 
no Anexo 5, devendo-se atentar para as observações de recuos 
diferenciados.

Art. 36 Setor Histórico - Setor 4: compreende os terrenos com 
testada para Rua Manoel Álvaro de Araújo, pelos lados norte e sul; 
Travessa Daniel Faraco; Travessa Cônego Ross; Praça 21 de Abril; 
Largo da Igreja São Joaquim; Rua Aderbal Ramos da Silva, no 
trecho entre a Rua Marques Guimarães e Travessa Cônego Ross e 
servidão do Baú.
§ 1º. A implantação desta zona visa proteger o patrimônio histó-
rico de Garopaba.

§ 2º. Os parâmetros e usos específicos do Setor estão definidos 
no Anexo 5.

§ 3º. Os imóveis situados nesta zona deverão seguir o estabelecido 
no Código de Obras, em sua Seção IX - Edificações de Relevância 
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§ 2º - Para as demais zonas fica proibida a utilização de subsolo. 
A área abaixo do térreo, no caso de pilotis, poderá ser utilizada, 
desde que não haja qualquer tipo de fechamento lateral ou frontal 
e mantenha o perfil natural do terreno.

§ 3º. A utilização do subsolo em cada zona ou setor está definida 
conforme consta nos Anexos desta Lei.

§ 4° - Nas Zonas onde forem permitido o uso de subsolo, a área 
construída do subsolo, não será computada para o cálculo de coe-
ficiente de aproveitamento.
SEÇÃO VI
DOS AFASTAMENTOS
Art. 49 Afastamento: é a menor distância entre duas edificações, 
ou a menor distância perpendicular permitida entre uma edifica-
ção e as linhas divisórias laterais e do fundo do lote onde ela se 
situa, desde que as mesmas possuam abertura para ventilação 
e iluminação, salvo projeções de saliências em edificações, nos 
casos previstos no Código de Obras.

§ 1º. Os afastamentos de cada zona ou setor estão definidos con-
forme consta nas fichas particularizadas, parte integrante desta 
Lei.

§ 2º. Os lotes confrontantes com a linha do preamar de 1.831 
possuirão faixa “Non Aedificandi” de 33,00m (trinta e três metros), 
medidos horizontalmente e perpendicularmente para terra a partir 
da linha supracitada, não podendo compor projeto de loteamento 
ou desmembramento, nelas não se podendo alterar suas espécies 
de vegetação nativa. Esta será denominada Faixa de Marinha.
a) A partir desta, os lotes deverão respeitar recuo de 15,00m(quinze 
metros) além da Faixa de Marinha;
b) Na praia de Garopaba na Vigia, lagoas e corpos d’água doce 
com influência de marinha, os lotes deverão respeitar apenas a 
Faixa de Marinha, incluem-se também os loteamentos já aprova-
dos
c) Ficam isentas de Faixa de Marinha e recuo de 15,00m (quinze 
metros) as edificações consolidadas e aprovadas no Setor Histó-
rico.

§ 3º. Fica permitida a utilização dos recuos para estacionamento 
nos Setores 2 e 5, além das Zonas ZM1 e ZM2, desde que:
a) Respeitem um recuo frontal de 6,00m (seis metros), em detri-
mento dos 4,00m (quatro metros) atuais;
b) No caso de estacionamentos nos fundos do lote ou subsolo, o 
recuo será de 4,00m com elemento construído de obstrução de 
veículos;

§ 4º. Fica permitida a utilização dos recuos para estacionamento 
nos lotes inseridos em qualquer zona ou setor, desde que este 
possua inclinação longitudinal superior a 20% (vinte por cento) e 
respeitem as condições preconizadas no parágrafo acima.

§ 5° - Na lagoa da Capivara, a área “non aedificandi” será de 15 
metros a partir do espelho d’água.
SEÇÃO VII
DA TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA
Art. 50 Taxa de permeabilidade mínima (TP): percentual expresso 
pela relação entre a área permeável do lote e a área total do lote.

§ 1º. A taxa de permeabilidade mínima de cada zona, setor ou 
área estão definidos conforme consta no Anexo 5, parte integrante 
desta Lei.

§ 2º. As áreas consideradas permeáveis deverão possuir revesti-
mento vegetado rasteiro, arbustivo ou arbóreo, ou ainda revesti-
mento em brita, desde que nestes casos não haja camada imper-
meável inferior aos supracitados.

aproveitamento deste espaço, e;
VIII. Ático não sendo considerado no cálculo do número de pavi-
mentos, desde que atendidos os seguintes itens:
a) Projeção da área coberta sobre a laje da cobertura do último 
pavimento, desde que não ultrapasse o máximo de 1/3 (um ter-
ço) da área do pavimento imediatamente inferior, sendo no ático 
permitido todos os compartimentos necessários para a instalação 
de casa de máquinas, caixa d’água, área de recreação e parte 
superior de unidade duplex nos edifícios de habitação coletiva;
b) Afastamento mínimo de 3,00 m (três metros) em relação à fa-
chada frontal e de 2,00 m (dois metros) em relação à fachada de 
fundos do pavimento imediatamente inferior;
c) Será tolerado somente o volume da circulação vertical no ali-
nhamento das fachadas frontais e de fundos;
d) São toleradas áreas destinadas a nichos, que constituam ele-
mentos de composição das fachadas e que atendam as condições 
estabelecidas no Código de Obras e Posturas.
Art. 44 Para efeito de verificação da taxa de ocupação, não serão 
considerados os elementos constantes nas alíneas do artigo an-
terior.
SEÇÃO II
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO
Art. 45 Coeficiente de Aproveitamento Básico (CA): valor que se 
deve multiplicar com a área do terreno para se obter a área máxi-
ma computável a construir, determinando o potencial construtivo 
do lote.

Parágrafo Único. O coeficiente de aproveitamento de cada zona 
ou setor está definida conforme consta nos Anexos 1 e 5 parte 
integrante desta Lei .
SEÇÃO III
DA TAXA DE OCUPAÇÃO
Art. 46 Taxa de ocupação máxima (TO): é o percentual expresso 
pela relação entre a área de projeção da edificação sobre o plano 
horizontal e a área total do lote.

Parágrafo Único. A taxa de ocupação máxima de cada zona ou se-
tor está definida conforme consta no Anexo 1e 5 parte integrante 
desta Lei Complementar.
SEÇÃO IV
ALTURA DA EDIFICAÇÃO OU GABARITO MÁXIMO
Art. 47 Altura da edificação ou gabarito máximo: é a dimensão 
vertical máxima da edificação, em números de pavimentos a partir 
do térreo.

§ 1º. A altura da edificação ou gabarito máximo de cada zona ou 
setor está definida conforme consta no Anexo 1e 5 parte integran-
te desta Lei.

§ 2º. Para as zonas onde não serão permitidos subsolos, será con-
siderado pavimento térreo aquele que tocar ao solo, e pavimento 
superior aquele imediatamente acima do mesmo. A área abaixo do 
térreo, no caso de pilotis, poderá ser utilizada, desde que não haja 
qualquer tipo de fechamento lateral e mantenha o perfil natural 
do terreno.
SEÇÃO V
DA UTILIZAÇÃO DE SUBSOLO
Art. 48 Para a Utilização do Subsolo, ficam definidas as seguintes 
condições:

§ 1º - Para os lotes planos com declividade inferior a 8% (oito por 
cento) em seu eixo longitudinal, localizados nas Zonas de Média 
Densidade 1 e 2, fica permitida a utilização do subsolo, desde que:
a) Se localize estritamente abaixo da projeção da edificação;
b) Possua sua laje superior alçada até o máximo de 1,00m (um 
metro) de altura da cota média da testada frontal;
c) Não seja habitável, podendo ser utilizado somente como depó-
sito e/ou garagem de veículos.
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de vigência desta Lei Complementar, serão analisados e/ou apro-
vados segundo legislação vigente na data de protocolo.

Art. 56 As informações constantes nas consultas de construção e 
parcelamento do solo, expedidas anteriormente à data de vigência 
desta Lei terão validade de 06 (seis) meses, contados da data de 
sua expedição.

Art. 57 Os projetos licenciados perderão sua validade se as obras 
não forem iniciadas no prazo de 90 (noventa) dias, contado a par-
tir da data de licenciamento.

Art. 58 Será admitida a transferência ou substituição de alvará 
de funcionamento de estabelecimentos legalmente autorizados, 
desde que a nova localização ou atividade atenda aos dispositivos 
expressos nesta Lei e em seus regulamentos.

Art. 59 As edificações concluídas com recuos frontais inferiores 
aos estabelecidos nesta Lei, deverão observar os novos parâme-
tros, em caso de reformas ou demolição.

Art. 60 Ficará a cargo do Órgão Municipal competente ou ao Órgão 
Estadual competente o pedido de estudos ambientais e/ ou medi-
das mitigadoras conforme a natureza das atividades desenvolvidas 
ou o porte das mesmas.

Art. 61 A presente Lei Complementar entrará em vigor a partir da 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 29 de Outubro de 2010
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei Complementar no DOM/SC em 03/11/2010, 
de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

§ 3º. Trilhos de acesso para veículos com trecho central em grama 
ou brita, ou ainda pisos vaiados tipo “concregrama” serão consi-
derados com permeabilidade de 25%, desde que comprovada sua 
abertura em proporção maior ou igual a 50% da área pavimen-
tada.
SEÇÃO VIII
DO ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
Art. 51 É obrigatória, nas edificações de qualquer uso, a des-
tinação de áreas para estacionamento de veículos, conforme as 
disposições do Código de Obras e Posturas e da Tabela Mínima de 
Estacionamento - Anexo 6, a qual dispõe sobre o número mínimo 
de vagas.
Art. 52 Para todos os usos, deverão ser previstas e constar do 
projeto as vagas para estacionamento de veículos, em local de 
fácil acesso para via pública, à razão de 20,00 m² (vinte metros 
quadrados) por vaga, inclusive área de circulação, considerando-
se que:
a) Os casos não mencionados na Tabela Mínima de Estacionamen-
to serão tratados por analogia aos usos nela previstos;
b) As áreas obrigatórias de estacionamento deverão ser escritu-
radas como parte integrante das unidades a que pertencem, não 
podendo ser comercializadas isoladamente;
c) Nos estabelecimentos em que a atividade de carga e descarga 
seja significativa, é necessária a previsão de espaço adicional para 
essa operação;
d) O estacionamento descoberto das atividades comerciais e de 
serviços será permitido no afastamento frontal, desde que não 
utilize o espaço previsto para alargamento da via e desde que 
desloque o passeio para dentro do lote, mantendo a continuidade 
com o passeio dos imóveis vizinhos com inclinação menor ou igual 
a 45º (quarenta e cinco graus); e
e) Nos acessos às garagens e aos estacionamentos em desnível 
em relação ao logradouro público é necessária a construção de 
patamar com declividade máxima de 5% (cinco por cento) e com-
primento mínimo de 5,00 m (cinco metros), interno ao alinha-
mento predial, cuja função é evitar acidentes com transeuntes 
no passeio, devendo ser considerada no projeto a visibilidade do 
motorista.
SEÇÃO IX
DO ATENDIMENTO À PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Art. 53 Todas as edificações públicas e privadas de uso coletivo 
deverão possuir equipamentos para acesso e uso das pessoas por-
tadoras de deficiência, de acordo com a NBR-9050 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Parágrafo Único. Nas vagas de estacionamento, deverão ser reser-
vados espaços para veículos que transportam pessoas portadoras 
de necessidades especiais, na proporção mínima de uma vaga a 
partir de 5 (cinco) até 50 (cinquenta) vagas, e 2% (dois por cen-
to) acima de 50 (cinquenta) vagas, as quais deverão ter largura 
suplementar de 1,20 m (um metro e vinte centímetros) a mais que 
as vagas comuns.

SEÇÃO X
DA DIMENSÃO DOS LOTES
Art. 54 Dimensão dos lotes: é a área do lote edificável. Subdivi-
de-se em:
I. Lote mínimo: área mínima de lote, para fins de parcelamento 
do solo;
II. Lote máximo: área máxima permitida por lote, para fins de 
parcelamento do solo

Parágrafo Único. A dimensão mínima do lote para cada zona ou 
setor está definida conforme consta nas fichas particularizadas, 
parte integrante desta Lei.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 55 Todos os projetos já licenciados e os projetos em tramita-
ção, protocolados nos órgãos competentes anteriormente à data 
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ANEXO 1 
PARÂMETROS URBANÍSTICOS 
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COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO BÁSICO – CA 

TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA – TO 

TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA – TP 
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ALTURA MÁXIMA – PAVIMENTOS 

LOTE MÍNIMO E TESTADA MÍNIMA 

RECUOS 
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CASOS ESPECIAIS DE RECUOS 

LOTES DE ESQUINA RESULTANDO EM DUAS 
FRENTES 

LOTES DE MEIO DE QUADRA COM 
DUAS FRENTES 

LOTE OBLÍQUO RESULTANDO EM VÁRIAS FRENTES 
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NÚMERO DE PAVIMENTOS – ZONAS DE MÉDIA DENSIDADE 1 E 2 
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NÚMERO DE PAVIMENTOS – ZONAS ELEVADAS, ESPECIAL 1E DE BAIXA DENSIDADE  



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 58

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 60703/11/2010 (Quarta-feira)

  ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA 

Praça Gov. Ivo Silveira, 296 - Centro - Garopaba/SC - CEP 88.495-000 Fone/Fax (048) 254-8100 
e-mail garopaba@garopaba.sc.gov.br www.garopaba.sc.gov.br       CGC 82.836.057/0001-90 

ANEXO 2 
MAPA DE MACROZONEAMENTO MUNICIPAL 
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ANEXO 3 
PARÂMETROS DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO MUNICIPAL 
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PARAMETROS DO USO DO SOLO MUNICIPAL DE GAROPABA  

ÁREA 
USOS 

PERMITIDO PERMISSÍVEL PROIBIDO 

Macrozona Rural I 
(MZR1)  

- preservação e recuperação 

- pesquisa científica 

- educação ambiental 

- atividades turísticas e de 
lazer (1) 

- atividade agrossilvipastoril (3) 

- usos habitacionais (1)  

- mineração (2) (6) 

- agroindústria (2) (6) 
(7) 

- todos os demais 
usos 

Macrozona Rural II 
(MZR2) 

- preservação e recuperação 

- pesquisa científica 

- educação ambiental 

- atividades turísticas e de 
lazer (1) 

- atividade agrossilvipastoril (3) 

- usos habitacionais (1)  

- agroindústria (6) (7) 

- mineração (2) (6)  - todos os demais 
usos 

Macrozona de 
Proteção de 
Mananciais (MPM)  

- preservação e recuperação 

- pesquisa científica 

- educação ambiental  

 - atividades turísticas 
e de lazer (1)  

-atividade 
agrossilvipastoril (3) 

- usos habitacionais 
(1) 

- todos os demais 
usos 

Macrozona de 
Ocupação 
Condicionada (MOC) 

Parâmetros estabelecidos pelo Uso e Ocupação do Solo Urbano (4)  

Macrozona Urbana 
(MZUrb) Parâmetros estabelecidos pelo Uso e Ocupação do Solo Urbano (4)  

Notas:
(1) Respeitadas às regulamentações de parcelamento do INCRA. 
(2) Mediante parecer do Conselho de Desenvolvimento Municipal e do órgão ambiental 

competente. 
(3) Respeitadas às regulamentações estaduais relativas à utilização de agrotóxicos em área 

de manancial e demais atividades. 
(4) De acordo com as definições da lei de uso e ocupação do solo urbano. 
(5) Desde que compatível com a ocupação em transição entre o rural e urbano, 

característica da área. 
(6) Seguidas às regulamentações e requerimentos ambientais 
(7) Desde que utilizando matéria-prima oriunda da mesma propriedade (conforme legislação 

vigente) 
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PARÂMETROS DE OCUPAÇÃO DO SOLO MUNICIPAL 
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Macrozona Rural I 
(MZR1) 0,05 5 7,5 (1) 2 

Módulo 
do

INCRA 

10 (2) 5 10 Macrozona Rural II 
(MZR2) 0,1 10 6,0 (1) 1 

Módulo 
do

INCRA 

Macrozona de 
Proteção de 
Mananciais (MPM) 

- - - - 
Módulo 
do

INCRA 

Macrozona de 
Ocupação 
Condicionada (MOC) 

Parâmetros estabelecidos pelo uso do solo urbano 

Macrozona Urbana 
(MZUrb) Parâmetros estabelecidos pelo uso do solo urbano 

Notas:
(1) Em casos especiais de edificações com altura reconhecidamente diferenciada, tais 

como silos ou estruturas de apoio, deverá ser consultado o Conselho de Desenvolvimento 
Urbano. 

(2) Considerados a partir da Faixa de Domínio. 
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ANEXO 4 
MAPA DE ZONEAMENTO URBANO DA SEDE 
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ANEXO 5 
FICHAS PARTICULARIZADAS RELATIVAS ÀS ZONAS E SETORES 

DESCRITOS NO ZONEAMENTO URBANO MUNICIPAL. 
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ANEXO 6 
PARÂMETROS PARA ESTACIONAMENTOS  
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TABELA 2: QUANTIDADES MÍNIMAS DE ESTACIONAMENTO 

USO NÚMERO DE VAGAS  

Uso Habitacional Unifamiliar, 
Coletiva e Unifamiliar em Série

1 vaga por 150m² 

Uso Habitacional Institucional  1 vaga / 50m² (mínimo de duas vagas) 

Uso Habitacional Transitória 1 vaga / 25m² (mínimo de uma vaga por unidade) 

1 vaga para ônibus / 40 unidades 

1 vaga para embarque e desembarque (ônibus) / 40 unidades 

Usos Comunitários

Hospitais e Maternidades 

Uso Educacional 

Uso Religioso e Recreacional  

1 vaga / 50 m² (mínimo de duas vagas) 

Mais 1 vaga para embarque e desembarque / 30 leitos 

Mais 1 vaga para embarque e desembarque / 150 m² 

1 vaga / 30 m² 

Usos Comerciais e de Serviços 

Comércio e Serviço Setorial e 
Geral 

Comércio Específico 2 e 3 

1vaga por 100m²

Mais 1 vaga para embarque e desembarque / 200 m²  

1 vaga / 30 m²  

Mais 1 vaga para embarque e desembarque / 200 m² 

Uso Industrial 1 vaga / 100 m² ou 1 vaga / 10 funcionários por turno (mínimo de 
duas vagas) 

Área reservada para motos (área mín.10 m²) 

Uso Agropecuário e Extrativista  1 vaga / 100 m² (mínimo de duas vagas)

Usos Especiais de Orla Deverá ser consultado o Conselho de Desenvolvimento Urbano   

Notas:
(1) Nos Supermercados, Garagens Náuticas, Postos de Abastecimento, Áreas de Uso 

Industrial, Extrativista ou Agropecuário e outros que necessitem de área de carga e 
descarga aonde caminhões tenham origem ou destino ao estabelecimento, os mesmos 
não poderão permanecer estacionados na via pública, devendo o proprietário prever o 
espaço necessário, com área mínima de 30,00m (trinta metros) quadrados, interno ao 
lote.  

(2) Todas as Edificações, excluindo-se as de uso residencial, deverão prever área para 
estacionamento de bicicletas na ordem de 1 vaga / 100m², com um mínimo de duas 
vagas, não podendo para isso ocupar o passeio ou circulação interna do lote. 

(3) A relação de vagas por metro quadrado se refere à área construída considerada no 
cálculo do coeficiente de aproveitamento. 

(4) Fica permitida a utilização dos recuos para estacionamento nos Setores 2 e 5, além das 
Zonas ZM1 e ZM2, desde que respeitem um recuo frontal de 6,00m (seis metros), em 
detrimento dos 4,00m (quatro metros) atuais, sendo nesse último caso obrigatória a 
construção de elemento para a obstrução do acesso de veículos. 
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ANEXO 7 
CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DE USO DO SOLO 
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I – USO HABITACIONAL Edificações destinadas à habitação permanente ou transitória 
subclassificando-se em: 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR edificação isolada destinada a servir de moradia à uma só família 

HABITAÇÃO COLETIVA OU 
MULTIFAMILIAR

edificação que comporta 02 (duas) ou mais unidades residenciais 
autônomas, com áreas de circulação interna comuns à edificação e 
acesso ao logradouro público 

HABITAÇÃO UNIFAMILIAR EM 
SÉRIE

03 (três) ou mais unidades autônomas de residências unifamiliares 
agrupadas horizontalmente, paralelas ou transversais ao alinhamento 
predial 

HABITAÇÃO DE USO 
INSTITUCIONAL

edificação destinada à assistência social, onde se abrigam 
estudantes, crianças, idosos e necessitados, tais como: Albergue, 
Alojamento Estudantil, Asilo, Convento, Seminário, Internato, Orfanato 

HABITAÇÃO TRANSITÓRIA edificação com unidades habitacionais destinadas ao uso transitório, 
onde se recebem hóspedes mediante remuneração 

II – USO COMUNITÁRIO 

Espaços, estabelecimentos ou instalações destinadas à 
educação, lazer, cultura, saúde, assistência social, cultos 
religiosos, com parâmetros de ocupação específicos, 
subclassificando-se em: 

COMUNITÁRIO 1 

atividades de atendimento direto, funcional ou especial ao uso 
residencial, tais como: Ambulatório, Assistência Social, Berçário, 
Creche, Hotel Para Bebês, Biblioteca, Ensino Maternal, Pré-Escolar, 
Jardim de Infância, Escola Especial 

COMUNITÁRIO 2 

atividades que impliquem em concentração de pessoas ou veículos, 
níveis altos de ruídos e padrões viários especiais, subclassificando-se 
em: Auditório, Boliche, Casa de Espetáculos Artísticos, Cancha de 
Bocha, Cancha de Futebol, Centro de Recreação, Centro de 
Convenções, Centro de Exposições, Cinema, Colônias de Férias, 
Museu, Piscina Pública, Ringue de Patinação, Sede Cultural, Esportiva 
e Recreativa, Sociedade Cultural, Teatro Estabelecimentos de Ensino 
de 1º e 2º Graus Hospital, Maternidade, Pronto Socorro, Sanatório 
Casa de Culto, Templo Religioso 

COMUNITÁRIO 3 

atividades de grande porte, que impliquem em concentração de 
pessoas ou veículos, não adequadas ao uso residencial sujeitas a 
controle específico, subclassificando-se em: Autódromo, Kartódromo, 
Circo, Parque de Diversões, Rádio Campus Universitário, 
Estabelecimento de Ensino de 3º Grau. 

III – USOS COMERCIAIS E Atividades pelas quais fica definida uma relação de troca 
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DE SERVIÇOS visando o lucro e estabelecendo-se a circulação de 
mercadorias, ou atividades pelas quais fica caracterizado o 
préstimo de mão de obra ou assistência de ordem intelectual 
ou espiritual. 

COMÉRCIO E SERVIÇO 
VICINAL

COMÉRCIO VICINAL 
Atividade comercial varejista de pequeno porte, disseminada no 
interior das zonas, de utilização imediata e cotidiana, entendida 
como um prolongamento do uso residencial:  
Açougue
Armarinhos 
Casa Lotérica 
Drogaria, Ervanário, Farmácia 
Floricultura, Flores Ornamentais 
Mercearia, Hortifrutigranjeiros 
Papelaria, Revistaria 
Posto de Venda de Pães 
Bar 
Cafeteria, Cantina, Casa de Chá, Confeitaria 
Comércio de Refeições Embaladas 
Lanchonete 
Leiteria 
Livraria 
Panificadora
Pastelaria 
Posto de Venda de Gás Liquefeito 
Relojoaria 
Sorveteria 
SERVIÇO VICINAL
Atividades profissionais e serviços pessoais de pequeno porte não 
incômodas ao uso residencial: Profissionais Autônomos 
Atelier de Profissionais Autônomos 
Serviços de Datilografia, Digitação, Manicuro e Montagem de 
Bijuterias 
Agência de Serviços Postais 
Consultórios 
Escritório de Comércio Varejista  
Instituto de Beleza, Salão de Beleza 

COMÉRCIO E SERVIÇO DE 
BAIRRO

Atividades comerciais varejistas e de prestação de serviços de médio 
porte destinadas a atendimento de determinado bairro ou zona, tais 
como:  
Academias 
Agência Bancária, Banco 
Borracharia 
Choparia, Churrascaria, Petiscaria, Pizzaria 
Comércio de Material de Construção 
Comércio de Veículos e Acessórios 
Escritórios Administrativos 
Estabelecimentos de Ensino de Cursos Livres 
Estacionamento Comercial 
Joalheria 
Laboratórios de Análises Clínicas, Radiológicos e Fotográficos 
Lavanderia 
Oficina Mecânica de Veículos 
Restaurante 

III – USOS COMERCIAIS E 
DE SERVIÇOS 

Atividades pelas quais fica definida uma relação de troca 
visando o lucro e estabelecendo-se a circulação de 
mercadorias, ou atividades pelas quais fica caracterizado o 
préstimo de mão de obra ou assistência de ordem intelectual 
ou espiritual. 
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COMÉRCIO E SERVIÇO 
SETORIAL

Atividades comerciais varejistas e de prestação de serviços, 
destinadas a um atendimento de maior abrangência, tais como: 
Buffet com Salão de Festas 
Centros Comerciais; Clínicas; Edifícios de Escritórios 
Escritório de Comércio Atacadista  
Imobiliárias 
Lojas de Departamentos 
Sede de Empresas 
Serviços de Lavagem de Veículos 
Serviços Públicos 
Supermercados 

COMÉRCIO E SERVIÇO GERAL 

Atividades comerciais varejistas e atacadistas ou de prestação de 
serviços destinadas a atender à população em geral, que por seu 
porte ou natureza, exijam confinamento em área própria, tais como: 
Agenciamento de Cargas/ Transportadora 
Comércio Atacadista 
Depósitos, Armazéns Gerais 
Entrepostos, Cooperativas, Silos 
Grandes Oficinas 
Hospital Veterinário 
Impressoras, Editoras 
Grandes Oficinas de Lataria e Pintura  
Serviços de Coleta de Lixo 

COMÉRCIO E SERVIÇO 
ESPECÍFICO

Atividade peculiar cuja adequação à vizinhança e ao sistema viário 
depende de análise especial: 
Comércio Varejista de Combustíveis e de Derivados de Petróleo 
Serviços de Bombas de Combustível para Abastecimento de Veículos 
da Empresa 
Capela Mortuária 
Cemitério 
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IV – USO INDUSTRIAL Atividade pela qual resulta a produção de bens pela 
transformação de insumos, subclassificando-se em:  

INDÚSTRIA TIPO 1

Atividades industriais compatíveis com o uso residencial, não 
incômodas ao entorno, (classificadas em caseira e micro) tais como:  
Confecção de Cortinas 
Fabricação e Restauração de Vitrais 
Malharia 
Fabricação de: 
Absorventes 
Acessório do Vestuário 
Acessórios para Animais 
Adesivos 
Aeromodelismo 
Artigos de Artesanato 
Artigos de Bijuteria 
Artigos de Colchoaria 
Artigos de Cortiça 
Artigos de Couro 
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IV – USO INDUSTRIAL Atividade pela qual resulta a produção de bens pela 
transformação de insumos, subclassificando-se em:  

 INDÚSTRIA TIPO 1

Artigos de Decoração
Artigos de Joalheria 
Artigos de Pele 
Artigos para Brindes 
Artigos para Cama, Mesa e Banho 
Bengalas 
Bolsas 
Bordados 
Calçados
Capas para Veículos 
Clichês 
Etiquetas 
Fraldas
Gelo
Guarda-chuva
Guarda-sol 
Material Didático 
Material Ótico 
Mochilas 
Painéis Cerâmicos e Mosaicos Artísticos 
Pastas Escolares 
Perucas e Cabeleiras 
Produtos Alimentícios 
Produtos Desidratados 
Produtos Naturais 
Relógio 
Rendas 
Roupas 

INDÚSTRIA TIPO 2 

Atividades industriais compatíveis ao seu entorno e aos parâmetros 
construtivos da zona, não geradoras de intenso fluxo de pessoas e 
veículos, (classificadas em pequena e média) tais como:  
Cozinha Industrial 
Fiação 
Funilaria 
Indústria de Panificação 
Indústria Gráfica 
Indústria Tipográfica 
Serralheria 
Fabricação de: 
Acabamentos para Móveis 
Acessórios para Panificação 
Acumuladores Eletrônicos 
Agulhas
Alfinetes 
Anzóis 
Aparelhos de Medidas 
Aparelhos Fotográficos e Cinematográficos 
Aparelhos Ortopédicos 
Artefatos de Bambu 
Artefatos de Junco 
Artefatos de Lona 
Artefatos de Papel e Papelão 
Artefatos de Vime 
Artigos de Caça e Pesca 
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IV – USO INDUSTRIAL Atividade pela qual resulta a produção de bens pela 
transformação de insumos, subclassificando-se em:  

INDÚSTRIA TIPO 2 

Artigos de Carpintaria 
Artigos de Esportes e Jogos Recreativos 
Artigos Diversos de Madeira 
Artigos Têxteis 
Box para Banheiros 
Capachos 
Churrasqueiras 
Componentes Eletrônicos 
Componentes e Sistema de Sinalização 
Cordas e Barbantes 
Cordoalha
Correias 
Cronômetro e Relógios 
Cúpulas para Abajur 
Embalagens 
Espanadores 
Escovas 
Esquadrias 
Estandes para Tiro ao Alvo 
Estofados para Veículos 
Estopa 
Fitas Adesivas 
Instrumentos Musicais 
Instrumentos Óticos 
Lareiras 
Lixas 
Luminárias 
Luminosos 
Materiais Terapêuticos 
Molduras
Painéis e Cartazes Publicitários 
Palha de Aço 
Palha Trançada 
Paredes Divisórias 
Peças e Acessórios e Material de Comunicação 
Peças p/ Aparelhos Eletro-Eletrônicos e Acessórios 
Persianas
Portas e Divisões Sanfonadas 
Portões Eletrônicos 
Produtos Alimentícios com Forno a Lenha 
Produtos Veterinários 
Tapetes 
Tecelagem 
Toldos 
Varais 
Vassouras 
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IV – USO INDUSTRIAL Atividade pela qual resulta a produção de bens pela 
transformação de insumos, subclassificando-se em:  

 INDÚSTRIA TIPO 3 

Curtume 
Desdobramento de Madeira 
Destilação de Álcool 
Entreposto de Madeira p/Exportação (Ressecamento) 
Frigorífico 
Geração e Fornecimento de Energia Elétrica 
Indústria Cerâmica 
Indústria de Abrasivo 
Indústria de Águas Minerais 
Indústria de Artefatos de Cimento 
Indústria de Beneficiamento 
Indústria de Bobinamento de Transformadores 
Indústria de Compensados e/ou Laminados 
Indústria de Fumo 
Indústria de Implementos Rodoviários 
Indústria de Madeira 
Indústria de Mármore 
Indústria de Plásticos 
Indústria de Produtos Biotecnológicos 
Indústria Eletromecânica 
Indústria Mecânica 
Indústria Metalúrgica 
Indústria Petroquímica 
Montagem de Veículos 
Produção de Elem. Quim. e de Prod. Inorg., Org. 
Produção de Óleos Vegetais e outros Produção de Óleos, 
Gorduras e Ceras Vegetais e Animais 
Reciclagem de Plásticos 
Reciclagem de Sucatas Metálicas 
Reciclagem de Sucatas não Metálicas 
Secagem e Salga de Couro e Peles 
Sintetização ou Pelotização de Carvão de Pedra e Coque 
Torrefação e Moagem de Cereais 
Tratamento e Distribuição de Água 
Usina de Concreto; Zincagem 
Fabricação de: 
Açúcar; Água Sanitária; Álcool; Anodos; Antenas 
Aparelho, Peças e Acessórios p/ Aparelhos e Equip. Elet. 
Terapêuticos ; Aquecedores, Peças e Acessórios 
Armas; Artefatos de Borracha 
Artefatos de Concreto; Argamassa; Cimento 
Artefatos de Fibra de Vidro 
Artefatos de Metal; Arames Metálicos 
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IV – USO INDUSTRIAL Atividade pela qual resulta a produção de bens pela 
transformação de insumos, subclassificando-se em:  

INDÚSTRIA TIPO 3 

Artefatos de Parafina; Artigos de Cutelaria 
Artigos de Material plástico e/ou Acrílico 
Artigos para Refrigeração; Asfalto; Bebidas 
Bicicletas; Brinquedos; Biscoitos e Bolachas 
Bombas e Motores Hidrostáticos 
Borracha e Látex Sintéticos; Câmaras de Ar 
Carrocerias para Veículos Automotores 
Casas Pré-Fabricadas; Ceras para Assoalhos 
Chapas e Placas de Madeira 
Cola; Combustíveis e Lubrificantes 
Corretivos do Solo; Defensivos Agrícolas; Fertilizantes Adubos, Cal; 
Cosméticos; Cristais; Desinfetantes 
Equipamentos Contra Incêndio 
Equipamentos Esportivos;Equipamentos Hospitalares 
Equipamentos Industriais, Peças e Acessórios 
Equipamentos para Telecomunicação 
Equipamentos Pneumáticos 
Espelhos; Estruturas de Madeira; Estruturas Metálicas 
Fios e Arames de Metais 
Formicidas e Inseticidas; Germicidas 
Gelatinas; Massas Alimentícias 
Graxas; Impermeabilizantes Lacas 
Laminados de Metais/ Plásticos; Lâmpadas 
Manilhas, Canos, Tubos e Conexão;  Massa Plástica 
Materiais p/ Recondicionamento de Pneumáticos 
Material Fotográfico; Material Hidráulico 
Material p/ Medicina, Cirurgia e Odontologia 
Medicamentos; Moldes e Matrizes de Peças e Embalagem 
Plástica; Motores para Tratores Agrícolas 
Munições; Oxigênio; Papel, Papelão 
Peças de Gesso; Peças e Acessórios para Máquinas Agrícolas; 
Peças e Acessórios para Veículos 
Peças e Equipamentos Mecânicos; Pisos 
Placas de Baterias; Pneumáticos; Produtos Agrícolas 
Produtos de Higiene Pessoal; Produtos de Perfumaria 
Produtos Derivados da Destilação do Carvão de Pedra 
Produtos Químicos em Geral 
Rações Balanceadas e Alim. Preparados p/ Animais 
Relaminados de Met.  e Ligas de Metais não Ferrosos 
Resinas de Fibras; Secantes; Soldas; Solventes 
Tanques, Reservatórios e outros Recipientes Metálicos 
Tecidos; Telas Metálicas; Telhas; Tintas; Tubos Metálicos 
Veículos; Vernizes; Vidros; Vinagre; Xaropes 
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V – USO AGROPECUÁRIO Atividades de produção de plantas, criação de animais, 
agroindustriais e piscicultura, tais como: 

 USO AGROPECUÁRIO 

Abate de Animais 
Aração e/ou Adubação 
Cocheira 
Colheita 
Criação de Chinchila 
Criação de Codorna 
Criação de Escargot 
Criação de Minhocas 
Criação de Peixes 
Criação de Rãs 
Criação de Répteis 
Granja
Pesque e Pague 
Produção de Húmus 
Serviços de Imunização e Tratamento de Hortifrutigranjeiros 
Serviços de Irrigação 
Serviços de Lavagem de Cereais 
Serviços de Produção de Mudas e Sementes 
Viveiro de Animais 

USO EXTRATIVISTA

Extração de Areia 
Extração de Argila 
Extração de Cal 
Extração de Caolim 
Extração de Cimento 
Extração de Madeira 
Extração de Minérios 
Extração de Pedras 
Extração Vegetal 
Olaria 
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VI – USOS ESPECIAIS DE ORLA 

Atividades relacionadas aos usos ocorrentes na orla, sejam 
eles relacionados a pesca, turismo e lazer, ou atividades 
náuticas. Essas atividades por sua localização se submetem 
a outras legislações e a órgãos técnicos ambientais: 

TURISMO
Quiosques 

Estruturas móveis 

PESCA

Usos relacionados a atividade pesqueira 

Ranchos de Pesca 

Porto de Pesca Artesanal 

Terminal Pesqueiro 

NÁUTICO

Trapiche 

Molhe 

Atracadouro 

Marina 

Mirante 

Garagem Náutica

OUTROS

Trilhas 

Instalação de equipamentos científicos 

Sanitários móveis 
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X. Regulamentar sistema viário através de legislação específica;
XI. Regulamentar estacionamento para veículos e ciclistas;
XII. Implantar desvio de fluxo pesado das áreas centrais da cida-
de;
XIII. Incentivar a construção de manutenção de calçadas, realizar 
parcerias entre proprietários e a Prefeitura Municipal; e
XIV. Realizar projeto e implantação de sinalização de trânsito, ver-
tical e horizontal das vias urbanas e rurais.
XV. Planejar e executar de forma integrada as questões de trans-
porte, trânsito e uso do solo;
XVI. Priorizar a circulação dos pedestres em relação aos veículos 
motorizados e dos veículos coletivos em relação aos particulares;
XVII. Permitir integração do transporte com outros municípios;
XVIII. Adotar as medidas necessárias à municipalização do trân-
sito;

Art. 7° O sistema de transporte público do Município deverá ser 
objeto de plano específico, quando justificado por suficiente de-
manda, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Lei do Plano 
Diretor Municipal, bem como nesta Lei Complementar.

Art. 8° Para os fins desta Lei Complementar, entende-se por:
I. Acesso: o dispositivo que permite a interligação para veículos e 
pedestres entre: logradouro público e propriedade pública ou pri-
vada; propriedade privada e áreas de uso comum em condomínio; 
logradouro público e espaço de uso comum em condomínio.
II. Acostamento: é parte da via diferenciada da pista de rolamento 
destinada à parada ou estacionamento de veículos, em caso de 
emergência, e à circulação de pedestres e bicicletas, quando não 
houver local apropriado para esse fim
III. Alinhamento: a linha divisória entre o terreno e o espaço pú-
blico;
IV. Calçada ou passeio: parte da calçada ou da pista de rolamento, 
neste último caso, separada por pintura ou elemento físico sepa-
rador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de 
pedestres e, excepcionalmente, de ciclistas;
V. Estacionamento: o espaço público ou privado destinado à guar-
da ou estacionamento de veículos, constituído pelas áreas de va-
gas e circulação;
VI. Faixa de manutenção de vias: faixa paralela à pista de rola-
mento das vias, em ambos os lados;
VII. Logradouro público: é o espaço livre destinado pela munici-
palidade à circulação, parada ou estacionamento de veículos, ou 
à circulação de pedestres, tais como calçada, parques, áreas de 
lazer, \\\”calçadões”;
VIII. Malha urbana: o conjunto de vias do município;
IX. Meio-fio: a linha composta de blocos de cantaria ou concreto 
que separa o passeio da faixa de rolamento ou do acostamento;
X. Nivelamento: a medida do nível da soleira de entrada ou do 
nível do pavimento térreo considerando a grade da via urbana;
XI. Pista de rolamento: é a parte da via normalmente utilizada 
para a circulação de veículos, identificada por elementos separa-
dores ou por diferença de nível em relação às calçadas, ilhas ou 
aos canteiros centrais;
XII. Seção normal da via: a largura total ideal da via, sendo a 
distância entre os alinhamentos prediais para as vias urbanas; e
XIII. Sistema viário: o conjunto de vias que, de forma hierarqui-
zada e articulada com as vias locais, viabilizam a circulação de 
pessoas, veículos e cargas.

Art. 9° A Prefeitura Municipal será responsável pelo disciplinamen-
to do uso das vias de circulação no que concerne:
I. Ao estabelecimento de locais e horários adequados e exclusivos 
para carga e descarga e estacionamento de veículos;
II. Ao estabelecimento de rotas especiais para veículos de carga, 
de produtos perigosos ou não, e para veículos turísticos e de fre-
tamento;
III. À estruturação de vias de circulação para pedestres, a partir 
da organização e urbanização da sede urbana e do incentivo ao 

Lei Complementar N.º 1.466/2010
LEI COMPLEMENTAR N.º 1.466, DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.
DISPÕE SOBRE A CIRCULAÇÃO, TRANSPORTE E MOBILIDADE 
MUNICIPAL E URBANA, BEM COMO DA HIERARQUIZAÇÃO DO 
SISTEMA VIÁRIO E DIMENSIONAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS 
PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, faz saber 
a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1° Esta Lei Complementar dispõe sobre Mobilidade e o Sis-
tema Viário do Município de Garopaba hierarquizando e dimen-
sionando as vias públicas, bem como sua definição para novos 
parcelamentos, revogando-se disposições contrárias.

Art. 2° São partes integrantes desta Lei Complementar:
I. Anexo 1 - Mapa da Hierarquia do Sistema Viário Municipal;
II. Anexo 2 - Mapa da Hierarquia do Sistema Viário Urbana;
III. Anexo 3 - Perfil das Estradas Rurais;
IV. Anexo 4 - Perfis das Vias Urbanas;
V. Anexo 5 - Projetos Especiais do Sistema Viário.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 3° A função da reestruturação do sistema viário consiste em 
garantir locomoção com segurança e fluidez, não somente privile-
giando o deslocamento de automóveis, mas de pedestres, bicicle-
tas, ônibus, motocicletas e outros.

Art. 4° A mobilidade urbana privilegia o uso das vias pelos pe-
destres e ciclistas por meio de atividades de lazer, de vizinhança, 
comunitárias e de trabalho.

Art. 5° As vias possuem o papel de ordenação da ocupação ur-
bana, tornando-se eixos de desenvolvimento da malha urbana, 
possuindo usos ou atividades diferenciadas, necessitando por isso 
diferentes dimensões e tipos de pavimentação, arborização ou ilu-
minação e demarcações de faixas de estacionamento.

Art. 6° São diretrizes da política Municipal do Sistema de Mobili-
dade:
I. Planejar, executar e manter o sistema viário segundo critérios de 
segurança e conforto da população, respeitando o meio ambiente, 
obedecidas as diretrizes de uso e ocupação do solo e do transporte 
de passageiros;
II. Promover a continuidade ao sistema viário por meio de diretri-
zes rodoviárias e de arruamento a serem implantadas e integradas 
ao sistema viário oficial, especialmente nas áreas de urbanização 
incompleta;
III. Promover tratamento urbanístico adequado nas vias, de modo 
a proporcionar a segurança dos cidadãos e a preservação do pa-
trimônio histórico, ambiental, cultural, paisagístico, urbanístico e 
arquitetônico da cidade;
IV. Estruturar e hierarquizar o sistema viário, de forma a propi-
ciar o melhor deslocamento de veículos e pedestres, atendendo 
as necessidades da população, do sistema de transporte coletivo, 
individual e de bens;
V. Planejar, ordenar e operar a rede viária municipal, priorizando o 
transporte público de passageiros;
VI. Aperfeiçoar e ampliar o sistema de circulação de pedestres e 
de pessoas portadoras de deficiência, propiciando conforto, segu-
rança e facilidade nos deslocamentos;
VII. Garantir o acesso às propriedades e comunidades rurais, bem 
como executar pavimentação periódica dessas estradas vicinais;
VIII. Desenvolver um programa cicloviário, incentivando sua uti-
lização por meio de campanhas educativas, implantando ciclovias 
ao longo das principais avenidas, bem como passarela para ciclis-
tas nas pontes da sede urbana;
IX. Executar manutenção periódica das estradas vicinais;
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I. Rodovia Federal: compreende a BR-101, eixo viário que corta o 
município a oeste sendo a mais importante ligação com a capital 
do Estado e com os Estados do Paraná e Rio Grande do Sul.
II. Rodovia Estadual: a SC-434 forma o eixo de ligação da BR-
101com o principal núcleo urbano municipal. Representa um gran-
de eixo de desenvolvimento e distribuidor da infra-estrutura do 
município. Ao longo da rodovia ocorrem diversos usos diferencia-
dos, entre eles: atividades de comércio e serviços, institucionais, 
habitacionais e agropecuárias.
III. Rodovia Intermunicipal Urbana: a GRP-010 é um importante 
eixo de ligação com o município de Paulo Lopes e importante via 
de distribuição de tráfego entre localidades urbanas distantes do 
centro localizadas ao Norte do município.
IV. Vias Estruturantes: caracterizadas pela concentração do trá-
fego e pela predominância de atividades comerciais e serviços de 
pequeno e médio porte. Tem a finalidade de estruturar a mobili-
dade e a ocupação urbana, além de representar os eixos de maior 
importância local. As vias apresentam características particulares 
que se diferenciam entre si e das demais. Deve prioritariamente 
apresentar sinalização horizontal e vertical adequada, além de dis-
positivos de segurança ao pedestre e acesso aos portadores de 
necessidades especiais
V. Vias Coletoras: caracterizadas como aquelas destinadas a cole-
tar e distribuir o trânsito que tenha necessidade de entrar ou sair 
das vias de trânsito rápido e intenso - Estruturantes ou Rodovias -, 
possibilitando o trânsito dentro das regiões da cidade por serem as 
vias com menores problemas de interrupção, continuidade e com 
caixas relativamente largas, sendo que algumas delas apresentam 
certa concentração de estabelecimentos comerciais e serviços, 
com presença constante de pedestres. Realizam importantes li-
gações entre as diversas regiões das áreas urbanas. Apresentam 
sinalização horizontal e vertical adequada, além de dispositivos de 
segurança ao pedestre e acesso aos portadores de necessidades 
especiais.
VI. Vias Conectoras: caracterizada por fazer a rápida ligação entre 
importantes eixos viários, ou entre localidades e algumas praias às 
vias Estruturantes ou Rodovias. Apresentam sinalização horizontal 
e vertical adequada, além de dispositivos de segurança ao pedes-
tre e acesso aos portadores de necessidades especiais.
VII. Vias Especiais Elevadas: configuradas pelas vias de mão du-
pla ou única, de baixa velocidade, caracterizada por interseções 
em nível não semaforizadas destinadas apenas ao acesso local ou 
a áreas restritas mais relacionadas ao uso residencial em áreas 
com declividades acentuadas, podendo suas pistas de rolamento 
serem executadas em níveis diferentes que se adaptem melhor a 
topografia diminuindo a necessidade de grandes movimentações 
de terra, desde que este desnível não ultrapasse 3,00 metros de 
altura e 50,00 metros de comprimento.
VIII. Vias Locais: configuradas pelas vias de mão dupla ou úni-
ca, de baixa velocidade, caracterizada por interseções em nível 
não semaforizadas, destinadas apenas ao acesso local ou a áreas 
restritas mais relacionadas ao uso residencial. Compreendem as 
demais vias urbanas.
SEÇÃO I
DAS VIAS PROJETADAS
Art. 15 As vias a serem criadas em novos loteamentos ou ofi-
cializadas em projeto urbanístico da Prefeitura serão classificadas 
como vias locais, se não houver necessidade de outra classe de 
via.

§ 1º Os parâmetros de novas vias deverão seguir as dimensões 
mínimas das Vias Locais constantes no Anexo 4 da presente Lei 
Complementar.

§ 2º Nos casos de abertura de novas ruas e calçadas ou reforma 
das existentes, é obrigatória, nas confluências de vias, a execução 
de rampa para acesso de pessoas com necessidades especiais.

§ 3º As vias de circulação sem saída deverão possuir sistema de 

turismo;
IV. Ao estabelecimento de áreas de estacionamento ao longo das 
vias em pontos adequados;
V. Ao estudo sobre a necessidade da instalação de placas de sina-
lização, semáforos e redutores de velocidade, objetivando agilizar 
o tráfego dos veículos nas vias;
VI. Ao estabelecimento de normas sobre as condições para a im-
plantação de locais de paradas de ônibus ao longo das vias, se for 
o caso;
VII. À colocação de placas e mobiliário urbano ao longo das vias;
VIII. À implantação de canteiros ao longo das vias;
IX. Ao procedimento de rebaixamento dos meio-fios e instalação 
de outros dispositivos de modo a possibilitar e facilitar o desloca-
mento de portadores de necessidades especiais e idosos; e
X. À padronização de calçadas, de acordo com estudos específi-
cos, para utilização de pisos e revestimentos adequados.

Art. 10 Aos proprietários ou inquilinos cujos imóveis possuam tes-
tadas para vias públicas, compete:
I. Proceder à remoção e desobstrução de todo e qualquer obstá-
culo nas calçadas e passeios como escadas, rampas de acesso à 
edificação fora do alinhamento predial, placas, tocos de árvores, 
entre outros, tornando o trânsito livre para pedestres, de modo 
particular aos portadores de necessidades especiais e idosos;
II. Utilizar material antiderrapante para a pavimentação dos pas-
seios e garantir a regularidade do pavimento conforme padrão 
estabelecido pela prefeitura; e
III. Realizar a limpeza e conservação de lotes vagos e proceder ao 
fechamento dos mesmos em todas as divisas se necessário.

Parágrafo único. Somente será permitido aos estabelecimentos co-
merciais a colocação de mesas, cadeiras e quaisquer outros equi-
pamentos nos passeios mediante autorização do órgão municipal 
competente, que conterá especificações e horários determinados, 
sempre respeitando o acesso necessário aos pedestres, de modo 
particular aos portadores de necessidades especiais e idosos.

Art. 11 É obrigatória a observância das disposições da presen-
te lei em todos os empreendimentos imobiliários, loteamentos, 
desmembramentos, unificações ou arruamentos que vierem a ser 
executados no Município de Garopaba.

Parágrafo único. Prefeitura Municipal fiscalizará a execução das 
vias de que trata o presente artigo.

Art. 12 A regulamentação necessária ao cumprimento do disposto 
nesta Lei serão definidos mediante decreto.

CAPÍTULO II
DA HIERARQUIZAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS
Art. 13 Para efeito desta Lei Complementar, a hierarquia viária 
municipal de Garopaba compreende as seguintes categorias de 
vias, conforme Anexo 1 - Mapa de Hierarquia do Sistema Viário 
Municipal, e no Anexo 3 - Perfil das Estradas Rurais:
I. Rodovia Federal: compreende a BR-101, eixo viário que corta o 
município a oeste sendo a mais importante ligação com a capital 
do Estado e com os Estados do Paraná e Rio Grande do Sul.
II. Estradas Intermunicipais: tem finalidade de promover a fácil 
ligação com municípios vizinhos. Compreendem as vias de maior 
tráfego.
III. Estradas Municipais: caracterizada pelo deslocamento do trá-
fego local, de baixa velocidade, compreendendo as demais vias 
rurais do município.
CAPÍTULO III
DA HIERARQUIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS
Art. 14 Para efeito desta Lei Complementar a hierarquia viária ur-
bana de Garopaba compreende as seguintes categorias de vias, 
conforme Anexo 2 - Mapa de Hierarquia Viária Urbana, e no Anexo 
4 Perfis das Vias Urbanas:
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presente Lei Complementar.

Art. 29 As vias deverão acompanhar as curvas de nível do terreno 
e evitar a transposição de linhas de drenagem naturais ou córre-
gos, sendo aceitáveis rampas de até 20% (vinte por cento) em 
trechos não superiores a 150,00 m (cento e cinquenta metros).

Art. 30 As rampas de acesso a lotes poderão ser iniciadas somente 
dentro do terreno.

Art. 31 Deve ser evitada a remoção de vegetação e implantação 
de obras de terraplenagem junto a córregos e linhas de drenagem 
natural.

Parágrafo único. Entende-se por linhas de drenagem natural as 
feições topográficas em que ocorre uma concentração de fluxo 
das águas pluviais, independentemente do fluxo possuir caráter 
permanente ou não.

Art. 32 A implantação de vias deverá estar vinculada a um projeto 
paisagístico de suas calçadas, de modo a proporcionar qualidade 
paisagística e, se for o caso, como em rodovias dentro de períme-
tro urbano, para promover a desaceleração dos veículos.
CAPÍTULO IV
DAS CICLOVIAS
Art. 33 Considera-se a implantação de ciclovias na sede urbana do 
Município como uma alternativa importante de meio de transporte 
para o trabalhador e de lazer para a população.

Art. 34 Ciclovia é a pista própria destinada à circulação de ciclos, 
separada fisicamente do tráfego comum.

Art. 35 Na implantação das ciclovias é necessária a execução de 
sinalização vertical e horizontal e implantação de paraciclos em 
pontos próximos a espaços de uso público como escolas, postos 
de saúde, praças e outros, respeitando uma largura mínima total 
da ciclovia de 2,00m (dois metros).

Art. 36 A determinação das vias que receberão as ciclovias no sis-
tema viário urbano poderá ser definida por ato do Poder Executivo 
Municipal, observado o disposto nesta Lei Complementar.
CAPÍTULO V
DAS ÁREAS DE ESTACIONAMENTO
Art. 37 Poderão ser estabelecidos critérios de porte de veículos e 
horários para estacionamento, utilizando-se para tanto da sinaliza-
ção de regulamentação, por meio da placa R-6b prevista no Anexo 
II da Lei Federal 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 38 O Município deverá adotar projetos de pavimentação com 
a implantação de avanço de calçadas nas esquinas, em frente a 
escolas, hospitais, locais de instalação de paraciclos, entre outros, 
que facilitem a visualização dos locais de estacionamento.

Art. 39 Fica permitido o uso dos recuos das edificações como área 
de estacionamento, desde que autorizadas pelo órgão municipal 
competente, nas seguintes condições:
I. Desde que sejam obedecidos os parâmetros constantes na Lei 
de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo quanto a estacionamen-
tos no recuo e número de vagas;
II. Seja instalada guia rebaixada, até um limite máximo de largura 
de 7,00m (sete metros);
III. Fique liberado o espaço reservado para o passeio sem dificul-
tar a mobilidade dos pedestres, pessoas idosas ou portadores de 
necessidades especiais;
IV. Não sejam utilizadas integralmente as fachadas das edificações 
comerciais para vagas de veículos de forma a dificultar a entrada 
de pedestres, pessoas idosas ou portadores de necessidades es-
peciais;
V. O espaço seja sinalizado com placas, à utilização de elementos 

retorno, conforme o Anexo 4.

Art. 16 Para abertura de novas vias deverá ser seguida a fluência 
do traçado do entorno, evitando a falta de continuidade de vias 
locais.

Parágrafo Único. As vias de tráfego especial e coletoras não pode-
rão ter seu traçado interrompido na abertura de novos loteamen-
tos, devendo ser prevista sua continuidade.

Art. 17 Nos terrenos lindeiros à rodovia BR - 101 será obrigatório 
o respeito à faixa de domínio determinada pelo Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

Art. 18 Nos terrenos lindeiros à rodovia SC - 434 será obrigatório 
o respeito à faixa de domínio determinada pelo Departamento Es-
tadual de Infraestrutura- DEINFRA.

Art. 19 Nos terrenos lindeiros às estradas intermunicipais e às mu-
nicipais será obrigatório o respeito à faixa de domínio de 7,00 
(sete) metros contados a partir do eixo dessas estradas.

Art. 20 As vias a serem abertas serão destinadas exclusivamente 
à circulação, não podendo ser computadas como áreas para es-
tacionamento de uso público ou privado das unidades imobiliárias 
lindeiras a estas vias.

Art. 21 Novas vias poderão ser definidas e classificadas por ato do 
Poder Executivo de acordo com esta Lei Complementar, sempre 
com a finalidade de acompanhar a expansão e urbanização da 
cidade.

Art. 22 As vias deverão ter sinalização horizontal e vertical, de 
acordo com critérios estabelecidos na legislação nacional de trân-
sito.
SEÇÃO II
DAS DIMENSÕES DAS VIAS
Art. 23 Objetivando o perfeito dimensionamento das vias, são 
considerados para seu dimensionamento os elementos constantes 
dos Anexos da presente Lei Complementar.

Art. 24 Todas as vias existentes e pavimentadas na data da en-
trada em vigor da presente Lei Complementar deverão ser ca-
dastradas através de levantamento planialtimétrico com base na 
Ortofotocarta Planialtimétrica Municipal de 2005, podendo ser re-
gularizadas as com caixas de no mínimo 10,00m (dez metros) até 
o limite de 6,00 m (seis metros) quando a extensão máxima seja 
de uma quadra e possibilite a interligação de duas ruas.

Art. 25 O órgão municipal competente poderá se entender neces-
sário, estabelecer um recuo obrigatório para as novas edificações 
nas vias existentes e pavimentadas, configurando um novo ali-
nhamento predial, com a finalidade de uma adequação futura de 
projeto.
SEÇÃO III
DA IMPLANTAÇÃO DAS VIAS
Art. 26 A implantação das vias deverá ser a mais adequada às 
condições locais do meio físico, em especial quanto à otimização 
das obras de terraplenagem necessárias para a abertura das vias 
e implantação de edificações.

Art. 27 Nas vias cujo leito esteja em nível diferente dos terrenos 
lindeiros serão obrigatórios muros de arrimo ou taludes com de-
clividade máxima de 60% (sessenta por cento), sem prejuízo do 
passeio.

Art. 28 O desenho geométrico das vias de circulação deverá obe-
decer às normas técnicas especificadas pela Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, bem como o previsto nos Anexos da 
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XVI. Pavimentação e Recuperação da Estrada do Rei visando inter-
ligação do Capão com o centro do município.
XVII. Prolongamento da Rua Bom Jesus no Pinguirito a partir da 
Rua Enéas Faraco Guimarães até a Rua Prefeito João Orestes de 
Araújo.

Parágrafo único. No caso de parcelamentos do solo, deverá o lo-
teador levar em consideração as diretrizes viárias, sem ônus ao 
município.

Art. 44 Ficam definidos os seguintes locais como prioritários para 
a instalação de estacionamentos particulares:
I. Na praia do Siriú, na Estrada Geral do Siriú, próximo à orla.
II. Na praia da Silveira, no encontro da Estrada Geral da Silveira 
e a orla.
III. Na praia da Ferrugem, em terreno com testada para a Estrada 
Geral da Ferrugem.
IV. Na Praia do Ouvidor, em terreno ao longo da Estrada Geral do 
Ouvidor.

Parágrafo único. Aos proprietários de lotes nestes locais cabe a 
decisão de Uso ou não do espaço como estacionamento. No caso 
de Utilização, o proprietário possuirá benefícios, determinados em 
legislação específica.
CAPÍTULO IX
DAS SANÇÕES E PENALIDADES
Art. 45 O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará ao infra-
tor multa de 1000 UFM vigentes à época da infração.

§ 1º A multa será aplicada a contar da notificação da irregularida-
de emitida pelo Órgão Público competente.

§ 2º O infrator deverá custear com recursos próprios as obras de 
reparo por atos praticados que venham a ferir o disposto nesta Lei 
Complementar.

§ 3º As sanções previstas no caput deste artigo não excluem de-
mais penalidades previstas em Leis Federais e Lei Estadual, por 
atos lesivos que venham contribuir para a ocorrência de danos 
ambientais.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 46 Deverá ser providenciada a instalação de guias rebaixadas, 
rampas, sinalização horizontal e vertical indicativa, como faixas 
de pedestres, placas com nomes de ruas, locais, bairros, órgãos 
públicos, entre outros.

§ 1º O prazo para instalação dos itens acima será de 6 (seis) me-
ses após a pavimentação das vias.

§ 2º As responsabilidades pela implantação de guias rebaixadas 
e rampas é do loteador, enquanto os demais itens ficam sob a 
responsabilidade do poder público.

Art. 47 A implantação de todas as vias em novos parcelamentos 
são de inteira responsabilidade do loteador, sem ônus para o mu-
nicípio, salvo casos específicos previstos por lei.

Parágrafo único. O loteador deverá solicitar antecipadamente as 
diretrizes de arruamento onde constará a orientação para o tra-
çado das vias.

Art. 48 Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Garopaba, 29 de Outubro de 2010
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei Complementar no DOM/SC em 03/11/2010, 
de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

de paisagismo ou diferenciação de nível; e
VI. Se privilegie a definição de áreas de estacionamento nos fun-
dos da edificação comercial, principalmente quando se tratar de 
comércio de grande porte.
Art. 40 A instalação de estacionamento de bicicletas e de moto-
cicletas deverão ser realizados somente nos locais determinados 
pelo órgão municipal competente.
CAPÍTULO VI
DOS PASSEIOS OU CALÇADAS
Art. 41 Os passeios ou calçadas deverão estar livres de obstáculos, 
empecilhos, desníveis abruptos, tocos de árvores ou outros ele-
mentos que possam impedir o trânsito livre e seguro de pedestres, 
idosos, portadores de necessidades especiais, possuindo dimen-
sões mínimas conforme tipo de vias apresentadas no Anexo 4.

§ 1º. O plantio de árvores deverá obedecer ao Plano de Arboriza-
ção Urbana e Paisagismo ou, na falta deste, as recomendações do 
órgão municipal competente.

§ 2º. Fica proibida a colocação de placas de propaganda ao longo 
das calçadas.
CAPÍTULO VII
REMOÇÃO DE BARREIRAS NAS CALÇADAS
Art. 42 A remoção de barreiras nas calçadas consiste na retirada 
de obstáculos, empecilhos, desníveis abruptos, tocos de árvores 
entre outros, que possam existir nos passeios calçados ou locais 
de concentração de pessoas como praças, para proporcionar trân-
sito livre para idosos, portadores de necessidades especiais e po-
pulação em geral e evitar acidentes.
CAPÍTULO VIII
DOS PROJETOS ESPECIAIS
Art. 43 Ficam definidos os seguintes trechos como projetos espe-
ciais de prolongamento e interligação de vias existentes, previstos 
nos Anexos 2 e 5:
I. Estruturação do sistema viário da localidade da Gamboa, com 
inserção de duas vias paralelas à orla da praia.
II. Interligação das localidades da Gamboa e do Siriú através do 
Morro do Siriú, através da GRP 496 criando acesso alternativo à 
GRP 010.
III. Interligação entre a Rua Osório Pio Nascimento e via paralela 
à mesma ao norte.
IV. Adequação da ponte sobre o rio Siriú à nova capacidade de 
carga da GRP 010.
V. Interligação das localidades de Areias do Macacu e Ambrósio, 
através da GRP 403.
VI. Construção de deck de madeira para pedestres interligando a 
Avenida dos Pescadores à Rua Lagoamar.
VII. Adequação da GRP 020 à nova capacidade de carga, com 
melhoria da pavimentação e implantação de rotatória no cruza-
mento com a SC 434, utilizando-a como alternativa à SC 434 para 
o acesso ao centro do município.
VIII. Melhoria das condições de fluidez da estrada geral da Silvei-
ra, com acesso de veículos em trecho ao norte, e construção de 
deck de madeira para pedestres ao sul.
IX. Reconstrução de ponte interligando as localidades da Barra e 
do Capão.
X. Adequação da SC 434 no acesso à GRP 280, visando melhoria 
na segurança do cruzamento.
XI. Interligação das estradas GRP 380 e GRP 472 na localidade da 
Encantada.
XII. Adequação da SC 434 no acesso à GRP 396, visando melhoria 
na segurança do cruzamento.
XIII. Interligação do loteamento da Vigia ao Centro da Cidade pelo 
Morro do Silveira, como alternativa ao Centro Histórico.
XIV. Melhoria das estradas de acesso à praia do Silveira ao norte e 
ao sul , visando maior fluidez do trânsito.
XV. Via de contorno em Areias de Palhocinha iniciando ao lado da 
subestação da CELESC seguindo até encontrar a Rua Ivo Joaquim 
Cardoso no loteamento Pedra Branca.
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ANEXO 1  
MAPA DA HIERARQUIA DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 
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2-IV 

ANEXO 2 
MAPA DA HIERARQUIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO 
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ANEXO 3 
PERFIL DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 
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PERFIL DAS ESTRADAS RURAIS 
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ANEXO 4 
PERFIS DAS VIAS URBANAS 
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8-IV 

PERFIL DA VIA INTERMUNICIPAL URBANA, GRP-010 

VIA ESTRUTURANTE A, JOÃO ORESTES DE ARAÚJO 
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9-IV 

VIA ESTRUTURANTE B 

VIA ESTRUTURANTE C 
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10-IV 

VIAS COLETORAS 

VIAS CONECTORAS 
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11-IV 

VIAS ESPECIAIS ELEVADAS 

VIAS LOCAIS 
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12-IV 

CICLOVIA
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ANEXO 5  
PROJETOS ESPECIAIS DO SISTEMA VIÁRIO 
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14-IV 

ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA LOCALIDADE DA GAMBOA 

INTERLIGAÇÃO DAS LOCALIDADES DA GAMBOA E DO SIRIÚ 

INTERLIGAÇÃO ENTRE A RUA OSÓRIO PIO NASCIMENTO E VIA PARALELA 
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15-IV 

ADEQUAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SIRIÚ 

INTERLIGAÇÃO DAS LOCALIDADES DE AREIAS DO MACACU E AMBRÓSIO 
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16-IV 

DECK DE MADEIRA PARA PEDESTRES INTERLIGANDO A AVENIDA DOS PESCADORES À RUA 
LAGOAMAR. 

ADEQUAÇÃO DA GRP 020 À NOVA CAPACIDADE DE CARGA 

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FLUIDEZ DA ESTRADA GERAL DA SILVEIRA 

RECONSTRUÇÃO DE PONTE INTERLIGANDO AS LOCALIDADES DA BARRA E DO CAPÃO 
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18-IV 

ADEQUAÇÃO DA SC 434 NO ACESSO À GRP 280 

INTERLIGAÇÃO DAS ESTRADAS GRP 380 À GRP 472 

ADEQUAÇÃO DA SC 434 NO ACESSO À GRP 396 
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19-IV 

INTERLIGAÇÃO DO LOTEAMENTO DA VIGIA AO CENTRO DA CIDADE 

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSO À PRAIA DO SILVEIRA 

MELHORIA DA INTERSEÇÃO 

MELHORIA 

DAS VIAS 
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20-IV 

VIA DE CONTORNO EM AREIAS DE PALHOCINHA 

PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DO REI 
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IV. Área de domínio público: é a área ocupada pelas vias de circu-
lação, áreas institucionais e espaços livres;
V. Área de fundo de vale: área do loteamento destinada à proteção 
das nascentes e dos cursos d’água;
VI. Área institucional: áreas destinadas à implantação dos equi-
pamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares;
VII. Área rural: a parcela do território cujo emprego envolve ati-
vidade de exploração extrativa agrícola, pecuária, silvicultural ou 
agroindustrial;
VIII. Área urbana: parcela do território, contínua ou não, incluída 
no perímetro urbano por lei municipal específica, que não se en-
quadre na definição de área rural; destinada à moradia, ao comér-
cio, a indústria, delimitado pelo perímetro urbano e nele incidindo 
o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana;
IX. Área especial rural: parcela do território, contínua ou não, in-
cluída no perímetro urbano por lei municipal específica, mas que 
se enquadre na definição de área rural; destinada à moradia e/
ou a atividades agrosilvipastoris, e isentas de imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana.
X. Área verde: bosques de mata nativa representativos da flora do 
Município, que contribuam para a preservação de águas existen-
tes, do habitat, da fauna, da estabilidade dos solos, da proteção 
paisagística e manutenção da distribuição equilibrada dos maciços 
vegetais;
XI. Áreas destinadas a uso comum dos condôminos: aquelas refe-
rentes ao sistema viário interno e as demais áreas integrantes de 
condomínios não caracterizadas como unidades autônomas;
XII. Áreas destinadas a uso público: aquelas referentes ao sistema 
viário, à implantação de equipamentos comunitários, a espaços 
livres de uso público e a outros logradouros públicos;
XIII. Área de Preservação Permanente: florestas e demais formas 
de vegetação natural situada ao longo dos rios ou de qualquer 
curso d\\\’água, além de topos de morros, restingas, vegetações 
fixadoras de dunas e outras, que deverão atender à legislação 
pertinente.
XIV. Arruamento: logradouro ou conjunto de logradouros públicos 
destinados à circulação viária e acesso aos lotes urbanos;
XV. Condomínio: divisão de gleba ou lote em frações ideais, cor-
respondentes a unidades autônomas destinadas à edificação e 
áreas de uso comum dos condôminos, que não implique na aber-
tura de logradouros públicos, nem a modificação ou ampliação dos 
já existentes, podendo haver abertura de vias internas de domínio 
privado;
XVI. Condomínio urbanístico: a divisão de imóvel em unidades au-
tônomas destinadas à edificação, às quais correspondem frações 
ideais das áreas de uso comum dos condôminos, sendo admitida 
a abertura de vias de domínio privado e vedada a de logradouros 
públicos internamente ao perímetro do condomínio.
XVII. Desmembramento: subdivisão de um terreno urbano em lo-
tes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário 
existente, sem que haja necessidade de abertura de novas vias ou 
logradouros públicos, nem prolongamento, modificação ou altera-
ção das vias existentes;
XVIII. Empreendedor:
a) O proprietário do imóvel a ser parcelado, que responde pela 
implantação do parcelamento;
b) O compromissário comprador, cessionário ou promitente ces-
sionário, ou o superficiário, desde que o proprietário expresse sua 
anuência em relação ao empreendimento e sub-rogue-se nas obri-
gações do compromissário comprador, cessionário ou promitente 
cessionário, ou do superficiário, em caso de extinção do contrato;
c) O poder público, quando proprietário do imóvel a ser parcela-
do, ou nos casos de imissão prévia na posse com o objetivo de 
implantação de parcelamento habitacional de interesse social ou 
regularização fundiária;
d) A pessoa física ou jurídica contratada pelo proprietário do imó-
vel a ser parcelado ou pelo poder público para executar o parce-
lamento ou a regularização fundiária, em forma de parceria, sob 
regime de obrigação solidária, devendo o contrato ser averbado 

Lei Complementar N.º 1.467/2010
LEI COMPLEMENTAR N.º 1.467, DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.
DEFINE OS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM O PARCE-
LAMENTO E REMEMBRAMENTOS DE LOTES URBANOS E DEMAIS 
REQUISITOS URBANÍSTICOS NO MUNICÍPIO DE GAROPABA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, faz saber 
a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° O Parcelamento do solo para fins urbanos no Município 
de Garopaba será regido por esta Lei, em conformidade com a 
Legislação Federal, Estadual e Municipal e demais leis pertinentes.

§1º. O disposto na presente Lei aplica-se igualmente aos remem-
bramentos do solo para fins urbanos e a condomínios ou lotea-
mentos fechados.

§2º. O parcelamento do solo rural observará as normas federais 
vigentes.

Art. 2° O parcelamento do solo para fins urbanos observará as di-
retrizes gerais da política urbana, conforme dispõe o art. 2º da Lei 
Federal 10.257, de 10 de julho de 2001, e os seguintes princípios:
I. Função social da cidade e da propriedade;
II. Garantia do direito à moradia e ao desenvolvimento sustentável 
dos assentamentos humanos;
III. Urbanismo como função pública e respeito à ordem urbanís-
tica;
IV. Prevalência do interesse público sobre o interesse privado;
V. Ocupação prioritária dos vazios urbanos;
VI. Recuperação pelo Poder Público das mais-valias urbanas de-
correntes da ação do Poder Público;
VII. Acesso universal aos bens de uso comum do povo;
VIII. Preservação do interesse público como elemento determi-
nante na destinação dos imóveis públicos.

Art. 3° A presente lei, visando promover o predomínio do interesse 
coletivo sobre o particular, apresenta os seguintes objetivos dentre 
outros:
I. Orientar o projeto e a execução de qualquer empreendimento 
que implique em parcelamento do solo e remembramentos para 
fins urbanos;
II. Possibilitar à população a facilidade de acesso aos equipamen-
tos urbanos e comunitários para assegurar-lhe condições dignas 
de habitação, trabalho, lazer e circulação no espaço urbano;
III. Facilitar ao Poder Público Municipal o planejamento de obras 
e serviços públicos;
IV. Prevenir a instalação ou expansão de assentamentos urbanos 
em áreas inadequadas;
V. Ordenar o crescimento da cidade;
VI. Garantir a continuidade da malha urbana, evitando ociosidade 
de infra-estrutura;
VII. Assegurar a existência de padrões urbanísticos e ambientais 
de interesse da comunidade, nos processos de parcelamento do 
solo e remembramentos para fins urbanos.

Art. 4° Para os fins desta lei, consideram-se as seguintes defini-
ções:
I. Alinhamento predial: linha divisória entre o lote e o logradouro 
público;
II. Alvará: documento expedido pelo Poder Público Municipal con-
cedendo licença para o funcionamento de atividades ou a execu-
ção de serviços e obras;
III. Aprovação: ato que legitima uma nova situação física/geomé-
trica/locacional do lote;
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vias públicas aquelas que figuram em plantas de parcelamento 
do solo aprovadas e que constituam testadas de lotes ou aquelas 
pavimentadas pelo poder Público Municipal.

TÍTULO II
DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5° O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante 
loteamento e desmembramento, observadas as disposições des-
ta Lei Complementar, bem como da legislação federal e estadual 
vigente.

Parágrafo Único. Os loteamentos e desmembramentos subordi-
nam-se às diretrizes do Plano Diretor, da Lei do Zoneamento, Uso 
e Ocupação do Solo do Município e da Lei de Circulação, Trans-
porte e Mobilidade Urbana do Município quanto à destinação e à 
utilização das áreas parceladas, de forma a garantir o desenvolvi-
mento urbano integrado.
CAPÍTULO II
DAS EXIGÊNCIAS PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE PARCE-
LAMENTO
Art. 6° O parcelamento do solo urbano só será permitido nas áreas 
inseridas nos perímetros urbanos do Município, aprovados por lei 
municipal.

Parágrafo Único. O Município não aprovará loteamento de glebas 
distantes da malha urbana consolidada, cuja implantação exija a 
execução de obras e serviços de infra-estrutura urbana, inclusive 
de vias de acesso, nas áreas adjacentes, salvo se:
a) Tais obras e serviços forem executados pelo loteador às suas 
próprias custas;
b) A gleba se localizar em área propícia para urbanização, se-
gundo as diretrizes de desenvolvimento urbano decorrentes do 
planejamento municipal, sem originar situações que caracterizem 
degradação ambiental.

Art. 7° Para a aprovação de novos parcelamentos deverão ser 
priorizados os vazios urbanos, e considerados os imóveis sujeitos 
à Compulsoriedade do Aproveitamento do Solo Urbano.

Art. 8° O parcelamento do solo urbano poderá ser dividido em 
etapas de execução discriminadas no projeto completo.

Art. 9° Qualquer modalidade de parcelamento do solo urbano fi-
cará sujeita à aprovação prévia da Prefeitura, nos termos das dis-
posições desta e de outras leis pertinentes.

Art. 10 A tramitação dos processos de parcelamento do solo urba-
no compreende as etapas:
I. De Consulta Prévia, onde são requeridas diretrizes de parcela-
mento para a Prefeitura;
II. Elaboração e apresentação de projeto à Prefeitura Municipal;
III. Expedição de licença;
IV. Vistoria; e
V. Expedição de alvará de conclusão de obra.
SEÇÃO I
DAS DIRETRIZES PARA A CONSULTA PRÉVIA
Art. 11 Antes da elaboração do projeto, o interessado está obri-
gado a realizar a Consulta Prévia que resulte em informações das 
Diretrizes Gerais relativas a:
I. Uso e ocupação do solo, conforme Lei Municipal de Zoneamen-
to, Uso e Ocupação do Solo do Município;
II. Traçado do sistema viário e diretrizes, conforme Lei Municipal 
de Circulação, Transporte e Mobilidade Municipal;
III. Reserva de áreas destinadas a uso público, inclusive quanto a 
sua localização;

na matrícula do imóvel no serviço de registro de imóveis;
e) As cooperativas habitacionais, as associações de moradores e 
as associações de proprietários ou compradores, que assumam a 
responsabilidade pela implantação do parcelamento.
XIX. Equipamentos comunitários: são as instalações públicas de 
educação, cultura, saúde, segurança, esporte, lazer e convívio so-
cial;
XX. Equipamentos urbanos: são as instalações de infra-estrutura 
urbana básica e outras de interesse público;
XXI. Espaços livres: áreas de interesse de preservação e/ou espa-
ços livres de uso público destinados à implantação de praças, áre-
as de recreação e esportivas, monumentos e demais referenciais 
urbanos e paisagísticos;
XXII. Faixa não edificável (“non aedificandi”): área do terreno 
onde não será permitida qualquer construção;
XXIII. Fração ideal: parte inseparável de um lote ou coisa comum, 
considerada para fins de ocupação;
XXIV. Gleba: área de terra que não foi objeto de parcelamento 
urbano;
XXV. Habitação: moradia digna inserida no contexto urbano, pro-
vida de infra-estrutura básica, de serviços urbanos e de equipa-
mentos urbanos básicos;
XXVI. Infraestrutura básica: equipamentos urbanos de escoamen-
to das águas pluviais, iluminação pública, redes de esgoto sanitá-
rio e abastecimento de água potável, sistema de drenagem urba-
na e de energia elétrica pública e domiciliar e as vias de circulação 
pavimentadas ou não;
XXVII. Linhas Sanitárias: \\\”projeto de esgotamento cloacal e de 
tratamento de esgotos; projeto de rede coletora de esgotos; pro-
jeto de abastecimento de água potável”;
XXVIII. Lote: porção de terra parcelada, resultante de loteamento 
ou desmembramento, inscrita no Cartório de Registro de Imóveis, 
com testada para via pública oficial, servida de infra-estrutura bá-
sica, cujas dimensões atendam aos índices urbanísticos definidos 
nesta Lei e de acordo com a Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação 
do Solo.
XXIX. Loteamento: subdivisão de um terreno urbano em lotes des-
tinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, 
de logradouros públicos, prolongamento, modificação ou alteração 
das vias existentes, respeitando-se as diretrizes de arruamento;
XXX. Parcelamento: subdivisão de glebas, áreas ou terrenos indivi-
sos em lotes. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito me-
diante loteamento ou desmembramento, observadas as disposi-
ções das legislações federais, estaduais e municipais pertinentes;
XXXI. Pista de rolamento: faixa destinada exclusivamente ao trá-
fego de veículos.
XXXII. Quadra: área resultante de loteamento, delimitada por vias 
de circulação e/ou limites deste mesmo loteamento;
XXXIII. Registro: ato que legitima a propriedade do lote. Assim, o 
registro se dá após a aprovação, e um não substitui o outro. Deve-
rá ser obedecido o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias após 
a aprovação para que se proceda ao registro do lote. Caso isto não 
aconteça, a aprovação será considerada sem efeito;
XXXIV. Regularização fundiária: o conjunto de medidas jurídicas, 
urbanísticas, ambientais e sociais, que visem a adequar assenta-
mentos preexistentes, informais ou irregulares, às conformações 
legais, de modo a garantir o direito a cidades sustentáveis e o ple-
no desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana;
XXXV. Remembramento: Considera-se remembramento a unifica-
ção de lotes urbanos com aproveitamento do sistema viário exis-
tente.
XXXVI. Testada: dimensão frontal do lote;
XXXVII. Unidade autônoma: a unidade imobiliária destinada à edi-
ficação, resultante de condomínio realizado nos termos desta Lei 
Complementar;
XXXVIII. Vias de circulação: área destinada ao sistema de circula-
ção de veículos e pedestres, existentes ou projetadas;
XXXIX. Vias públicas: as vias são tornadas públicas oficialmente 
com a aprovação do lote com testada para elas. São consideradas 



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 126

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 60703/11/2010 (Quarta-feira)

Desenvolvimento Municipal.

Art. 19 Fica dispensada a fase de fixação de diretrizes para lote-
amentos e desmembramentos que não resultem em mais de 05 
(cinco) unidades.
SEÇÃO II
DO PROJETO DE PARCELAMENTO
Art. 20 O projeto de parcelamento deve ser elaborado em confor-
midade com Lei Federal nº. 6.766/ 79 e suas alterações, e com as 
diretrizes formuladas pelo Município, considerando:
I. A valorização do patrimônio histórico, cultural, religioso, arque-
ológico, etnográfico ou espeleológico;
II. A previsão da execução das obras necessárias em seqüência 
que impeça a instauração de processo erosivo e seu desenvolvi-
mento;
III. A reposição da camada superficial do solo nas áreas que forem 
terraplenadas, com plantio de vegetação apropriada.
IV. A valorização do patrimônio paisagístico, ecológico, turístico e, 
artístico.

Art. 21 Desde o registro dos contratos, os adquirentes de lotes ou 
unidades autônomas podem apresentar projetos de construção à 
autoridade municipal competente, ficando, porém, condicionada a 
expedição de “habite-se” ou ato equivalente ao termo de vistoria 
e recebimento de obras do parcelamento.
SEÇÃO III
DA DOCUMENTAÇÃO
Art. 22 O interessado apresentará projeto de loteamento, que será 
analisado para efeito de liberação do alvará de licença para início 
das obras.

Art. 23 O pedido de autorização para aprovação de projeto de 
loteamento e início das obras será instruído com os seguintes do-
cumentos:
I. Requerimento solicitando autorização, assinado pelo proprietá-
rio ou pelo empreendedor, com firma reconhecida;
II. Proposta de instrumento de garantia de execução das obras a 
cargo do empreendedor; mencionado nos art. 81 a 90 da presente 
Lei que trata da Responsabilidade do Empreendedor;
III. Certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Car-
tório de Registro de Imóveis competente;
IV. Instrumento de alteração de uso do solo pelo Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), quando for o caso;
V. Certidões negativas de tributos municipais;
VI. Declaração de possibilidade de abastecimento d\\\’água potá-
vel fornecida pelo órgão competente;
VII. Declaração da possibilidade de fornecimento de energia elé-
trica fornecida pelo órgão competente;
VIII. 03 (três) vias impressas dos projetos urbanísticos e comple-
mentares e 01 (uma) via digital na versão/plataforma solicitada 
pela Prefeitura, conforme estabelecido pelos arts. 24 e 25 da pre-
sente Lei. Em casos de loteamento de parte do terreno, as plantas 
do projeto urbanístico deverão abranger a totalidade do imóvel;
IX. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis 
técnicos pelo projeto e pela execução;
X. Laudo geológico-geotécnico do loteamento;
XI. Autorização para corte da cobertura vegetal do terreno, expe-
dida pelo órgão competente, quando for o caso.

Art. 24 O pedido de autorização para aprovação de projeto de 
desmembramento será instruído com os seguintes documentos:
I. Requerimento solicitando autorização, assinado pelo proprietá-
rio e/ ou empreendedor, com firma reconhecida;
II. Certidão atualizada da matrícula da gleba, expedida pelo Car-
tório de Registro de Imóveis competente;
III. Certidões negativas de tributos municipais, expedidos pelos 
órgãos competentes;
IV. 03 (três) vias impressas do projeto urbanístico preferencial-
mente nas escalas 1:200 e 1:500 (conforme normas da Associação 

IV. Reserva de faixas não edificáveis;
V. Linhas sanitárias.

Parágrafo Único. O prazo máximo para o fornecimento das Dire-
trizes Gerais é de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do 
protocolo de entrega, pelo interessado, de todos os documentos 
exigidos.

Art. 12 As Diretrizes Gerais expedidas vigorarão pelo prazo máxi-
mo de 1 (um) ano, a contar da data de sua expedição, sendo que 
após, estarão automaticamente prescritas e o processo iniciado 
arquivado.

Art. 13 Para a solicitação de diretrizes previstas no artigo anterior, 
o empreendedor deve apresentar requerimento específico e planta 
do imóvel à autoridade licenciadora.

§ 1º. O requerimento a que se refere o caput deste artigo deve 
ser instruído com:
a) Prova de propriedade da gleba ou lote, ou de direito para par-
celar, conforme disposto nesta Lei Complementar;
b) Certidão de matrícula da gleba ou lote, expedida pelo Serviço 
de Registro de Imóveis competente.

§ 2º. A planta do imóvel deve estar georreferenciada e conter no 
mínimo:
a) As divisas da gleba ou lote, com indicação de suas medidas 
perimetrais e área, e das vias lindeiras ao seu perímetro;
b) As curvas de nível com espaçamento adequado à finalidade do 
empreendimento;
c) A localização dos cursos d’água, lagos, lagoas, reservatórios e 
nascentes, áreas de preservação permanente, áreas com vegeta-
ção significativa, árvores de porte isoladas e construções existen-
tes na gleba ou lote;
d) O tipo de uso predominante a que o parcelamento se destina e 
uma estimativa do número de unidades habitacionais, no caso de 
uso residencial.

Art. 14 Deve ser comunicada à autoridade licenciadora qualquer 
alteração na situação jurídica da gleba ou lote objeto de análise 
para fins de formulação de diretrizes, obrigando à revisão das di-
retrizes formuladas.

Art. 15 Será indeferido pela autoridade licenciadora a solicitação 
de diretrizes, para os casos previstos no art. 44, podendo ainda 
declarar a impossibilidade de implantação do empreendimento 
com base na análise dos seguintes fatores:
I. A compatibilidade do empreendimento com o plano diretor;
II. A situação jurídica da gleba ou lote.

Art. 16 A autoridade licenciadora ao deferir a solicitação de diretri-
zes, deve formulá-las, indicando, no mínimo:
I. O traçado básico do sistema viário principal e diretrizes, no caso 
de loteamento;
II. A localização das áreas destinadas a uso público;
III. A localização das áreas com restrição ao uso e ocupação em 
razão da legislação federal, estadual ou municipal;
IV. As faixas não edificáveis;
V. Os usos admissíveis na gleba ou lote, com as respectivas loca-
lizações;
VI. Os requisitos a serem cumpridos para o licenciamento ambien-
tal, se for o caso.

Art. 17 As diretrizes expedidas vigoram pelo prazo máximo de 01 
(um) ano.

Art. 18 A autoridade licenciadora deve dar ampla publicidade 
às solicitações de diretrizes e das diretrizes formuladas, espe-
cialmente para a Câmara de Vereadores e para o Conselho de 
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municipal, quando existente;
VI. Projeto de arborização e praças, quando exigido a critério da 
Prefeitura Municipal, conforme Plano de Paisagismo e Arborização 
Urbana, com a recomendação do uso de espécies nativas da re-
gião.

Art. 27 Será necessária a apresentação de parecer do órgão pú-
blico municipal competente indicando as restrições a que a gleba 
seja parcelada, para casos de empreendimentos que poderão ge-
rar grandes impactos, tais como em terrenos:
I. Com área superior a 100 (cem hectares);
II. Com presença de nascentes, cursos d’água, represas, qualquer 
recurso hídrico e vegetação arbórea significativa;
III. Localizados em sítios arqueológicos;
IV. Que constituam áreas alagáveis, aterradas com material nocivo 
à saúde pública, geo-morfologicamente degradadas ou com decli-
vidade superior a 30% (trinta por cento).

Art. 28 Todas as pranchas dos projetos deverão conter assinatura 
do proprietário e responsável técnico, anexada à respectiva Ano-
tação de Responsabilidade Técnica (ART).
SEÇÃO V
DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE LOTEAMENTOS E DESMEM-
BRAMENTOS
Art. 29 Considera-se aprovado o projeto de parcelamento que pos-
sua licença urbanística e licença ambiental.

Art. 30 A implantação de parcelamento do solo para fins urbanos 
no Município de Garopaba depende de análise e aprovação do 
projeto, com a emissão da respectiva licença urbanística pela au-
toridade licenciadora, observando-se:
I. A exigência de licenciamento ambiental do parcelamento do solo 
para fins urbanos, pelo órgão ambiental competente;
II. Admite-se a exigência de renovação periódica da licença am-
biental, a critério do órgão licenciador ambiental;
III. A licença ambiental do parcelamento não pressupõe a licença 
ambiental das obras e atividades a serem implantadas nos lotes ou 
unidades autônomas produzidos, a qual deve ser feita na forma da 
legislação ambiental, pelo órgão ambiental competente.

Art. 31 Recebido o projeto de loteamento, com todos os elementos 
e de acordo com as exigências desta Lei, a Prefeitura Municipal 
procederá ao exame das plantas e do memorial descritivo, poden-
do recusar a indicação das áreas a serem doadas ou dos lotes a 
serem caucionados e escolher outros, bem como exigir modifica-
ções que se façam necessárias.

§1º. A Prefeitura Municipal disporá de 90 (noventa) dias para pro-
nunciar-se, ouvidas as autoridades competentes, para a aprova-
ção, ou não, do projeto de loteamento, e 60 (sessenta) dias para 
a aceitação ou recusa fundamentada das obras de urbanização.

§2º. Transcorridos os prazos sem a manifestação do Poder Público, 
o projeto será considerado rejeitado ou as obras recusadas, asse-
gurada a indenização por eventuais danos derivados da omissão.

§3º. Aprovado o projeto de loteamento e deferido o processo, a 
Prefeitura Municipal expedirá um Alvará de Licença no qual deve-
rão constar as condições em que o loteamento é autorizado; as 
obras a serem realizadas; o prazo para execução; a indicação das 
áreas que passarão a integrar o domínio do município no ato de 
seu registro e a descrição das áreas caucionadas por força desta 
Lei.

Art. 32 A aprovação do projeto de loteamento ficará condicionada 
à arborização das vias e, se necessário, dos locais destinados à 
área verde sob responsabilidade do empreendedor, conforme soli-
citação do órgão executivo municipal.

Brasileira de Normas Técnicas) e 01 (uma) via digital na versão/
plataforma solicitada pela Prefeitura, contemplando no mínimo:
a) Rumos e distâncias das divisas;
b) Área resultante;
c) Indicação precisa dos lotes e vias confrontantes;
d) Indicação precisa de edificações existentes;
e) Indicação precisa da localização em relação às vias mais pró-
ximas.
V. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) dos responsáveis 
técnicos pelo projeto e pela execução;
VI. Comprovação da existência de rede de abastecimento d\\\’água 
e de energia elétrica no local;
VII. Memorial descritivo, especificando a destinação dos esgotos 
domésticos e a descrição das áreas públicas, se houver.
SEÇÃO IV
DO CONTEÚDO DO PROJETO DE LOTEAMENTO
Art. 25 O projeto urbanístico de loteamento deverá ser apresenta-
do em 03 (três) vias impressas (conforme normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) e 01 (uma) via digital na versão/
plataforma solicitada pela Prefeitura, contemplando no mínimo:
I. Planta geral de localização, que compreenda a região onde o 
terreno estiver localizado, os logradouros vizinhos e o zoneamento 
previsto na respectiva lei;
II. Planta planialtimétrica, na escala mínima de 1:500, indicando:
a) Norte magnético e verdadeiro;
b) Pontos de amarração ou de referência da obra;
c) Cursos d\\\’água, áreas alagadiças e mangues, se houver;
d) Alinhamento das vias públicas existentes e respectivo gabarito;
e) Curvas de nível de metro em metro;
f) Edificações existentes;
g) Subdivisão das quadras em lotes com as respectivas dimensões 
e numeração;
h) Sistema de vias com a respectiva hierarquia e denominação 
provisória (rua a, b);
i) Dimensões lineares e angulares do projeto, com raios, cordas, 
arcos, pontos de tangência e ângulos centrais das vias;
j) Perfis longitudinais e transversais de todas as vias de circulação 
e praças;
k) Marcos de alinhamento e nivelamento localizados nos ângulos 
das curvas e linhas projetadas;
l) Todas as linhas de escoamento das águas pluviais e respectivas 
bocas de lobo, em planta e perfis;
m) Praças e demais áreas públicas estabelecidas pela legislação 
vigente, observados os critérios mínimos previstos em lei;
n) Áreas de preservação permanente, faixas sanitárias e faixas 
não edificáveis estabelecidas pela legislação vigente;
o) Linhas de transmissão de energia e suas faixas de domínio se 
houver;
p) Áreas destinadas à instalação de bombas de recalque e reser-
vatório de água, se houver;
q) Quadro resumo das diversas áreas indicadas no projeto, inclu-
sive o número de lotes e quadras, áreas das vias públicas, dos 
espaços livres, dos espaços destinados a edifícios públicos e rema-
nescentes loteáveis, e respectivos percentuais em relação à área 
total.
II. Memorial descritivo, especificando a destinação dos esgotos 
domésticos e a descrição das áreas públicas, se houver.

Art. 26 Os projetos complementares deverão constar de:
I. Projeto detalhado de arruamento;
II. Projeto de rede de abastecimento d\\\’água aprovada pelo ór-
gão competente;
III. Projeto de rede elétrica e de iluminação pública aprovado pelo 
órgão competente;
IV. Projeto de rede de esgotos e, quando necessário, de sistema 
de tratamento de efluentes aprovado pelo órgão competente;
V. Projeto de rede de escoamento das águas pluviais, dimensio-
nadas conforme cálculo de vazão do trecho ou bacia contribuin-
te, obedecendo aos critérios estabelecidos pela FATMA e projeto 
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em relação às medidas lineares previstas no projeto.

§ 1º. Havendo diferença de medida, ainda que dentro do limite de 
tolerância, o empreendedor deve providenciar a devida retificação 
no Serviço de Registro de Imóveis, sem prejuízo das conseqüên-
cias contratuais.

§ 2º. No caso da diferença ser superior ao limite de tolerância, a 
retificação depende de revisão da licença urbanística.

§ 3º. A Prefeitura Municipal não se responsabilizará pelas dife-
renças que se verificarem tanto nas áreas como nas dimensões e 
forma dos lotes e quarteirões indicados no projeto aprovado.

Art. 42 O empreendedor deve solicitar averbação do termo de 
vistoria e recebimento de obras na matrícula em que se acha re-
gistrado o parcelamento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias de 
sua expedição.

Art. 43 Os órgãos e entidades da administração direta e indireta 
municipal, bem como os concessionários ou permissionários de 
serviços públicos, subordinam-se a todas as condições prescritas 
nesta lei, e no ordenamento estadual e federal a respeito.
CAPÍTULO III
DAS EXIGÊNCIAS URBANÍSTICAS PARA O PARCELAMENTO
Art. 44 Não será permitido o parcelamento do solo urbano em:
I. Terrenos alagadiços e em locais sujeitos as inundações;
II. Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à 
saúde pública, sem que sejam previamente saneados;
III. Terrenos com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 
cento); salvo se atendidas exigências específicas das autoridades 
competentes;
IV. Terrenos onde as condições geológicas não aconselhem a edi-
ficação por serem áreas de risco de deslizamento;
V. Área de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição 
impeça condições sanitárias suportáveis;
VI. Terrenos contíguos a cursos d’água, represas e demais recur-
sos hídricos sem a prévia manifestação dos órgãos competentes;
VII. Áreas fora do alcance de equipamentos urbanos, especial-
mente das redes públicas de abastecimento de água potável, das 
galerias de águas pluviais e de energia elétrica;
VIII. Onde não seja possível o esgotamento sanitário, seja me-
diante rede coletora ou fossa séptica, conforme determinação do 
órgão responsável;
IX. Áreas que não sejam adjacentes à malha urbana existente.

Art. 45 Não serão objetos de indenização em caso de desapropria-
ções, as benfeitorias ou construções realizadas em parcelamentos 
irregulares, nem se considerarão como terrenos parcelados, ou 
parceláveis, para fins de indenização, as glebas parceladas sem a 
devida autorização.

Art. 46 As exigências referentes a áreas livres de uso público e a 
áreas de equipamentos urbanos ou comunitários aplicam-se aos 
desmembramentos e desdobros quando estes tiverem por finali-
dade abrigar empreendimentos imobiliários, para fins residenciais 
ou mistos, gerando aumento de densidade populacional não pre-
visto nos parâmetros iniciais do loteamento.

Art. 47 A responsabilidade pelas diferenças constatadas entre as 
dimensões existentes nos lotes e a planta aprovada, ou pelos cus-
tos de compatibilização das ruas com o sistema viário existente ou 
planejado será exclusivamente do empreendedor.

Art. 48 Se implantados loteamentos caracterizados como de inte-
resse social, a infra-estrutura consistirá de no mínimo:
I. Vias de circulação;
II. Escoamento das águas pluviais;
III. Rede de abastecimento de água potável;

Art. 33 Poderá ser negada a aprovação de loteamento, subdivisão 
de terrenos ou abertura de via ou logradouro que se contrapo-
nham ao interesse público ou sacrifiquem o desenvolvimento e 
planejamento do Município.

Art. 34 O Município poderá aprovar parcelamentos com as obras 
de infra-estrutura incompletas ou parciais, desde que o empre-
endedor ofereça como garantia de sua execução, imóvel a ser 
caucionado e/ou caução idônea, em valor correspondente ao das 
obras a serem executadas, conforme avaliação do órgão compe-
tente.
SEÇÃO VI
DA EMISSÃO DE ALVARÁ
Art. 35 O alvará de conclusão (total ou parcial) só será emitido 
após a conclusão das obras e dele deve constar o nome do bairro, 
número dos quarteirões aprovados, nomes das firmas executoras 
e consultora, assinatura do responsável técnico pelo acompanha-
mento das obras e do responsável pelo órgão público municipal 
competente.

Art. 36 Não serão fornecidos alvarás de licença para construção, 
reforma ou demolição em lotes resultantes de parcelamentos não 
aprovados pelo Município.

Art. 37 Para emissão do alvará de conclusão será exigida a apre-
sentação dos seguintes documentos:
I. Termo de Recebimento das concessionárias de água, esgoto e 
iluminação pública;
II. Termo de Recebimento do órgão responsável pela vistoria am-
biental;
III. Laudo da firma executora atestando a qualidade da obra e que 
a mesma foi executada conforme os respectivos projetos;
IV. Guia de recolhimento da segunda parcela da Taxa de Fiscaliza-
ção de Obras Particulares quitada.

Art. 38 Expedido o alvará de licença para o início das obras, o em-
preendedor poderá dar início às mesmas, mediante comunicação 
dirigida à Prefeitura.

Art. 39 O prazo para execução das obras será de 03 (três) anos, 
contados a partir da data da autorização, o qual poderá ser pror-
rogado por mais 03 (três) anos mediante apresentação de justifi-
cativas e atualização do cronograma físico financeiro.

Parágrafo Único. O empreendedor que não cumprir o prazo dis-
posto no caput deste artigo ficará sujeito à multa estabelecida nos 
artigos 111 a 114 desta Lei, até a conclusão da obra.
SEÇÃO VII
DA ENTREGA DAS OBRAS
Art. 40 Uma vez realizadas as obras e estando quitados os tributos 
municipais, a Prefeitura a requerimento do interessado receberá 
o parcelamento após a realização de devida vistoria, fornecendo 
certidão e cópia visada do projeto, a ser averbada no Registro 
de Imóveis pelo interessado no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias.

§ 1º. A manifestação da autoridade licenciadora deve se dar me-
diante a expedição do Termo de Vistoria e Recebimento de Obras.

§ 2º. Todas as eventuais exigências oriundas da vistoria devem 
ser comunicadas pela autoridade licenciadora de uma única vez 
ao empreendedor.
§ 3º. A Apresentação de exigências pela autoridade licenciadora 
interrompe o prazo previsto para o recebimento, que recomeça a 
fluir depois de cumpridas as exigências pelo empreendedor.

Art. 41 Na entrega das obras, exige-se que as quadras, lotes ou 
as unidades autônomas do parcelamento estejam devidamente 
demarcadas, admitindo-se a tolerância de 5% (cinco por cento) 
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Art. 56 As tubulações que não passarem pelas vias públicas de-
verão possuir faixas sanitárias não edificável com largura mínima 
conforme projeto aprovado pelo órgão competente.

Art. 57 Quando a canalização pública for insuficiente ou não existir 
na rua onde o loteamento desaguar suas águas pluviais, a solução 
do problema será indicada pelo Município a qual deverá ser execu-
tada pelo empreendedor.

Art. 58 Onde não existir rede de água, o Município somente au-
torizará o parcelamento se o empreendedor, com aprovação do 
órgão competente, executar o projeto de abastecimento a partir 
da captação em manancial existente na área ou a partir de poços 
artesianos.

Art. 59 Caso o órgão competente não assuma a operação do siste-
ma de abastecimento de água, este deverá funcionar em sistema 
de condomínio, do qual participarão todos os compradores dos 
lotes e o empreendedor.

Art. 60 No caso de terrenos em nível inferior ao da rua, deverá 
haver rede complementar para escoamento das águas na parte 
mais baixa do terreno.

Art. 61 As áreas a serem transferidas ao Município passarão a 
integrar o domínio do Município no ato do registro do loteamento, 
sem ônus para este.
SEÇÃO I
DO REGISTRO DO PARCELAMENTO (LOTEAMENTOS E DESMEM-
BRAMENTOS)
Art. 62 O Registro Imobiliário do parcelamento deve ser feito no 
Cartório de Registro de Imóveis na forma prevista em lei, conten-
do, entre outros dados:
I. O nome do empreendimento;
II. A indicação das licenças concedidas e suas datas;
III. A indicação das áreas, em metros quadrados, destinadas aos 
lotes ou unidades autônomas, bem como das áreas destinadas ao 
uso público ou comum dos condôminos;
IV. Os nomes dos futuros logradouros públicos, se os mesmos já 
constarem do projeto aprovado;
V. As restrições administrativas, convencionais e legais;
VI. O prazo previsto de término da execução das obras e serviços;
VII. Quadro contendo a identificação de cada lote ou unidade au-
tônoma, com sua quadra e número e o número de sua matrícula.

Parágrafo Único. O parcelamento não pode ser registrado se a 
descrição do imóvel constante da matrícula não corresponder ao 
projeto aprovado.

Art. 63 Juntamente com o registro do parcelamento, devem ser 
abertas as matrículas correspondentes a cada um dos lotes, cuja 
descrição deve conter:
I. O número do lote e quadra, o nome do logradouro que faz fren-
te, as medidas perimetrais e área, e os lotes confrontantes com os 
números de suas respectivas matrículas;

Art. 64 As restrições administrativas, convencionais e legais, bem 
como os ônus, devem ser transportadas para as matrículas abertas 
nos termos do disposto pela Lei 6.015/73 por meio de averbação.

Art. 65 O empreendedor deve requerer o registro do parcelamen-
to dentro de 180 (cento e oitenta) dias da data de aprovação do 
projeto, sob pena de caducidade das respectivas licenças, acom-
panhado dos seguintes documentos:
I. Título de propriedade da gleba ou lote,
II. Histórico dos títulos de propriedade do imóvel, abrangendo os 
últimos 20 (vinte) anos, acompanhado das respectivas certidões 
expedidas pelo Oficial do Registro de Imóveis;

IV. Soluções para o esgotamento sanitário;
V. Rede para energia elétrica pública e domiciliar.

§ 1º. Lei específica poderá estabelecer, em casos excepcionais de 
regularização de parcelamentos e após avaliação técnica do setor 
responsável do poder público municipal, a tolerância a lotes me-
nores, desde que já existentes quando da publicação desta lei.

§ 2º. As áreas destinadas ao sistema de circulação, à implanta-
ção de equipamentos urbanos e comunitários, bem como a áreas 
verdes de uso público quando destinado ao parcelamento do solo 
para fins de habitação de interesse social deverão seguir projeto 
específico pertinente a cada caso sendo o mesmo avaliado tecni-
camente e aprovado pelo poder público municipal.

Art. 49 As áreas de equipamentos urbano e comunitário, os espa-
ços de uso público e áreas verdes deverão ser implantados pelo 
empreendedor, conforme diretrizes fornecidas pela Prefeitura Mu-
nicipal, e deverão ser mantidas e conservadas por este até o re-
cebimento das obras.

Art. 50 Os parcelamentos devem atender ao disposto nesta lei, 
bem como à ordem urbanística expressa em leis municipais, Lei 
do Plano Diretor Municipal, Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação 
do Solo do Município.
I. As áreas destinadas ao sistema de circulação, à implantação de 
equipamentos urbano e comunitário, bem como a áreas verdes de 
uso público, deverão ser proporcionais à gleba e nunca inferiores 
a 35% (trinta e cinco por cento) da área loteável.
II. As áreas públicas destinadas a equipamentos urbanos e co-
munitários a serem entregues ao Município deverão possuir no 
mínimo, 30% (trinta por cento) de seu total em um só perímetro, 
onde possa ser inscrito um círculo com raio mínimo de 10,00 m 
(dez metros), e em terreno com declividade inferior a 30% (trinta 
por cento);
III. A localização das áreas verdes públicas e das áreas destinadas 
à implantação de equipamentos urbanos ou comunitários será de-
finida de acordo com o interesse coletivo, pela Prefeitura Municipal 
não podendo estar situadas nas faixas “non aedificandi”;
IV. Não serão computados como áreas verdes públicas os cantei-
ros centrais ao longo das vias;
V. Não serão computadas como áreas públicas as áreas de preser-
vação permanente;
VI. Quando do interesse do Poder Público Municipal, as áreas ver-
des públicas e destinadas à implantação de equipamentos urbanos 
poderão ser definidas fora do perímetro da gleba onde for realiza-
do o loteamento.

Art. 51 A ocupação do solo por meio de parcelamentos deverá 
ocorrer de forma a respeitar o meio ambiente, assegurando condi-
ções de acessibilidade e resolução de questões de risco geológico 
e inundações.

Art. 52 Nenhum serviço ou obra pública será prestado ou executa-
do em terreno arruado ou loteado sem prévia licença da Prefeitura 
Municipal.

Art. 53 Os lotes deverão possuir as áreas e testadas mínimas pre-
vistas, definidas na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo 
do Município.

Art. 54 As vias projetadas deverão harmonizar-se com a topografia 
local e sua seção transversal deverá obedecer ao disposto na Lei 
de Circulação, Transporte e Mobilidade Municipal.

Art. 55 O comprimento das quadras dos loteamentos residenciais 
não poderá ser superior a 150,00 m (cento e cinqüenta metros) 
e inferior a 30,00 m (trinta metros) devendo o arruamento ser 
compatível com as ruas existentes e projetadas em seu entorno.
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criadas, obedecidas às normas contidas na Lei Federal 6.015, de 
31 de dezembro de 1973.

Art. 69 O registro de condomínio rege-se pelo disposto nesta lei, e 
suplementarmente, pela Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964 e 
Lei 6766 de 19 de dezembro de 1979.

Art. 70 Nenhum imóvel pode ser alienado sem antes estar devida-
mente matriculado no Serviço de Registro de Imóveis, bem como, 
não podem ser objeto de alienação partes destacadas de terreno, 
sem antes ter sido o imóvel devidamente parcelado ou regulariza-
do nos termos desta lei.
SEÇÃO II
DA INTERVENÇÃO
Art. 71 No caso de o empreendedor estar executando o parcela-
mento sem registro, em desacordo com o projeto aprovado ou em 
descumprimento ao cronograma físico, a autoridade licenciadora 
deve notificá-lo para, no prazo e nas condições fixadas, regularizar 
a situação, sem prejuízo da aplicação das devidas sanções admi-
nistrativas.

Parágrafo Único. Além do previsto no caput deste artigo, a auto-
ridade licenciadora deve comunicar a irregularidade ao Ministério 
Público, sob pena de incorrer em improbidade administrativa.

Art. 72 Qualquer pessoa pode comunicar ao Poder Público Muni-
cipal a existência de parcelamento irregular, devendo os agentes 
públicos competentes tomar imediatamente as providências cabí-
veis, na forma do artigo anterior, sob pena de incorrer em impro-
bidade administrativa.

Art. 73 Decorrido o prazo previsto no caput do artigo anterior, 
sem regularização e havendo risco de a irregularidade vir a causar 
dano à ordem urbanística, a autoridade licenciadora pode decretar 
a intervenção no empreendimento, nos termos da Lei Federal nº. 
6.766/79 e alterações.
CAPÍTULO IV
DOS CONTRATOS
Art. 74 A alienação dos lotes ou unidades autônomas pode ser 
contratada por qualquer uma das formas previstas em Lei Federal.

Art. 75 Os contratos de alienação dos lotes ou unidades autôno-
mas são regidos por disposições específicas a cada contratação 
e por cláusulas padronizadas, nos termos da Legislação Federal 
pertinente.

Art. 76 A alienação de imóvel parcelado caracteriza-se como uma 
relação de consumo, submetendo-se à Lei Federal 8.078, de 11 
de setembro de 1990, à Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, a Lei Federal 10.406/2002, e suas alterações.

Art. 77 Nos termos da Lei Federal, o contrato preliminar, desde 
que registrado, vale como título para o registro da propriedade do 
lote ou unidade autônoma adquiridos, quando acompanhado da 
respectiva prova de quitação.

Art. 78 As questões de insolvência ou de falência, bem como ces-
são, são regidas pela Lei Federal nº. 6.766/79 e suas alterações.

Art. 79 O registro do compromisso, cessão ou promessa de cessão 
só pode ser cancelado:
I. Por decisão judicial;
II. O requerimento conjunto das partes contratantes;
III. Quando houver rescisão comprovada do contrato.

Art. 80 Com a certidão expedida pelo Serviço de Registro de Imó-
veis competente atestando que o contrato está quitado, o Poder 
Público, a requerimento do adquirente, deve fazer a transferência 
do lançamento dos impostos e taxas incidentes sobre o lote ou 

III. Certidões negativas nos termos da Lei;
IV. Cópias autênticas de:
a) Licenças urbanísticas e ambiental do parcelamento;
b) Projeto;
c) Memorial descritivo e do cronograma físico;
d) Instrumento de garantia de execução das obras a cargo do 
empreendedor.
V. Cláusulas padronizadas que regem os contratos de alienação 
dos lotes ou unidades autônomas;
VI. Autorização do cônjuge do empreendedor ao parcelamento, 
salvo no caso de separação absoluta de bens;
VII. Instrumento de instituição e convenção do condomínio urba-
nístico.

§ 1º. Se o empreendedor não for o proprietário do imóvel, serão 
exigidos:
a) Certidões de ações penais e cíveis condenatórias nos termos 
da lei;
b) Autorização do cônjuge do proprietário do imóvel, ou do pro-
mitente comprador, ou cessionário, ou promitente cessionário ou 
superficiário, conforme o caso;
c) Declaração do proprietário do imóvel dando anuência ao empre-
endimento, e responsabilizando-se, no caso de rescisão de contra-
to com o empreendedor, pelas obrigações assumidas;
d) Contrato de parceria firmado nos termos desta lei;

§ 2º. Na hipótese de o empreendedor ser o Poder Público, fica 
dispensado a apresentação:
a) Das certidões e a autorização de que trata o inciso II deste 
artigo;
b) Dos documentos constantes nos incisos I e II deste artigo, 
no caso de imóvel desapropriado por interesse social com prévia 
imissão de posse registrada na matrícula.

Art. 66 A partir do registro do parcelamento, as áreas destinadas 
ao uso público, constante do projeto, passam a integrar o domínio 
do Município, independentemente de qualquer instrumento de sua 
outorga.

§ 1º. O disposto no caput se aplica também aos parcelamentos do 
solo para fins urbanos efetuados sobre imóveis de propriedade da 
União ou do Estado, condicionando-se a apresentação de termo 
de anuência destes.

§ 2º. Na hipótese de o Município dar outra destinação ao imóvel, 
retirando-lhe o uso público, o domínio das áreas afetadas ao uso 
comum do povo reverte à União ou ao Estado, através do termo 
de reversão da titularidade dominial, expedido pela autoridade fe-
deral ou estadual.

Art. 67 O registro do parcelamento só pode ser cancelado:
I. Por decisão judicial;
II. A requerimento do empreendedor, se não houver lotes ou uni-
dades autônomas vendidos, com a anuência da autoridade licen-
ciadora;
III. A requerimento do empreendedor, em conjunto com todos os 
adquirentes de lotes ou unidades autônomas, com anuência da 
autoridade licenciadora;
IV. A requerimento da autoridade licenciadora, no caso de parcela-
mento registrado há mais de 10 (dez) anos e não implantado, cuja 
licença urbanística não atenda as normas em vigor;
V. No caso em que a área seja objeto de regularização fundiária, 
de parcelamento anterior, registrado, mas não executado, ou exe-
cutado em desconformidade com seu licenciamento.

Art. 68 Os loteamentos e desmembramentos que não resultem 
em mais de 10 (dez) unidades devem ser requeridos pelo em-
preendedor e instruídos com a devida licença urbanística, plantas 
e memoriais descritivos da gleba ou lote e das parcelas a serem 
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IV. Número do alvará de licença para a execução de obras, forne-
cido pelo Município;
V. Os seguintes dizeres: \\\”Este empreendimento está liberado 
para implantação de infra-estrutura, estando proibida a venda de 
lotes, conforme a Lei Federal N°6.766/79 e as alterações da Lei 
Federal N°9.785/99. Consulte a Prefeitura antes de comprar um 
lote”.

Art. 84 De posse do alvará de licença para o início das obras, o 
empreendedor deverá executar no mínimo os seguintes serviços, 
conforme os projetos já liberados:
I. Demarcação das quadras com marcos de concreto;
II. Terraplenagem de todas as ruas;
III. Implantação dos meio-fios em concreto pré-moldado, rejunta-
dos com argamassa de cimento;
IV. Obras de consolidação e arrimo, pontilhões e qualquer obra-
de-arte necessária à conservação das ruas;
V. Rede de abastecimento de água potável, com sistema de capta-
ção e tratamento se for o caso;
VI. Rede de eletrificação e iluminação pública;
VII. Rede de esgotamento de águas pluviais, com bocas de lobo 
em alvenaria de tijolo maciço e grelha de ferro ou concreto arma-
do, conforme modelo fornecido pelo Município;
VIII. Ensaibramento da pista de rolamento das vias com declivida-
de inferior a 15% (quinze por cento) com material de boa quali-
dade em camada compacta e com espessura mínima de 20,00 cm 
(vinte centímetros);
IX. Pavimentação das vias com mais de 15% (quinze por cento) 
de declividade, no mínimo com sub-base de ensaibramento con-
forme o item anterior e base de areia de no mínimo 15,00 cm 
(quinze centímetros) de espessura para vias pavimentadas com 
pedras irregulares, paralelepípedos ou similares, e base de brita 
de no mínimo 15,00 cm (quinze centímetros) de espessura para 
vias asfaltadas, podendo o Município estabelecer outras exigên-
cias conforme o tipo de solo;
X. Recobrimento vegetal de todos os taludes com declividade su-
perior a proporção de 1(horizontal) para 2 (vertical);
XI. Rede de esgoto e sistema de tratamento de efluentes, quando 
for o caso.

Art. 85 As canalizações deverão ser recobertas após autorização 
por escrito da Prefeitura, a qual poderá exigir pranchões de con-
creto para assentamento das tubulações de águas pluviais.

Art. 86 Nas ruas com declividade inferior a 15% (quinze por cento) 
a pavimentação das vias poderá ser executada pela Prefeitura por 
meio do sistema de contribuição de melhoria, a requerimento dos 
interessados, ou pelo empreendedor, quando este assim se dispu-
ser, atendendo as exigências estabelecidas.
Art. 87 Para a execução de obras de infra-estruturação de lotea-
mentos, a Prefeitura Municipal e o empreendedor poderão utilizar 
o instrumento de Consórcio Imobiliário, nos termos da regulamen-
tação por Lei Municipal específica.
Art. 88 Antes de o empreendedor iniciar a pavimentação das ruas, 
deverá fazer comunicação por escrito neste sentido ao órgão mu-
nicipal competente, a fim de possibilitar o acompanhamento da 
obra.
Parágrafo Único. Durante a execução das obras deverão ser res-
peitados os cuidados com a limpeza e o sossego público previstos 
na Lei do Código de Posturas.
Art. 89 O empreendedor deve comunicar à autoridade licenciadora 
quaisquer alterações ocorridas no registro de imóveis quanto à 
propriedade, direitos reais e ônus relativos à gleba ou ao lote.
Art. 90 O empreendedor deve manter conta corrente única e espe-
cífica em sua contabilidade relativa a cada empreendimento regido 
por esta Lei, para a movimentação dos recursos recebidos dos 
adquirentes de lotes ou unidades autônomas.
SEÇÃO II
DO PODER PÚBLICO

unidade autônoma para o nome do adquirente.

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

SEÇÃO I
DO EMPREENDEDOR

Art. 81 É obrigatória, para a execução de loteamento, a prestação 
de caução.

§ 1º. No ato de recebimento do Alvará de Licença e da cópia do 
projeto aprovado pela Prefeitura, o interessado assinará um termo 
de Compromisso, ao qual deve estar anexado proposta de instru-
mento de garantia de execução das obras a seu cargo.

§ 2º. O instrumento de garantia de execução das obras a cargo 
do empreendedor, referido no caput deste artigo, pode ser repre-
sentado por hipoteca de lotes ou unidades autônomas no próprio 
empreendimento, com o devido registro na matrícula dos imóveis 
dado em garantia; hipoteca de outros imóveis; fiança bancária ou 
pessoal; depósito ou caução de títulos da divida publica; seguro 
garantia correspondendo ao mesmo valor orçado para as obras de 
urbanização, ou por qualquer outra espécie de garantia prevista 
em lei.

§ 3º. Se a caução se der na forma de carta de fiança bancária, 
a mesma ficará em depósito na Divisão da Tesouraria, contendo 
cláusula de correção monetária e prazo de no mínimo o previsto 
no cronograma das obras acrescido de 12 (doze) meses. Sendo 
necessário, na emissão do alvará de urbanização, poderá ser exi-
gida a renovação da caução, com prazo de validade mínima ao do 
cronograma acrescido de 6 (seis) meses.

§ 4º. Ficam dispensados do instrumento de garantia os parcela-
mentos e desmembramentos com menos de 10 (dez) unidades.

Art. 82 É de responsabilidade, ainda, do empreendedor:

I. Executar os serviços previstos no Art. 84 da presente Lei;
II. Executar as obras de infra-estrutura de acordo com os ante-
projetos apresentados e aprovados ou modificados pela Prefeitura 
Municipal;
III. Não outorgar qualquer escritura da venda dos lotes antes de 
concluídas as obras previstas nos itens anteriores e de cumpridas 
as demais obrigações impostas por esta lei ou assumidas no Ter-
mo de Compromisso;
IV. Fazer constar dos compromissos de compra e venda de lotes 
a condição de que as mesmas só poderão receber construções 
depois de executadas as obras previstas nos itens anteriores;
V. Facilitar a fiscalização permanente da Prefeitura durante a exe-
cução das obras e serviços.

§1º. As obras de que cogita o presente artigo e seus itens deverão 
ser previamente aprovados pelos órgãos competentes.

§ 2º. O prazo para a execução das obras e serviços a que se re-
ferem os itens I e II deste artigo será estabelecido, entre empre-
endedor e a Prefeitura, quando da aprovação do loteamento, não 
podendo ser este prazo superior a 02 (dois) anos.

Art. 83 Será exigida, em todos os loteamentos liberados para a 
execução das obras de infra-estrutura, a instalação de placa com 
dimensões mínimas de 2,00 (dois) por 3,00 (três) metros, fixada 
em local visível, contendo:
I. Nome do empreendimento;
II. Nome do responsável pelo empreendimento;
III. Nome e número do Conselho Regional de Engenharia, Arquite-
tura e Agronomia (CREA) do responsável técnico;
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destinadas ou o custo referente ser destinado ao Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social.

Art. 97 A Prefeitura poderá promover notificação ao empreendedor 
sobre a necessidade do registro do loteamento e, conseqüente-
mente, da necessidade de regularização do mesmo para torná-lo 
capaz de ser registrado, sendo esta notificação feita pessoalmente 
ao notificado, que deverá assinar comprovante do recebimento.

Art. 98 O empreendedor que parcelar sem autorização do Muni-
cípio ou em desacordo com o projeto aprovado, além das multas 
previstas nesta lei, será obrigado a reparar os danos ambientais 
provenientes de escavações e quaisquer outras obras ou serviços 
executados no imóvel.

§ 1º. O órgão municipal competente estipulará o prazo que não 
excederá a 180 dias para o proprietário regularizar o loteamento 
e iniciar as obras de reparação, nos termos do caput deste artigo, 
após análise de cada caso concreto.

§ 2º. Havendo parte do loteamento ou ruas em condições de se-
rem aprovadas, poderá ser efetuada a aprovação parcial.

§ 3º. Findo o prazo concedido ao loteador sem que este tenha 
tomado as providências exigíveis, será facultado aos adquirentes 
dos terrenos ou lotes irregulares a fazer a regularização e solicitar 
a aprovação do loteamento, e as taxas devidas serão distribuídas 
entre os proprietários da área beneficiada e arrecadadas junta-
mente com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana (IPTU) do ano subseqüente.

Art. 99 Todas as partes envolvidas, tais como empreendedor, Po-
der Público, condôminos, autoridade licenciadora, estão obrigados 
a esta lei, bem como à Lei Federal pertinente, sem prejuízo das 
normas ambientais e de proteção ao Consumidor.

Art. 100 A regularização fundiária efetivada nos termos da Lei, 
posterior ao parcelamento, ou a celebração de termo de ajusta-
mento de conduta, não extinguem a punibilidade.
CAPÍTULO VII
DO REMEMBRAMENTO
Art. 101 Nos casos de REMEMBRAMENTO, o proprietário do imóvel 
deverá requerer a aprovação do respectivo PROJETO DE REMEM-
BRAMENTO, devendo para tal fim anexar, em seu requerimento, 
os seguintes documentos:
I. Título de propriedade dos imóveis, sem cláusula restritiva quan-
to a sua alienabilidade, comprovada através de Certidões do Re-
gistro de Imóveis;
II. Certidão negativa da Fazenda Municipal referente aos Imóveis;
III. Quatro cópias do PROJETO DE REMEMBRAMENTO apresenta-
das em papel e uma cópia em meio digital, sem rasuras, na esca-
la indicada pelo órgão competente do Poder Executivo Municipal, 
assinadas pelo proprietário e pelo profissional responsável pelo 
projeto, contendo, no mínimo, as seguintes informações:
a) As divisas dos imóveis perfeitamente definidas e traçadas;
b) Localização de cursos d’água, lagoas e represas, áreas sujeitas 
às inundações, bosques, construções existentes;
c) Orientação do norte verdadeiro e magnético, dia, mês e ano do 
levantamento topográfico realizado;
d) Arruamento vizinho a todo imóvel, com suas respectivas dis-
tâncias;
e) Planta de situação anterior e posterior ao remembramento que 
pretende efetuar, contendo as identificações do(s) lote(s), dimen-
sões lineares e angulares, raios, cordas, pontos de tangência, ân-
gulo central, rumos e outras indicações necessárias para análise 
do projeto;
f) Quadro estatístico de áreas;
g) Outras informações que possam interessar, a critério do órgão 
competente do poder executivo municipal.

Art. 91 É responsabilidade do Poder Público ou de seus concessio-
nários ou permissionários:
I. A implantação dos elementos de infra-estrutura complementa-
res não exigidos do empreendedor, nos loteamentos e desmem-
bramentos;
II. A operação e a manutenção da infra-estrutura básica e comple-
mentar, nos loteamentos e desmembramentos e das áreas desti-
nadas a uso público nos parcelamentos.

§1º. A implantação, operação e manutenção dos equipamentos 
comunitários a cargo do Poder Público devem respeitar as orien-
tações específicas das licenças urbanística e ambiental, bem como 
as diretrizes das respectivas políticas setoriais.

§ 2º. Passam à responsabilidade do Poder Público a partir da aver-
bação do termo de vistoria e recebimento de obras, a operação e 
a manutenção da infra-estrutura básica e complementar das áreas 
destinadas a uso público.

§ 3º. Passam à responsabilidade do Poder Público a partir da aver-
bação do termo de vistoria e recebimento de obras, a operação e 
a manutenção da infra-estrutura básica e complementar das áreas 
destinadas ao uso público, externas a condomínios.

§ 4º. É responsabilidade do Poder Público ou de seus conces-
sionários ou permissionários disponibilizar os pontos de conexão 
necessários para a implantação dos elementos de infra-estrutura 
básica ou complementar na área interna do parcelamento, a ser 
efetuada pelo empreendedor.

Art. 92 O Poder Público ou os concessionários devem reembolsar 
o custo de obras de sua competência se executadas pelo empre-
endedor, quando de sua transferência ao Poder Público, na forma 
do contrato.
SEÇÃO III
DOS CONDÔMINOS
Art. 93 Cabe aos condôminos a manutenção do sistema de circu-
lação, das áreas destinadas a uso comum dos condôminos e da 
infra-estrutura complementar interna dos condomínios urbanísti-
cos, a partir do registro da instituição do condomínio no Registro 
de Imóveis, responsabilizando-se o empreendedor pelos custos 
relativos às unidades ainda não alienadas.

Art. 94 Cabe aos condôminos toda e qualquer obra de reparo in-
terna aos condomínios urbanísticos, sendo essas áreas de uso co-
mum ou não.
CAPÍTULO VI
DOS PARCELAMENTOS ILEGAIS
Art. 95 Serão considerados parcelamentos ilegais e sujeitos à re-
gularização nos termos da legislação vigente:
I. Parcelamento licenciado e não registrado;
II. Parcelamento não licenciado e clandestino;
III. Parcelamento que não atenda a destinação de áreas públicas, 
nos termos desta lei.

Art. 96 Ocorrendo a execução de parcelamento licenciado, mas 
não registrado, a localização, dimensão e finalidade das áreas 
destinadas a uso público não podem ser alteradas, sob pena de 
aplicação das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis.

§1º. Na hipótese de execução de parcelamento não licenciado, a 
autoridade licenciadora deve definir, no processo de regularização 
fundiária, a localização, dimensão e finalidade das áreas de que 
trata o caput deste artigo.

§ 2º. Caso não seja possível alcançar o percentual de áreas des-
tinadas a uso público exigido por lei municipal, o empreendedor 
deve ressarcir o Município, em área equivalente, no dobro da dife-
rença entre o total das áreas públicas exigidas e as efetivamente 
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eletrificados e outros equipamentos de segurança.

Art. 109 A extensão máxima de muros que confrontam com vias 
públicas não poderá ser superior a 50% do comprimento de cada 
face individual de quadra. O restante da extensão deverá ser de 
material e solução construtiva que não ofereça bloqueio visual às 
vias públicas.
Art. 110  O Condomínio deverá ter o registro no Oficio do Regis-
tro de Imóveis, especificando-se na respectiva matrícula o uso do 
imóvel somente para esta finalidade.
TÍTULO III
DAS PENALIDADES
Art. 111 Os infratores da presente lei estarão sujeitos às penali-
dades impostas por infrações administrativas contra a Ordem Ur-
banística, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis, 
em especial as previstas na Lei Federal n º 6.766/ 79 e suas alte-
rações, bem como da obrigação de reparar os danos causados à 
ordem urbanística e a terceiros.

Art. 112 Dar início, de qualquer modo, ou efetuar parcelamento do 
solo para fins urbanos sem observância das determinações cons-
tantes da licença urbanística:
I. PENA - Multa de 6766 UFM e embargo do empreendimento.

Art. 113 Expedir licença urbanística sem a observância das dispo-
sições desta Lei e título de legitimação de posse a quem saiba não 
preencher os requisitos exigidos em lei:
I. PENA - Multa de8034 UFM.

Parágrafo Único. Comete também a infração prevista no inciso II 
do caput aquele que, mediante declaração falsa ou outro meio 
fraudulento, contribui para a expedição indevida do título de legiti-
mação de posse, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

Art. 114 Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos en-
volvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o agente pú-
blico incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei Fe-
deral nº. 8.429, de 2 de junho de 1992, quando estimular, permitir 
ou omitir-se em relação a:
I. Parcelamentos do solo para fins urbanos efetivados em desacor-
do com esta Lei;
II. Ocupações informais ou irregulares do solo urbano.

Parágrafo Único. Incorre igualmente em improbidade administrati-
va o agente público que deixar de cumprir, injustificadamente, os 
prazos e outras determinações previstas nesta Lei para a prática 
dos atos de sua competência.
TÍTULO IV
DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Art. 115 O Poder Executivo elaborará o Plano de Regularização 
Fundiária nos termos da legislação federal aplicável, seguindo as 
seguintes diretrizes:
I. Instituir, para a elaboração e execução do Plano Municipal de 
Regularização Fundiária, uma comissão técnica composta por ser-
vidores com formação nas seguintes áreas: Arquitetura e Urbanis-
mo, Direito, Geoprocessamento ou cartografia, Assistência Social, 
além de representantes das associações de bairros e moradores;
II. Mapear as áreas irregulares, na fase inicial do Plano Municipal 
de Regularização Fundiária, possibilitando o cadastramento das 
áreas e famílias;
III. Garantir, na medida do possível, assessoria técnica, social e 
jurídica gratuita à população de baixa renda, assim considerada 
a com renda de até três salários mínimos, para a execução da 
regularização fundiária;
IV. Condicionar o desenvolvimento da urbanização, em todas suas 
etapas, com a participação direta dos moradores e de suas dife-
rentes formas de organização, quando houver;
V. Proibir a regularização fundiária nas áreas com as seguintes 
características:

IV. Anotação de Responsabilidade Técnica perante o CREA;
V. Memoriais descritivos do(s) lote(s).
CAPÍTULO VIII
DOS CONDOMÍNIOS URBANÍSTICOS
Art. 102 Aplicam-se aos Condomínios Urbanísticos ou loteamentos 
fechados os requisitos e procedimentos prescritos nesta Lei, os 
índices urbanísticos definidos na Lei de Zoneamento, Uso e Ocu-
pação do Solo do Município e na Lei de Circulação, Transporte e 
Mobilidade do Município.

Parágrafo Único. No caso de condomínios urbanísticos ou lotea-
mentos fechados que se encontrem sobre mais de uma zona ur-
banística definida na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo 
do Município, incidirá sobre o sublote os parâmetros específicos da 
Zona onde ele se encontre.

Art. 103 A implantação do condomínio não poderá interromper o 
prolongamento das vias públicas existentes ou projetadas, bem 
como as demais vias classificadas na Lei de Sistema de Circulação, 
Transporte e Mobilidade Municipal.

Art. 104 Serão admitidos loteamentos cujo perímetro seja murado 
e o acesso seja restrito nas Zonas descritas e conforme termos da 
Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano e Municipal.

Parágrafo Único. A restrição de acesso a que se refere o caput des-
te artigo não se aplicam as forças policiais, Corpo de Bombeiros, 
membros das Forças Armadas, e demais servidores públicos fede-
rais, estaduais e municipais, de qualquer esfera do Poder, desde 
que no exercício de suas funções.

Art. 105 As vias internas do Condomínio Urbanístico serão obriga-
toriamente pavimentadas e devem seguir as características:
a) A pavimentação das vias internas poderá ser composta com tri-
lhos pavimentados ou com o uso de bloco vazado tipo piso grama.
b) Sendo a via de mão única, terá caixa mínima de seis metros, 
com o passeio de no mínimo dois metros.
c)  Sendo a via de mão dupla, terá caixa mínima de dez metros, 
com o passeio de no mínimo dois metros.

Art. 106 A área destinada a equipamentos públicos com dimen-
sões definidas no artigo 50 da presente Lei deverá ser obrigato-
riamente de 5% (cinco por cento) externa ao perímetro murado, 
e o condomínio deverá destinar uma área comum de 30% (trinta 
por cento) da área total contida no perímetro murado, que deve-
rão ser destinados para áreas verdes, para área de recreação e 
sistema viários.

Parágrafo Único. Mediante proposta do interessado, a Prefeitura 
Municipal poderá aceitar outra área equivalente, desde que a re-
gião onde esteja situado o condomínio já se encontre servida por 
equipamento público nos termos da Lei de Zoneamento, Uso e 
Ocupação do Solo.

Art. 107 A área total da gleba para implantação do condomínio 
urbanístico horizontal não poderá ultrapassar a 200 vezes a área 
do lote mínimo previsto para a zona onde se enquadra.

Art. 108 O muro em torno do Condomínio deve ser construído com 
altura não superior a 3,00m (três metros), tendo este 1,20m (um 
metro e vinte centímetros) de altura feito em material que impeça 
a visualização e o restante com elemento vazado sendo ambos 
em materiais que proporcione estabilidade e segurança, sendo 
permitida a colocação de cercas elétricas, desde que obedecidas 
às normas técnicas de segurança para se evitar danos físicos a 
pessoas ou a animais.

Parágrafo Único. O município deverá regulamentar no prazo de 12 
(doze) meses a partir da aprovação desta lei, a colocação de fios 
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Parágrafo único. Existindo lotes livres na ocupação e examinadas 
as condições do entorno estes serão destinados preferencialmente 
para o lazer e a recreação.

Art. 121 As áreas destinadas ao sistema viário e de circulação ex-
clusiva de pedestres deverão ser incorporadas ao domínio público, 
sendo que:
I. As vias sejam reconhecidas na Aerofotocarta Municipal, datada 
de 2005.
II. As vias locais de circulação de veículos terão largura mínima de 
10,00 (dez) metros até o limite de 6,00 m (seis metros) quando a 
extensão máxima seja de uma quadra e possibilite a interligação 
de duas ruas;
II. Nas vias locais os passeios devem ter largura mínima de 1,50 
m (um metro e cinqüenta centímetros) em pelo menos um dos 
lados da via;
III. Todos os lotes devem ter acesso às vias públicas.

Art. 122 Os lotes deverão ter no mínimo 125,00 m² (cento e vinte 
cinco metros quadrados), com testada mínima de 5,00 m (cinco 
metros).

Parágrafo único. Só serão regularizados os lotes reconhecidos na 
Ortofotocarta, datada de 2005.

Art. 123 A regularização fundiária e a urbanização da área são 
constituídas pelos seguintes elementos e obras:
III. Planta em escala adequada contendo indicação do sistema 
viário, áreas livres e lotes de terrenos ocupados por edificações;
IV. Vias locais de circulação;
V. Sistema de escoamento e águas pluviais devidamente integrada 
ao entorno;
VI. Redes de abastecimento de água e energia elétrica;
VII. Rede de esgotamento sanitário integrada ao entorno ou solu-
ção compatível com a região definindo o lançamento de efluentes.

Art. 124 A implantação das novas indicações fiscais individuali-
zadas para lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 
(IPTU), considerando as edificações existentes, terá como base a 
planta do loteamento ou parcelamento em aprovação.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 125 Será obrigatório, conforme Lei Federal nº. 10.932/04, 
ao longo das faixas de domínio público das rodovias estaduais, a 
reserva de uma faixa não-edificável de 15,00 (quinze) metros de 
cada lado, salvo maiores exigências de legislação específica.

Art. 126 O empreendedor, ainda que já tenha vendido todos os 
lotes ou unidades autônomas, ou os vizinhos, são partes legítimas 
para promover ação judicial destinada a impedir construção e uso 
em desacordo com restrições legais ou contratuais, ou para pro-
mover a demolição da construção desconforme.

Art. 127 Se o empreendedor integrar grupo econômico ou finan-
ceiro, qualquer pessoa física ou jurídica desse grupo, beneficiária 
de qualquer forma do parcelamento irregular, é solidariamente 
responsável pelos prejuízos por ele causados aos adquirentes de 
lotes ou unidades autônomas e ao Poder Público.

§ 1º. Também são solidariamente responsáveis os co-possuidores 
e co-proprietários do imóvel objeto do parcelamento, ainda que 
não tenham anuído com sua implantação.

§ 2º. Nos termos da lei federal, poderá ser decretada a descon-
sideração da pessoa jurídica e indisponibilidade dos bens neces-
sários das pessoas referidas no caput deste artigo e § 1º, como 
medida liminar destinada a garantir a regularização do empreen-
dimento ou o ressarcimento dos danos.

a) Áreas de terrenos que foram aterrados com material nocivo à 
saúde pública;
b) Áreas que possuam declividades igual ou superior àquelas pre-
vistas na legislação federal;
c) Aquelas cujas condições geológicas não permitam a edificação 
de moradias;
d) Em áreas alagadiças ou sujeitas à inundação;
e) Situadas em áreas de preservação ambiental com restrições à 
construção;
f)  áreas acidentadas, onde somente serão permitidas, se ocorre-
rem obras de correção do relevo que permitam a implantação das 
moradias.

Art. 116 Para regularizar a situação dos loteamentos clandesti-
nos, o Poder Público Municipal notificará seus responsáveis para 
promoverem os atos necessários às aprovações no prazo de 90 
(noventa) dias.

§ 1º. Findo o prazo sem que os notificados requeiram a aprovação, 
os adquirentes de terrenos ou lotes poderão fazê-lo e, sendo con-
cedida a aprovação, as taxas devidas serão distribuídas entre os 
proprietários da área beneficiada e arrecadadas juntamente com 
o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 
do ano subseqüente.

§ 2º. Havendo parte do loteamento ou ruas em condições de se-
rem regularizadas, poderá ser efetuada a aprovação parcial.

Art. 117 A Prefeitura poderá promover notificação ao loteador so-
bre a necessidade do registro do loteamento e, conseqüentemen-
te, da necessidade de regularização do mesmo para torná-lo capaz 
de ser registrado.

Art. 118 O proprietário do terreno parcelado sem autorização do 
Município ou em desacordo com o projeto aprovado será obrigado 
a reparar, em prazo a ser determinado pelo Poder Público Munici-
pal, os danos ambientais provenientes de escavações e quaisquer 
outras obras ou serviços executados no imóvel, a critério do órgão 
municipal competente.

Art. 119 Não poderão ser encaminhados para os cartórios de re-
gistro de imóveis registros de frações ideais do terreno com loca-
lização, numeração ou metragem certas, ou de qualquer forma de 
instituição do condomínio que caracteriza o loteamento oblíquo e 
irregular.

Art. 120 Para as áreas com ocupações irregulares, executado o 
levantamento e cadastro das famílias, deverá ser proposta a uti-
lização dos instrumentos de regularização, de acordo com as se-
guintes diretrizes:
II. Realizar o levantamento cadastral destas áreas, incluindo ruas, 
edificações, cadastro das famílias, redes de água e esgoto, energia 
elétrica;
III. Levantar a dominialidade da área (privada ou pública), através 
de pesquisa na no cadastro municipal e nos cartórios de registro 
de imóveis, sendo devidamente encaminhados os processos ade-
quados de regularização;
IV. Elaborar o plano de urbanização (arruamento, infraestrutura, 
equipamentos urbanos), com normas especiais, e vinculá-lo às leis 
orçamentárias;
V. Prever a construção de novas unidades habitacionais para trans-
ferir os moradores em áreas de risco;
VI. Prever o consumo per capita de água e o crescimento popula-
cional, verificando a possibilidade de lançamento, na rede pública, 
do esgoto coletado.
Art. 113  Independentemente da dimensão da área a regularizar 
não serão exigidas áreas destinadas a equipamentos comunitá-
rios.
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e Agronomia (CREA).

TÍTULO II
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
OBJETIVOS DO CÓDIGO

Art. 4° Constituem objetivos do Código de Obras:
I. Regular a atividade edilícia, visando garantir as condições míni-
mas de segurança, conforto, higiene e salubridade das edificações 
e obras em geral, inclusive as destinadas ao funcionamento de 
órgãos ou serviços públicos;
II. Atribuir direitos e responsabilidades do município, do proprietá-
rio ou possuidor de imóvel, e do profissional, atuantes na atividade 
edilícia;
III. Estabelecer procedimentos administrativos, regras gerais e es-
pecíficas destinados ao controle da atividade edilícia.

Art. 5° Mediante convênio com organizações governamentais ou 
não-governamentais, poderá o Poder Público dispensar de projeto 
próprio às edificações residenciais isoladas com área construída 
inferior a 70,00 m² (setenta metros quadrados), destinada a fa-
mílias com renda inferior a 03 (três) salários-mínimos, sendo uti-
lizado projeto-padrão fornecido pela entidade conveniada, sendo 
a responsabilidade técnica pela execução assegurada por profis-
sionais qualificados, devidamente anotada em formulário especial.

Art. 6° Todos os logradouros públicos e edificações, exceto aque-
les destinados à habitação de caráter permanente unifamiliar, de-
verão ser projetados de modo a permitir o acesso, circulação e 
utilização por pessoas portadoras de deficiência, conforme orien-
tações previstas na NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT.

Art. 7° Para atividades, construção ou reforma de instalações ca-
pazes de causar, sob qualquer forma, impactos ao meio ambiente, 
será exigida, a critério do órgão competente do Município, aprova-
ção prévia dos órgãos estadual e municipal de controle ambiental 
quando da aprovação do projeto.

Parágrafo Único. Consideram-se impactos ao meio ambiente, na-
tural e construído, as interferências nas condições da qualidade 
das águas superficiais e subterrâneas, do solo, do ar, da insolação 
e acústica das edificações e suas áreas vizinhas, bem como do uso 
do espaço urbano.

Art. 8° O projeto do qual possa decorrer risco à saúde pública, 
deverão atender as exigências do Código de Vigilância Sanitária, 
legislação estadual e federal, e ser analisado pela autoridade sa-
nitária municipal, a fim de que obtenha as devidas autorizações e 
licenciamentos.

Art. 9° As obras a serem realizadas em construções integrantes do 
patrimônio histórico municipal, estadual ou federal, ou nas suas vi-
zinhanças, deverão atender às normas próprias estabelecidas pelo 
órgão de proteção competente.
CAPÍTULO II
DOS CONCEITOS
Art. 10 Para efeito de aplicação deste Código, ficam assim concei-
tuados os termos:
I. Alinhamento: linha divisória legal entre lote e logradouro pú-
blico;
II. Altura da edificação: desnível real entre o pavimento de menor 
cota altimétrica a tocar o solo e a maior cota altimétrica da edifi-
cação. Andar: volume compreendido entre dois pavimentos conse-
cutivos, ou entre o pavimento e o nível superior de sua cobertura;
III. Área edificada: área total coberta de uma edificação;
IV. Área útil: superfície utilizável de uma Edificação, excluídas as 

Art. 128 Os loteamentos aprovados antes da vigência da presente 
Lei e ainda não totalmente executados terão um prazo de 06 (seis) 
meses para iniciar a implantação do projeto aprovado, e após este 
prazo estarão sujeitos às exigências da presente lei.

Art. 129 Esta lei complementa as normas da legislação referente 
ao Plano Diretor Municipal de Garopaba.

Art. 130 Os casos omissos serão analisados e deliberados pelo 
Conselho de Desenvolvimento Municipal considerando a lei fede-
ral vigente e demais leis municipais integrantes ao Plano Diretor 
Municipal.

Art. 131 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Garopaba, 29 de Outubro de 2010

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei Complementar no DOM/SC em 03/11/2010, 
de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Lei Complementar N.º 1.468/2010.
LEI COMPLEMENTAR N.º 1.468, DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.
REVISÃO DA LEI MUNICIPAL N° 257/87 QUE INSTITUI O CÓDIGO 
DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE GAROPABA.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, faz saber 
a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
OBJETO DO CÓDIGO
Art. 1° Este código, parte integrante do Plano Diretor Físico Terri-
torial (Municipal), estabelece normas do projeto e construção em 
geral no município de Garopaba, Estado de Santa Catarina.

Art. 2° Destaca, para rigorosa aplicação, normas técnicas visando 
o progressivo aperfeiçoamento da construção civil visando estabe-
lecer critérios de segurança, vizinhança e salubridade que nortea-
ram a execução das edificações.

Art. 3° Serão reguladas pelo presente Código as seguintes obras 
efetuadas por particulares ou entidade pública, na zona urbana 
e rural no Município, obedecidas as prescrições legais federais e 
estaduais pertinentes:
I. Toda construção, reconstrução, reforma, ampliação, demolição;
II. Projetos de edificações;
III. Serviços e obras de infra-estrutura;
IV. Drenagens e pavimentação;
V. Abastecimento de água e esgotamento sanitário;
VI. Energia e telefonia.

§ 1º. Os projetos, serviços e obras referidas neste artigo, executa-
dos por órgão público ou por iniciativa particular, estarão obriga-
dos à prévia Licença Municipal.

§ 2º. Os projetos, serviços e obras referidas neste artigo devem 
ser executados de acordo com as exigências contidas neste Código 
e na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano Municipal, mediante a 
assunção de responsabilidade por profissional legalmente habilita-
do com registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
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encosta;
XXXIV. Peça gráfica: representação gráfica de elementos para a 
compreensão de um projeto ou obra;
XXXV. Perfil do terreno: situação topográfica existente, objeto do 
levantamento físico que serviu de base para a elaboração do pro-
jeto e/ou constatação da realidade;
XXXVI. Perfil original do terreno: aquele constante dos levanta-
mentos aerofotogramétricos disponíveis ou do arruamento apro-
vado, anteriores à elaboração do projeto;
XXXVII. Piso drenante: aquele que permite a infiltração de águas 
pluviais no solo através de, no mínimo, 20% (vinte por cento) de 
sua superfície por metro quadrado;
XXXVIII. Reforma: obra que implica em uma ou mais das seguin-
tes modificações, com ou sem alteração de uso: área edificada, 
estrutura, compartimentação vertical e/ou volumetria. Obra que 
altere a edificação em parte essencial por supressão, acréscimo 
ou modificação;
XXXIX. Pequena reforma: reforma com ou sem mudança de uso 
na qual não haja supressão ou acréscimo de área, ou alterações 
que infrinjam as legislações edilícias e de parcelamento, uso e 
ocupação do solo;
XL. Reconstrução: obra destinada à recuperação e recomposição 
de uma edificação, motivada pela ocorrência de incêndio ou outro 
sinistro fortuito, mantendo-se as características anteriores;
XLI. Reparo: obra ou serviço destinado à manutenção de um edi-
fício, sem implicar em mudança de uso, acréscimo ou supressão 
de área, alteração da estrutura, da compartimentação horizontal 
ou vertical, da volumetria, e dos espaços destinados à circulação, 
iluminação e ventilação;
XLII. Restauro ou restauração: recuperação de edificação tombada 
ou preservada, de modo a restituir-lhe as características originais;
XLIII. Saliência: elemento arquitetônico proeminente, engastado 
ou aposto em edificação ou muro;
XLIV. Tapume: vedação provisória usada durante a construção;
XLV. Testada: linha que separa o logradouro público da proprieda-
de particular;
XLVI. Vistoria: diligência efetuada por funcionários habilitados 
para verificar determinadas condições das obras.

TÍTULO III
NORMAS SOBRE OBRAS

CAPÍTULO I
PROFISSIONAIS HABILITADOS A PROJETAR E CONSTRUIR

Art. 11 São considerados profissionais legalmente habilitados para 
projetar, orientar e executar obras neste município, os registrados 
no Conselho Regional de engenharia, arquitetura e agronomia da 
10ª Região - CREA, e cadastrados na prefeitura na forma desta lei.

Parágrafo Único. Será concedido “Alvará” para exercício da pro-
fissão no município, o qual poderá ter validade de 6 (seis) ou 12 
(doze) meses.

Art. 12 Para cadastramento na prefeitura é necessário a apresen-
tação da carteira profissional expedida ou visada pelo CREA da 
10ª região.

§ 1° - Tratando-se de pessoa jurídica exigir-se-á prova de sua 
constituição no registro público competente, do registro do CREA 
da 10ª região e ainda, da apresentação da carteira profissional de 
seus responsáveis técnicos.

§ 2° - Será suspensa a matrícula dos que deixarem de pagar os 
tributos incidentes sobre a atividade profissional no respectivo 
exercício financeiro, ou as multas.

Art. 13 A prefeitura organizará um registro das empresas ou pro-
fissionais cadastrados, mencionando a razão social, nome por 

paredes;
V. Ático: parte do volume superior de uma edificação destinada 
a abrigar casa de máquinas, piso técnico de elevadores, caixas 
d’água e circulação vertical;
VI. Átrio: pátio interno, de acesso a uma Edificação;
VII. Balanço: avanço da Edificação acima do térreo sobre os ali-
nhamentos ou recuos regulares;
VIII. Certificado de conclusão de obra: documento expedido pela 
Prefeitura que autoriza a ocupação de uma edificação;
IX. Compartimento habitável: espaço para funções que implicam 
em permanência, tais como dormitórios, cozinha, sala de jantar 
e estar.
X. Coroamento: elemento de vedação que envolve o ático;
XI. Demolição: total derrubamento de uma edificação. (a demoli-
ção parcial ou o total derrubamento de um bloco de um conjunto 
de edificações caracteriza-se como reforma);
XII. Edificação: obra coberta destinada a abrigar atividade huma-
na ou qualquer instalação, equipamento e material;
XIII. Edificação permanente: aquela de caráter duradouro;
XIV. Edificação transitória: aquela de caráter não permanente, 
passível de montagem, desmontagem e transporte;
XV. Embargo: ato administrativo que determina a paralisação de 
uma obra;
XVI. Equipamento: elemento destinado a guarnecer ou completar 
uma edificação, a esta se integrando;
XVII. Equipamento permanente: aquele de caráter duradouro;
XVIII. Equipamento transitório: aquele de caráter não permanen-
te, passível de montagem, desmontagem e transporte;
XIX. Escala: relação entre as dimensões do desenho e a do que 
ele representa;
XX. Infração: violação da lei.
XXI. Jirau: mobiliário constituído por estrado ou passadiço instala-
do a meia altura em compartimento; piso intermediário dividindo 
compartimento existente com área até ¼ da área do comparti-
mento;
XXII. Lindeiro: limítrofe;
XXIII. Logradouro público: toda parcela de território de proprieda-
de pública e de uso comum da população;
XXIV. Memorial descritivo: texto descritivo de elementos ou ser-
viços para a compreensão de uma obra, tal como especificação 
de componentes a serem utilizados e índices de desempenho a 
serem obtidos;
XXV. Mezanino: pavimento que subdivide parcialmente um andar 
em dois andares;
XXVI. Mobiliário: elemento construtivo não enquadrável como edi-
ficação ou equipamento;
XXVII. Movimento de terra: modificação do perfil do terreno que 
implicar em alteração topográfica superior a 1,00 m (um metro) 
de desnível ou a 1.000,00 m³ (um mil metros cúbicos) de volume, 
ou em terrenos pantanosos ou alagadiços;
XXVIII. Muro: elemento construtivo situado no alinhamento pre-
dial do terreno, construído com material que vede a visão, em 
relação ao nível do passeio;
XXIX. Muro de arrimo: muro destinado a suportar desnível de ter-
reno superior a 1,00 m (um metro), com altura necessária para 
sustentar o desnível de terra entre o alinhamento do logradouro e 
do terreno a ser edificado;
XXX. Obra: realização de trabalho em imóvel, desde seu início até 
sua conclusão, cujo resultado implique na alteração de seu estado 
físico anterior;
XXXI. Obra complementar: edificação secundária, ou parte da edi-
ficação que, funcionalmente, complemente a atividade desenvol-
vida no imóvel;
XXXII. Obra emergencial: obra de caráter urgente, essencial à ga-
rantia das condições de estabilidade, segurança ou salubridade de 
um imóvel;
XXXIII. Pavimento: plano de piso; conjunto de compartimentos 
situados no mesmo nível, em área de encosta, o pavimento será 
considerado caso construído mais de 50% da área, a partir da 
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TÍTULO IV
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

CAPÍTULO I
DO MUNICÍPIO

Art. 23 O Município, visando exclusivamente à observância das 
prescrições deste Código, do Plano Diretor Municipal e da legisla-
ção correlata pertinente, licenciará e fiscalizará a execução, utili-
zação e manutenção das condições de estabilidade, segurança e 
salubridade das obras, edificações e equipamentos, não se res-
ponsabilizando por qualquer sinistro ou acidente decorrente de 
deficiências do projeto, e da sua execução ou da sua utilização.

Art. 24 O Município deverá assegurar, por meio do respectivo ór-
gão competente, o acesso aos munícipes a todas as informações 
contidas na legislação relativa ao Plano Diretor Municipal, Períme-
tros Urbanos, Parcelamento do Solo Urbano e Regularização Fun-
diária, Uso e Ocupação do Solo Urbano e Municipal, pertinentes 
ao imóvel a ser construído ou atividade em questão, bem como as 
informações geotécnicas e condições do solo.

Art. 25 O Município manterá um cadastro dos profissionais e em-
presas, legalmente habilitados, nos termos do art. 21 da presente 
lei.

Art. 26 Fica obrigada a Prefeitura Municipal de Garopaba, por meio 
da Secretaria de Planejamento Territorial e Meio Ambiente a co-
municar ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia (CREA), quando constatar irregularidades e ou infrações 
cometidas pelos profissionais responsáveis pela obra.

Art. 27 A Municipalidade aplicará as multas, estabelecidas nesta 
lei, aos infratores do disposto neste Código.
CAPÍTULO II
DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR
Art. 28 É direito apenas do proprietário ou possuidor que com-
prove posse anterior a data de promulgação desta lei, promover 
e executar obras ou implantar equipamentos no imóvel de sua 
propriedade, mediante prévio conhecimento e consentimento do 
Município, respeitada a legislação urbanística municipal e o direito 
de vizinhança.

§ 1º. Considera-se proprietário do imóvel a pessoa física ou jurídi-
ca, portadora do título de propriedade registrado em Cartório de 
Registro Imobiliário.

§ 2º. Considera-se possuidor, a pessoa, física ou jurídica, que te-
nha de fato o direito de usar e alterar as características do imóvel 
objeto da obra.

§ 3º. A análise dos pedidos de emissão dos documentos previstos 
neste código dependerá, quando for o caso, da apresentação do 
Título de Propriedade registrado no Registro de Imóveis, sendo o 
proprietário ou possuidor do imóvel, ou seus sucessores a qual-
quer título, responsáveis, civil e criminalmente, pela veracidade 
dos documentos e informações apresentadas ao Município, não 
implicando sua aceitação em reconhecimento do direito de pro-
priedade sobre o imóvel.

§ 4º. Os documentos comprobatórios de posse serão estabeleci-
dos pela Prefeitura Municipal.

Art. 29 O proprietário do imóvel, ou seus sucessores a qualquer 
título, são responsáveis pela manutenção das condições de es-
tabilidade, segurança e salubridade dos imóveis, edificações e 
equipamentos, bem como pela observância das prescrições deste 
Código e legislação municipal correlata, assegurando-lhes todas 

extenso e, sendo o caso, a abreviatura usual e ainda:
I. Número e data da carteira profissional expedida e visada pelo 
CREA da 10ª região;
II. Assinatura do profissional e menção da firma de que fizer parte, 
quando for o caso;
III. Anotação do pagamento dos tributos relativos à profissão, 
com menção do número e data dos respectivos recibos;
IV. Anotações relativas a obras, projetos, cálculos, memoriais e 
outros dados convenientes.
Art. 14 Somente os profissionais cadastrados poderão ser respon-
sáveis por projetos, cálculos e memórias apresentados à prefeitura 
ou assumir responsabilidade pela execução das obras.
Art. 15 A assinatura do profissional nos projetos, cálculos e outros 
submetidos à prefeitura, será obrigatoriamente precedida da fun-
ção que no caso lhe couber, como “Autor”.
Art. 16 No local de qualquer edifício haverá uma placa visível ao 
público em que indique o nome e endereço do responsável técni-
co; esta placa terá a área mínima de 50 dm² (cinqüenta decíme-
tros quadrados) e é isenta de imposto de publicidade.

Parágrafo Único. A placa deverá conter no mínimo as seguintes 
informações:
I. Endereço completo da obra;
II. Nome do proprietário;
III. Nome(s) do(s) responsável (eis) técnico(s) pelo(s) projeto(s) 
e pela construção, categoria profissional e número da respectiva 
carteira;
IV. Finalidade da obra;
V. Número do alvará ou licença.

Art. 17 A responsabilidade pela execução do projeto cabe ex-
clusivamente aos profissionais que tiverem assinado como seus 
responsáveis, não assumindo a Prefeitura, em conseqüência da 
aprovação, qualquer responsabilidade.

Art. 18 As penalidades impostas aos profissionais de Engenharia 
e Arquitetura pelo CREA serão observadas pela Prefeitura no que 
lhe couber.

Art. 19 Se no decorrer das obras houver mudança de responsável 
técnico, fica o proprietário obrigado a comunicar, por escrito, o 
nome do novo profissional responsável. Esse profissional assinará 
juntamente com o proprietário a referida comunicação.

§ 1° - A falta desta comunicação, dentro do prazo de dois dias 
úteis, contados da data da retirada do responsável primitivo, acar-
retará embargo imediato da obra e multa ao proprietário e ao 
novo responsável técnico;

§ 2° - A requerimento do substituído, poderá ser concedida baixa 
de sua responsabilidade.

Art. 20 Poderá ainda ser concedida exoneração de qualquer res-
ponsabilidade do autor do projeto, desde que este o requeira, 
fundado em alteração feita ao projeto à sua revelia ou contra sua 
vontade.

Art. 21 Os construtores empreiteiros deverão ser cadastrados na 
Prefeitura e somente serão considerados habilitados ao exercício 
da profissão quando de posse do respectivo “Alvará” concedido 
pela prefeitura.

Art. 22 Deverá ser mantido no local da obra o documento que 
comprove a regularidade da atividade edilícia em execução, sob 
pena de intimação e autuação, nos termos deste Código e legisla-
ção pertinente, tais como:
I. Alvará de autorização e peças gráficas e/ou descritivas vistadas;
II. Alvará de Construção e peças gráficas e/ou descritivas apro-
vadas.
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Art. 40 O pedido de licença será feito por meio de ofício dirigido 
ao Prefeito pelo órgão interessado, devendo este ofício ser acom-
panhado do projeto completo da obra a ser executada, conforme 
exigências deste Código.

Art. 41 Os projetos deverão ser assinados por profissional legal-
mente habilitado, sendo a assinatura seguida de indicação do car-
go, quando se tratar de funcionário, que deva, por força do mes-
mo, executar a obra. No caso de não ser funcionário, o profissional 
responsável deverá satisfazer as disposições do presente Código.

Art. 42 Os contratantes ou executantes das obras públicas estão 
sujeitos ao pagamento das licenças relativas ao exercício da res-
pectiva profissão, a não ser que se trate de funcionário que deva 
executar as obras em função do cargo.

Art. 43 As obras pertencentes à municipalidade ficam sujeitas na 
sua execução, à obediência das determinações do presente Có-
digo.
CAPÍTULO I
PROJETO E LICENÇA PARA EDIFICAÇÃO

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 44 Não se pode dar início à construção e reforma de qualquer 
obra, dentro da área urbana do município sem que o projeto da 
referida obra esteja totalmente aprovado pela Prefeitura, e expe-
dido o respectivo alvará e licença de construção; sendo que as 
demolições, construções de muros, aterros, etc, só poderão ser 
executados após licença e seu respectivo alvará expedidas pela 
prefeitura.

§ 1° - A aprovação e licenciamento da obra deverão ser requeridos 
simultaneamente, devendo neste caso, o projeto estar de acordo 
com todas as exigências deste código.

§ 2° - Antes de expedido qualquer alvará de construção, a direto-
ria de obras fará uma vistoria, para verificar as condições do local 
em que devem ser feitas as obras.

§ 3° - Incluem-se no disposto neste artigo todas as obras do poder 
público, tendo o seu exame preferência sobre quaisquer pedidos.

Art. 45 A requerimento do interessado, o órgão municipal compe-
tente fornecerá por escrito os parâmetros da lei de uso e ocupa-
ção do solo para o lote em questão, como a zona urbana onde o 
lote está inserido, a classificação da(s) via(s) para qual o lote faz 
testada, a classificação de usos - permitidos, tolerados, permissí-
veis e proibidos - os parâmetros para construção, atendimento de 
serviços de infraestrutura pública, faixas não edificáveis e alvarás 
de construção já existentes para o respectivo lote relativos à obra 
que se pretende construir.

Art. 46 Nenhuma edificação será permitida onde não houver ar-
ruamento feito, sem que o proprietário dos terrenos submeta a 
aprovação da Prefeitura o plano de loteamento da quadra.

Parágrafo Único. A requerimento de qualquer interessado, a Pre-
feitura examinará a conveniência da abertura de rua, em terrenos 
baldios, projetando-a se consultar o interesse público.

Art. 47 As edificações no todo ou em parte só podem ter o uso e 
a ocupação indicados no alvará de construção.

Parágrafo Único. A mudança de uso e aumento de sobrecargas es-
tabelecidas dependem, mediante requerimento prévio, de licença 
da Prefeitura que determinará o que for necessário ou conveniente 

as informações cadastradas na Prefeitura Municipal de Garopaba, 
relativas ao seu imóvel.
CAPÍTULO III
DO PROFISSIONAL
Art. 30 É obrigatória a assistência de profissional habilitado na 
elaboração de projetos, na execução e na implantação de obras, 
sempre que assim o exigir a legislação federal relativa ao exercício 
profissional.

Art. 31 Profissional habilitado é o técnico registrado junto ao órgão 
federal fiscalizador do exercício profissional, podendo atuar como 
pessoa física ou como responsável por pessoa jurídica, respeitada 
as atribuições e limitações consignadas por aquele organismo e 
devidamente licenciado pelo Município.

Parágrafo Único. Não será considerado legalmente habilitado o 
profissional ou empresa que estiver em atraso com os impostos 
municipais.

Art. 32 Será considerado autor, o profissional habilitado respon-
sável pela elaboração de projetos, que responderá pelo conteúdo 
das peças gráficas, descritivas, especificações e exeqüibilidade de 
seu trabalho.

Art. 33 A responsabilidade pela elaboração de projetos, cálculos, 
especificações e pela execução de obras é do profissional que a 
assinar, não assumindo o Município, em conseqüência da aprova-
ção, qualquer responsabilidade sobre tais atos.

Art. 34 Será considerado Responsável Técnico da Obra, o profis-
sional responsável pela direção técnica das obras, desde seu início 
até sua total conclusão, respondendo por sua correta execução e 
adequado emprego de materiais, conforme projeto aprovado na 
Prefeitura Municipal de Garopaba e observância da legislação em 
vigor.

Art. 35 É obrigação do responsável técnico, ou do proprietário, a 
manter no local da obra, à disposição da fiscalização municipal, 
uma cópia do projeto aprovado e do respectivo alvará.

Art. 36 É permitida a substituição de profissionais responsáveis 
pela execução de obras, nos termos da legislação profissional re-
gulada pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia, devendo o Município ser comunicado, pelo novo respon-
sável, em prazo de 05 (cinco) dias úteis após o deferimento da 
substituição pelo Conselho.

Parágrafo Único. Esta comunicação será efetuada por meio de re-
querimento específico, cujo modelo será fornecido pela Prefeitura.

Art. 37 A atuação do profissional que incorra em comprovada im-
perícia, má fé ou direção de obra sem os documentos exigidos 
pelo Município, será comunicada ao órgão fiscalizador do exercício 
profissional.
TÍTULO V
DAS OBRAS PÚBLICAS
Art. 38 As obras públicas não poderão ser executadas sem au-
torização da Prefeitura, devendo obedecer às determinações do 
presente Código ficando, entretanto, isentas de pagamento de 
emolumentos, as seguintes obras:
I. Construção de edifícios públicos;
II. Obras de qualquer natureza em propriedade da União ou Es-
tado;
III. Obras a serem realizadas por instituições oficiais ou para-esta-
tais quando para a sua sede própria;
IV. Obras para entidades com fins filantrópicos.

Art. 39 O processamento do pedido de licença para obras públicas 
será feito com preferência sobre quaisquer outros processos.
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terreno;
III. Anotação de responsabilidade técnica (ART) do CREA - SC;
IV. Requerimento solicitando aprovação do projeto e o licencia-
mento da obra;
V. Comprovação de pagamento das taxas referentes à aprovação 
e licenciamento da obra;
VI. Licenciamento ambiental do órgão competente, à critério da 
Prefeitura.

Art. 56 Todo projeto de edificação deverá possuir:
I. Levantamento topográfico do terreno, à critério da Prefeitura;
II. Planta de situação com as seguintes indicações:
a) Dimensões e área do terreno;
b) Acesso ao terreno e denominação do logradouro;
c) Identificação dos confrontantes;
d) Orientação (norte);
e) Distância à esquina mais próxima ou à um ponto de referência 
de conhecimento da Prefeitura;
III. Plantas de locação com as seguintes indicações:
a) Localização da edificação do terreno;
b) Recuo frontal;
c) Afastamento das divisas;
d) Planta de cobertura;
e) Esquema de escoamento pluvial;
f) Localização de fossas, sumidouros e similares;
g) Localização de edificação existentes no terreno.
IV. Planta baixa de todos os pavimentos em escala 1:50;
V. Cortes longitudinais e transversais em número suficiente para 
perfeita compreensão do projeto e devem conter o nível natural do 
terreno, em escala 1:50;
VI. Elevações das fachadas voltadas para as vias públicas, em 
escala 1:50;
VII. Memorial descritivo contendo sistema construtivo e materiais 
empregados;
VIII. Cálculo de estatísticas relativas à construção proposta con-
tendo:
a) Taxa de ocupação do terreno;
b) Coeficiente de aproveitamento do terreno;
c) Taxa de permeabilidade do terreno;
d) Altura máxima;

§ 1° - Todas as peças gráficas deverão ser apresentadas dobradas, 
em formato A4 (ofício), de modo que o canto direito inferior da fo-
lha fique exposto. Nesta face exposta haverá um quadro de 18,00 
x 29,50 cm (dezoito por vinte e nove centímetros e meio), cuja 
metade superior será destinada aos órgãos públicos e na metade 
inferior estará o selo ou carimbo.

§ 2° - Para edificações de grande porte as plantas baixas, cortes 
e elevações podem ser apresentadas em escala 1:75 ou 1:100, a 
critério da Prefeitura.

Art. 57 A escala dos desenhos não dispensará a indicação das co-
tas que exprimam as dimensões dos compartimentos e dos vãos 
que derem para fora, os afastamentos das linhas limítrofes do 
terreno e a altura da construção, prevalecendo em caso de diver-
gência, as cotas sobre as medidas indicadas na escala.

Art. 58 O requerimento será assinado pelo proprietário ou, em 
nome deste, pelo autor do projeto.

Art. 59 Nos projetos de acréscimo, modificações ou reformas, de-
verão ser apresentados desenhos indicativos da intervenção onde 
estejam claramente identificadas as partes existentes, partes a 
construir ou a reconstruir, e partes a demolir.

Art. 60 Todas as folhas de projeto serão autenticadas com a as-
sinatura do proprietário, do autor do projeto e do responsável 
pela execução da obra devendo figurar adiante da assinatura dos 

para garantir a segurança e higiene do prédio e dos que dele 
servirem.

Art. 48 Nas edificações existentes, que estiverem em desacordo 
com o presente código, serão permitidas obras de acréscimo, re-
construções parciais ou reformas, somente nas condições seguin-
tes:
I. Obras de Acréscimo: se as partes acrescidas não derem lugar 
a formação de novas disposições em desobediência as normas do 
presente código;
II. Reformas: se apresentarem melhoria efetiva das condições de 
higiene, segurança ou comodidade;

Parágrafo Único. As obras de acréscimo, reformas e reconstruções 
parciais estão sujeitas ao Alvará de Construção, de Aprovação e 
Certificado de Conclusão de Obra.

Art. 49 Não será concedido Certificado de Conclusão para a refor-
ma, parcial ou total, que esteja em desacordo com esta lei e com 
a Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano Municipal.

Art. 50 Nas edificações a serem reformadas com mudança de uso 
e em comprovada existência regular em período de 10 (dez) anos, 
poderão ser aceitas, para a parte existente e a critério da Prefeitu-
ra Municipal de Garopaba, soluções que, por implicações de cará-
ter estrutural, não atendam integralmente às disposições previstas 
na Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano Municipal, relativas a 
dimensões e recuos, desde que não comprometam a salubridade 
nem acarretem redução da segurança.

Art. 51 É proibido construção de obras de arte, sarjetas, escava-
ções, etc., nas vias públicas ou onde possa ser alterado o estado 
destas, sem prévia licença.

Art. 52 As obras de caráter urgente, em canos de abastecimento 
de água ou de esgoto, em chaminés, etc., podem ser iniciadas an-
tes de requerida a licença, mas o interessado ficará na obrigação 
de promover a obtenção desta, no primeiro dia útil que se seguir 
ao início das obras.

Art. 53 Todo aquele que construir, reformar ou fizer modificações 
em obras, clandestinamente, será intimado a não prosseguir e a 
demolir o que estiver em desacordo com este código, ficando su-
jeito as demais penalidades que lhe forem aplicáveis.

Art. 54 Não necessitarão de licença os pequenos consertos ou 
reparos em que não se alterem ou modifiquem os elementos ge-
ométricos e o sistema estrutural de um prédio, tais como pintura, 
consertos em assoalhos, em esquadrias, em paredes, rebaixamen-
to de meio fio, consertos de pavimentação, bem como construção 
de dependências não destinadas à habitação com área máxima 
de 14,00 m2 (quatorze metros quadrados), desde que não fiquem 
situados no alinhamento do logradouro.

§ 1° - A Prefeitura reserva-se ao direito de exigir projeto das obras 
especificadas neste artigo sempre que julgar conveniente.

§ 2° - As obras especificadas neste artigo necessitarão de licença 
quando for utilizado tapume ou andaime, durante a execução.

§ 3° - Incluem-se neste artigo, os galpões para obras desde que 
comprovada a existência de projeto de edificação aprovada e li-
cenciada.
SEÇÃO II
APROVAÇÃO DE PROJETOS E LICENCIAMENTO DE OBRAS
Art. 55 Para aprovação de projeto de edificação, o interessado 
deverá apresentar à Prefeitura os seguintes documentos:
I. Cópia do documento de p0ropriedade do terreno;
II. Comprovação de quitação dos impostos e taxas municipais ao 
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da data do respectivo despacho.

§ 1° - A requerimento do interessado será concedida revalidação 
do projeto por igual período.

§ 2° - Será passível de revalidação, obedecidos aos preceitos le-
gais da época sem qualquer ônus para o proprietário da obra, o 
projeto cuja execução tenha ficado na dependência de ação judi-
cial para retomada do imóvel, nas seguintes condições:
a) Ter a ação judicial início comprovado dentro do período de vali-
dade do projeto aprovado;
b) Ter a parte interessada requerido à revalidação no prazo de 
1 (um) mês de trânsito em julgado da sentença concessiva da 
retomada.

Art. 69 Os alvarás não utilizados no prazo de 6 (seis) meses de-
verão ser revalidados, mediante requerimento, sujeitando-se aos 
novos alinhamentos e nivelamento e mais disposições que vigora-
rem na ocasião do pedido de revalidação.

§ 1° - Para efeito da presente lei, uma edificação será conside-
rada como iniciada quando promovida a execução dos serviços 
com base no projeto aprovado e indispensável a sua implantação 
imediata.

§ 2° - Será automaticamente revalidada a licença se o início da 
obra estiver na dependência de ação judicial para retomada do 
imóvel observadas as condições do artigo anterior.

Art. 70 Após a caducidade do primeiro licenciamento, salvo a 
ocorrência do parágrafo segundo do artigo anterior, se a parte 
interessada quiser iniciar as obras, deverá requerer e pagar novo 
licenciamento, desde que ainda válido o projeto aprovado.

§ 1° - Se até 15 (quinze) dias antes do vencimento da licença for 
requerida sua prorrogação, seu deferimento far-se-á independen-
temente do pagamento de quaisquer tributos.

§ 2° - Esgotado o prazo de licença e não estando concluída a obra, 
só será prorrogada a licença mediante o pagamento dos tributos 
legais.

Art. 71 No caso da interrupção da construção licenciada, será con-
siderado válido o alvará respectivo, até completar o prazo máximo 
de 5 (cinco) anos, desde que requerida à paralisação da obra, 
dentro do prazo de execução previsto no alvará.
SEÇÃO V
DEMOLIÇÕES VOLUNTÁRIAS
Art. 72 Nenhuma demolição pode ser feita sem prévia licença da 
Prefeitura e pagamento dos devidos emolumentos.

§ 1° - Em qualquer demolição o profissional responsável ou pro-
prietário, conforme o caso porá em prática todas as medidas ne-
cessárias e possíveis para garantir a segurança dos operários e 
do público, das benfeitorias do logradouro, e das propriedades 
vizinhas, obedecendo ao que dispõe o presente código sobre ta-
pumes e andaimes.

§ 2° - A Prefeitura poderá, sempre que julgar conveniente, esta-
belecer horário centro do qual uma demolição deva ou possa ser 
executada.

§ 3° - O requerimento em que for solicitada a licença para uma de-
molição, compreendida nos parágrafos primeiro e segundo, será 
assinado pelo profissional responsável, juntamente com o proprie-
tário.

§ 4° - Compete ao proprietário fazer a limpeza da via pública em 
toda a zona atingida pelas obras.

últimos, a referência e suas carteiras Profissionais.

Art. 61 Se o projeto submetido à aprovação apresentar qualquer 
dúvida, o interessado será notificado para prestar esclarecimen-
tos.

§ 1° - Se após 8 (oito) dias, da data do recebimento, não for 
atendida a notificação, será o requerimento arquivado, juntamen-
te com o projeto.

§ 2° - O projeto arquivado poderá ser restituído, mediante reque-
rimento do interessado.

§ 3° - O projeto será apresentado sem rasuras ou emendas.

§ 4° A retificação ou correção dos projetos deverá prever a rea-
presentação do projeto corrigido anexado à documentação onde 
constam as correções e dúvidas requeridas pelo órgão competen-
te.

Art. 62 O projeto de uma construção será examinado em função 
de sua utilização lógica e não apenas pela denominação em plan-
ta.

Art. 63 A Prefeitura poderá fazer indagações sobre o destino da 
construção e sobre elementos componentes desta, assim como 
impugnar os que forem julgados inadequados ou inconvenientes, 
quanto à salubridade do mesmo edifício ou dos edifícios vizinhos.

Parágrafo Único. A Prefeitura terá o prazo de até 30 (trinta) dias 
para aprovação, rejeição ou modificação do projeto.

Art. 64 Depois de aprovado o projeto, as peças gráficas constan-
tes do mesmo serão todas rubricadas pelo chefe da diretoria de 
obras, ficando uma via da mesma arquivada na Prefeitura e outra 
entregue à parte.
SEÇÃO III
NOTIFICAÇÃO DO PROJETO APROVADO
Art. 65 Para modificações parciais na planta aprovada, que alte-
rem partes essenciais ou linhas arquitetônicas da edificação, é ne-
cessária aprovação do projeto modificativo assim como expedição 
de novo alvará de construção.

Art. 66 Se durante a construção e reconstrução, o proprietário 
pretender modificar o plano aprovado, só poderá fazê-lo mediante 
as formalidades prescritas nos artigos anteriores depois de pagas 
taxas proporcionais às modificações.

Art. 67 Tratando-se de pequenas alterações de projetos ainda em 
execução, a Prefeitura poderá dispensar novo alvará desde que 
não altere os índices componentes da estatística de aprovação de 
projetos e que atenda aos índices urbanísticos permitidos previs-
tos na lei de uso e ocupação do solo, a saber;
I. Altura máxima da edificação;
II. Taxa de ocupação máxima;
III. Coeficiente de aproveitamento máximo;
IV. Taxa de permeabilidade mínima;
V. Altura mínima dos pés direitos;
VI. Superfície mínima dos compartimentos;
VII. Superfície mínima de iluminação;
VIII. Dimensões mínimas dos compartimentos.

Parágrafo Único. É obrigatório neste caso, a comunicação à dire-
toria de obras mediante apresentação de planta já aprovada com 
as modificações a serem introduzidas.
SEÇÃO IV
VALIDADE, REVALIDAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PROJETO E DA 
LICENÇA
Art. 68 A aprovação de um projeto valerá pelo prazo de 1 (um) ano 
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serviços indispensáveis à eliminação das infrações.

Art. 81 Em se tratando de obra aceita, autorizada ou licenciada 
pela Prefeitura Municipal de Garopaba, o embargo somente cessa-
rá após a eliminação das infrações que o motivaram e o pagamen-
to das multas impostas.

Art. 82 Em se tratando de obra sem o documento que comprove 
a regularidade da atividade, o embargo somente cessará após o 
cumprimento de todas as seguintes condições:
I. Eliminação de eventuais divergências da obra em relação às 
condições indicadas, autorizadas ou licenciadas;
II. Pagamento das multas impostas;
III. Aceitação de comunicação, ou expedição da autorização ou 
alvará de construção.

Art. 83 Decorrido o prazo assinado, a Prefeitura nos 5 (cinco) dias 
subseqüentes vistoriará a obra e, se constatada resistência ao em-
bargo, deverá o funcionário encarregado da vistoria:
I. Expedir novo auto de infração e aplicar multas diárias até que a 
regularização da obra seja comunicada, e verificada pela Prefeitu-
ra em prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da comunicação, 
à repartição competente;
II. Requisitar força policial, requerendo a imediata abertura de in-
quérito policial para apuração da responsabilidade do infrator pelo 
crime de desobediência, previsto no Código Penal, bem como para 
as medidas judiciais cabíveis.

Art. 84 A resistência ao embargo ensejará ao profissional respon-
sável pela obra, também, a aplicação da multa diária prevista.

Art. 85 Para os efeitos desta Lei, considera-se resistência ao em-
bargo a continuação dos trabalhos no imóvel sem a adoção das 
providências exigidas na intimação.

Art. 86 Lavrado o auto de flagrante policial e aberto o respectivo 
inquérito, será o processo encaminhado para as providências de 
ajuizamento da ação judicial cabível, sem prejuízo da incidência 
das multas, no caso de continuação das irregularidades.

Art. 87 O servidor municipal que lavrar o auto de infração, por 
ocasião da abertura do inquérito policial, será responsável pela 
inexatidão dos dados que possam prejudicar as medidas adminis-
trativas ou judiciais cabíveis.

Art. 88 Não serão objetos de regularização as edificações que, em 
razão da infringência à legislação edilícia, sejam objeto de ação 
judicial, bem como não poderão ser anistiadas as multas aplicadas 
em razão das irregularidades da obra.
SEÇÃO II
SEGURANÇA E CONDUÇÃO DE MATERIAIS
Art. 89 Durante a execução das obras deverão ser postas em 
prática todas as medidas possíveis para garantir a segurança dos 
operários, do público e das propriedades vizinhas e providenciar 
para que o leito do logradouro no trecho abrangido pelas mes-
mas obras seja permanentemente mantido em perfeito estado de 
limpeza, observando, no que couber, o disposto sobre tapumes e 
andaimes;

§ 1° - Quaisquer detritos caídos da obra e bem assim resíduos 
de materiais que ficarem sobre parte do leito do logradouro pú-
blico, deverão ser imediatamente recolhidos, sendo, caso neces-
sário, feita a varredura de todo o trecho do mesmo logradouro 
cuja limpeza ficar prejudicada, além de irrigação para impedir o 
levantamento de pó.

§ 2° - Serão postas em prática todas as medidas possíveis no 
sentido de evitar incômodos para a vizinhança pela queda de de-
tritos nas propriedades vizinhas, pela produção de poeira, ou ruído 

CAPÍTULO II
OBRIGAÇÕES DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS

SEÇÃO I
FISCALIZAÇÃO

Art. 73 Para fins de documentação e fiscalização, o alvará de licen-
ça para obras em geral, deverá permanecer no local das mesmas, 
juntamente com o projeto aprovado.

Parágrafo Único. Esses documentos deverão ser protegidos contra 
a ação do tempo e facilmente acessíveis à fiscalização da Prefeitu-
ra, durante as horas de trabalho.

Art. 74 A Prefeitura fiscalizará as construções de modo que as 
mesmas sejam executadas de acordo com o projeto aprovado.

§ 1° - Após a conclusão das obras, será realizada vistoria final 
dentro de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação 
a ser feita ao proprietário ou construtor da obra.

§ 2° - Verificando o encarregado da vistoria que a planta aprovada 
não foi observada, intimará o responsável para a devida revalida-
ção, caso as modificações possam ser observadas, ou demoli-las 
caso não o possam ser.

Art. 75 Salvo as obras isentas de projeto, as obras deverão ser 
executadas de acordo com o projeto aprovado nos seus elementos 
geométricos essenciais, a saber:
I. Altura do edifício;
II. Os pés direitos;
III. A espessura das paredes mestras, as seções das vigas, pilares 
e colunas;
IV. A área dos pavimentos e compartimentos;
V. As dimensões dos compartimentos;
VI. A posição das paredes externas;
VII. A área e a forma de cobertura;
VIII. A posição e dimensão dos vãos externos;
IX. As dimensões das saliências;
X. Localização.
XI. Atendimento ao recuo frontal;
XII. Atendimento ao afastamento das dividas laterais;
XIII. Atendimento à taxa de ocupação máxima permitida;
XIV. Atendimento ao coeficiente de aproveitamento máximo per-
mitido;
XV. Atendimento da taxa de permeabilidade mínima exigida;

Art. 76 Constatada irregularidade na execução da obra, pela ine-
xistência dos documentos necessários, pelo desvirtuamento da 
atividade edilícia como indicada, autorizada ou licenciada, ou pelo 
desatendimento de quaisquer das disposições desta lei, o proprie-
tário ou possuidor e o Responsável Técnico da Obra serão intima-
dos e autuados, ficando as obras embargadas.

Art. 77 O embargo será imediato havendo risco à segurança de 
transeuntes ou aos imóveis limítrofes e ainda, quando verificada a 
impossibilidade de aprovação da obra.

Art. 78 Na impossibilidade do recebimento do embargo lavrado, 
decorrente da ausência no local, do proprietário, responsável ou 
de operários, deverá o agente de fiscalização providenciar encami-
nhamento do procedimento via postal com aviso de recebimento 
(AR).

Art. 79 O prazo máximo para o início das providências tendentes à 
solução das irregularidades apontadas será de 10 (dez) dias.

Art. 80 Durante o embargo, só será permitida a execução dos 
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programa habitacional será considerada em condições de habita-
bilidade a edificação que:
I. Garantir segurança a seus usuários e à população indiretamente 
por ela afetada;
II. Não estiver em desacordo com os regulamentos específicos 
para a área de interesse social a qual pertence à referida edifica-
ção;
III. Atender às exigências do corpo de bombeiros relativas às me-
didas de segurança contra incêndio e pânico.

Art. 96 Poderá ser concedido o “habite-se” parcial nos casos se-
guintes:
I. Quando se tratar de prédio composto de parte comercial e parte 
residencial e houver utilização independente destas/ partes;
II. Quando se tratar de prédio constituído de unidades/ autôno-
mas, podendo o “habite-se” ser concedido por unidade.

Art. 97 A Prefeitura poderá autorizar a utilização de partes con-
cluídas da obra em andamento, mediante prévia vistoria, desde 
que estejam em condições de serem utilizadas e preencham os 
seguintes requisitos:
a) Que não haja perigo para o público ou para os habitantes da 
parte concluída;
b) Que tenham observados todos os mínimos fixados neste có-
digo, não só quanto às partes essenciais da construção, como 
quanto ao número de peças.

Parágrafo Único. Esta licença não será concedida sem que o inte-
ressado assine na Prefeitura um termo, obrigando-se a concluir a 
obra, dentro do prazo que lhe for marcado.

Art. 98 Os teatros, auditórios, circos e outras casas de diversões 
ou reuniões, não poderão funcionar antes que o interessado re-
queira vistorias, afim de que a Prefeitura mande verificar / as con-
dições respectivas de segurança, higiene e comodidade.

Parágrafo Único. A Prefeitura, de acordo com a vistoria ordenará 
obras que forem necessárias e, só depois de executadas estas, 
poderão ser utilizados os referidos prédios.

Art. 99 Para a concessão do “habite-se” será necessária a demoli-
ção ou remoção do “rancho de obra”.

Art. 100 Poderão ser aceitas pequenas alterações que não des-
caracterizem o projeto aprovado, nem impliquem em divergência 
superior a 5% (cinco por cento) entre as metragens lineares e/ 
ou quadradas da edificação, constantes do projeto aprovado e as 
observadas na obra executada.

§ 1º. Quando constatadas divergências fora do parâmetro indica-
do no caput deste artigo, será notificado o Proprietário para que 
providencie em 60 dias a demolição das partes em desacordo.

§ 2º. Decorrido o prazo de que trata o § 1º deste artigo, não 
tendo sido demolidas as partes em desacordo, a Prefeitura Muni-
cipal providenciará a demolição, lançando os custos ao proprietá-
rio, acrescidos de 100 % a título de cominação, sem prejuízo de 
multas.
SEÇÃO IV
OBRAS PARALISADAS
Art. 101 No caso de se verificar a paralisação de uma obra por 
mais de 180 (cento e oitenta) dias, deverá ser feito o fechamento 
do terreno no alinhamento do logradouro por meio de muro dota-
do de portão de entrada.

§ 1° - Tratando-se de construção no alinhamento, um dos / vãos 
abertos sobre o logradouro deverá ser guarnecido com uma por-
ta para permitir o acesso ao interior da construção, devendo ser 
fechados com alvenaria todos os outros vãos voltados para o 

excessivo.

§ 3° - É proibido executar nas obras qualquer serviço que possa 
perturbar o sossego dos hospitais, escolas, asilos e estabelecimen-
tos semelhantes, situados na vizinhança, devendo ser realizados 
em local distante, sempre que possível, os trabalhos que possam, 
pelo seu ruído, causar aquela perturbação.

§ 4° - Nas obras situadas nas proximidades dos estabelecimen-
tos referidos no parágrafo anterior, e nas vizinhanças de casas de 
residência, é proibido executar, antes das 7 (sete) horas e depois 
das 22 (vinte e duas) horas, qualquer trabalho ou serviço que 
produza ruído.

Art. 90 Sem prévia licença da Prefeitura, não é permitida a colo-
cação de terras, madeiras e quaisquer materiais na via pública.

Parágrafo Único. A Prefeitura designará os lugares próprios, licen-
ciados pelos órgãos ambientais competentes, para se fazer depó-
sito de restos de materiais e terras.

Art. 91 O material destinado às construções não poderá perma-
necer na via pública por mais de 24 (vinte e quatro) horas, sem 
licença especial da Prefeitura.

§ 1° - Os construtores que tiverem licença para depositar, nas 
ruas, materiais destinados às respectivas construções, deixarão 
espaço suficiente para o trânsito público e circulação de veículos, 
devendo à noite iluminar o local por meio de luz vermelha.

§ 2° - Os materiais deverão ser transportados para local da obra 
proporcionalmente ao desenvolvimento da construção de modo 
que não fiquem acumulados na via pública nem prejudiquem o 
trânsito.
SEÇÃO III
HABITE-SE
Art. 92 Concluída a construção, o prédio só poderá ser utilizado 
após concedido o “habite-se” pela Secretaria de Planejamento Ter-
ritorial e Meio Ambiente que só o definirá, comprovada a execução 
das obras de acordo com o projeto arquitetônico e projetos com-
plementares aprovados.

Art. 93 Concluída a obra, o proprietário, juntamente com o res-
ponsável técnico, deverá solicitar ao Município, o “habite-se” e 
a averbação da edificação, que deverá ser precedido de vistoria 
pelo órgão competente, atendendo às exigências previstas neste 
Código e na legislação estadual e federal.

Art. 94 Uma obra é considerada concluída quando tiver condições 
de habitabilidade, sendo considerada nestas condições a edifica-
ção que:
I. Garantir segurança a seus usuários e à população indiretamente 
por ela afetada;
II. Possuir as instalações previstas em projeto ou com pelo menos 
um banheiro funcionando a contento;
III. For capaz de garantir a seus usuários padrões mínimos de con-
forto térmico, luminoso, acústico e de qualidade do ar, conforme 
o projeto aprovado;
IV. Não estiver em desacordo com as disposições deste código e 
do projeto aprovado;
V. Atender às exigências do corpo de bombeiros relativas às me-
didas de segurança contra incêndio e pânico, quando for o caso;
VI. Tiver garantida a solução de esgotamento sanitário prevista 
em projeto aprovado (execução do sistema de armazenamento, 
tratamento e destinação de esgoto).

Art. 95 Quando se tratar de edificações de interesse social, com 
até 70,00 m² (setenta metros quadrados), construídas sob o re-
gime de mutirão ou autoconstrução e não pertencente a nenhum 
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X. Quando vencido o prazo de licenciamento, prosseguir a obra 
sem a necessária prorrogação de prazo:
a) Ao construtor - 400 UFM;
b) Ao proprietário - 400 UFM. (redação Lei n.º 1007/2005)

Art. 105 Na reincidência a multa será aplicada em dobro.

§1º - Considera-se reincidência para a duplicação da multa, a in-
fração da mesma natureza.

§2º - O responsável técnico que cometer 3 (três) infrações previs-
tas neste código, terá sua licença para atuar no município suspen-
sa pelo período mínimo de 1(um) ano além da aplicação de multa 
de 800 UFM. (redação Lei n.º 1007/2005)
SEÇÃO III
EMBARGO
Art. 106 Ficam sujeitos a embargos administrativos as obras 
de construção, reconstrução, reparo, acréscimo e demolição de 
prédios, muros de frente, passeios, sarjetas, aterros, barragens, 
obras de arte, arruamento de terrenos, etc., quando forem inicia-
das ou executadas:
I. Sem licença prévia da Prefeitura;
II. Em desacordo com planos aprovados;
III. Em desacordo com o alinhamento e nivelamento no alvará;
IV. Sob a direção de profissionais que não tiverem registrados na 
Prefeitura, de conformidade com este código, ou dos que não ti-
verem quites com a Fazenda Municipal;
V. Com infração de qualquer das determinações deste código.

Parágrafo Único. Se o infrator desobedecer ao embargo no prazo 
determinado, o processo será remetido ao procurador jurídico que 
promoverá o embargo judicial, no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas.

Art. 107 Quando após o embargo for verificada a necessidade de 
demolir total ou parcialmente a obra executada, a Prefeitura inti-
mará o respectivo proprietário ou construtor a fazê-lo dentro do 
prazo da intimação.

Art. 108 O embargo será levantado a todo tempo pela Prefeitura, 
mediante requerimento do interessado, provando que cumpriu as 
instruções ou intimações feitas e que efetuou o pagamento de to-
das as multas em que incorreu, satisfazendo as exigências legais, 
cuja inobservância motivaram a interdição ou embargo.

Parágrafo Único. A fiscalização municipal verificará antes de ser 
concedido o levantamento do embargo, se estão satisfeitas essas 
exigências regulamentares.

Art. 109 Sempre que o proprietário de um terreno, ou prédio ti-
ver que executar obra determinada pela Prefeitura, será intimado 
por escrito, exigindo-se recibo ou o “Ciente” na intimação, ou por 
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, em se tratando de ausente, 
a executar a obra determinada, no prazo constante da intimação.

Parágrafo Único. Pelo não cumprimento da intimação, a Prefeitura 
fará executar o serviço, por administração, cobrando judicialmente 
caso não forem pagas no período amigável, as despesas e mais 
10% (dez por cento), além da multa por infração.

Art. 110 O total das despesas, adicional de 10% (dez por cento) 
de administração e a multa por infração, será inscrito como Dívida 
Ativa do Município, para efeito de cobrança judicial.

Art. 111 Se dentro de 30 (trinta) dias o infrator não efetuar o 
pagamento amigável, será extraída a certidão negativa de dívida 
e entregue, para cobrança executiva, procurador da Prefeitura, 
acompanhada dos seguintes documentos:
I. Laudo dos peritos, auto de infração ou ato da prefeitura que deu 

logradouro.

§ 2° - No caso de continuar paralisada a construção, depois de de-
corridos mais de 180 (cento e oitenta) dias, será feito pelo órgão 
competente da Prefeitura, o exame do local, a fim de verificar se 
a construção oferece perigo e promover as providências julgadas 
convenientes, conforme o disposto sobre demolição.

§ 3° - Se a obra estacionada não oferecer perigo, mas for prejudi-
cial à estética da cidade, será o proprietário intimado a concluí-la 
ou, ao menos, revestir a frente no prazo que lhe for marcado.

§ 4° - Se o proprietário, no prazo concedido, não executar o servi-
ço de demolição, conclusão ou revestimento da frente ou de toda 
a obra, conforme o caso, será esta demolida na parte confinante 
à via pública ou no todo e construído um muro, nas normas deste 
código, correndo todas as despesas por conta do proprietário, sen-
do o custo do serviço com acréscimo de 10% (dez por cento) de 
administração, lançado em Dívida Ativa para cobrança executiva.

Art. 102 As disposições desta Seção serão aplicadas também às 
construções que já se encontram paralisadas na data da vigência 
desta lei.

CAPÍTULO III
PENALIDADES

SEÇÃO I
GENERALIDADES
Art. 103 As infrações às disposições deste Código serão punidas 
com as seguintes penas:
I. Multa;
II. Embargo da obra;
III. Interdição do prédio ou dependência;
IV. Demolição.

Parágrafo Único. A aplicação de uma das penas previstas neste 
artigo, não inviabiliza ou ameniza a aplicação de outra, se cabível.
SEÇÃO II
MULTAS
Art. 104 Pelas infrações à disposição deste código, serão aplica-
das ao construtor ou profissional responsável pela execução das 
obras, ao autor do projeto e ao proprietário, conforme o caso, as 
seguintes multas, que serão corrigidas anualmente pelo INPC- Ín-
dice Nacional de Preços ao Consumidor:
I. Pelo falseamento de medidas, cotas e demais indicações do 
projeto:
a) Ao profissional infrator - 400 UFM;
II. Pelo viciamento do projeto aprovado, introduzindo-lhe altera-
ção de qualquer espécie:
a) Ao proprietário - 400 UFM;
III. Pelo início da execução da obra sem licença:
a) Ao proprietário - 800 UFM;
b) Ao construtor - 400 UFM;
IV. Pelo início de obra sem os dados oficiais de alinhamento e 
nivelamento:
a) Ao construtor - 200 UFM;
V. Pela falta de projeto aprovado e documentos no local da obra:
a) Ao proprietário - 200 UFM;
b) Ao construtor - 200 UFM;
VI. Pela inobservância das prescrições sobre andaimes e tapumes:
a) Ao construtor 200 UFM;
VII. Pela desobediência ao embargo municipal
a) Ao proprietário - 800 UFM;
b) Ao construtor - 800 UFM;
VIII. Pela ocupação do prédio sem o habite-se:
a) Ao proprietário - 200 UFM;
IX. Não requerer vistoria após a conclusão da obra:
a) Ao proprietário - 200 UFM;
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Art. 118 A interdição prevista no artigo anterior será imposta por 
escrito, após vistoria efetuada pelo órgão competente.

Parágrafo Único. Não atendida a interdição e não interposto recur-
so ou indeferido este, tomará o Município às providências cabíveis.

TÍTULO VI
CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

Art. 119 Sempre que o térreo não tiver comunicação interna com 
o pavimento superior, este será considerado como unidade inde-
pendente.

CAPÍTULO II
VIAS PÚBLICAS

Art. 120 Para abertura e conservação das estradas municipais se-
rão observadas as seguintes regras:
I. Elaboração dos respectivos estudos de exploração e locação;
II. As estradas intermunicipais serão abertas e conservadas de 
acordo com os dispositivos da Lei de Circulação, Transporte e Mo-
bilidade Urbana que integra o Plano Diretor Municipal;
III. As estradas municipais e as vicinais, que deverão atender às 
exigências e características dispostas na Lei de Circulação, Trans-
porte e Mobilidade Urbana, serão abertas ou recebidas de particu-
lares, e conservadas, observando-se o seguinte:
a) O leito será revestido de terra ou saibro, de modo que tenha 
a forma abaulada, levemente, com sarjetas de 50,00 (cinqüenta) 
centímetros de profundidade por 50,00 (cinqüenta) centímetros 
de largura;
b) Em ambas as margens de estradas se farão roçadas ou aceiros 
de 3,00 (três) a 6,00 (seis) metros de largura;
c) Não terão porteiras fixas de paus atravessados sobre o leito da 
estrada;
d) Serão cercadas, de ambos os lados, por cerca de arame farpado 
ou madeira ou por taipas de pedra;
e) Os roçados serão feitos a partir de sarjetas ou valas laterais;
f) Não terão águas rasas, sobre as quais serão feitas pontes;
g) As pontes obedecerão a técnica necessária para garantia de 
livre trânsito em qualquer tempo;
h) Os aterros deverão ser gramados marginalmente.

Art. 121 As cercas marginais ficam exclusivamente a cargo dos 
proprietários dos terrenos por onde passe a estrada e serão estes 
obrigados a fazê-las, devendo o alinhamento ser pedido de acor-
do com o disposto na Lei de Circulação, Transporte e Mobilidade 
Urbana.

Art. 122 A abertura do calçamento ou escavações na parte cen-
tral da cidade ou em logradouros de grande movimento, só pode-
rão ser feitas em horas previamente designadas pela Diretoria de 
Obras.

Art. 123 Quando as valas abertas para qualquer mister atravessa-
rem os passeios, será colocada uma ponte provisória, garantindo 
o trânsito.

§ 1° - As repartições, empresas ou particulares autorizados a fazer 
aberturas no calçamento, escavações nos leitos das vias públicas, 
são obrigados a colocar tabuletas, convenientemente dispostas, 
contendo o aviso de “Trânsito interrompido” ou “perigo”, além de 
luzes vermelhas, durante a noite.

§ 2° - Sempre que nas escavações ou valas ficarem retidas águas 
pluviais, o responsável pelo serviço será obrigado a providenciar 
os reparos necessários.

motivo a ordem do serviço ou obra;
II. A intimação, na qual figure o “ciente” do infrator ou o primeiro 
e último número do jornal em que se faz a publicação do edital de 
intimação, no caso de proprietário ausente;
III. Nota explicativa dos serviços executados administrativamente.
Art. 112 Se ao embargo seguir-se a demolição, total ou parcial da 
obra, ou, em se tratando de risco, parecer possível evitá-lo, far-
se-á vistoria da mesma, nos termos do disposto sobre demolição.
SEÇÃO IV
DEMOLIÇÃO
Art. 113 Será imposta a pena de demolição, total ou parcial, nos 
seguintes casos:
I. A obra estiver sendo executada sem projeto aprovado, sem al-
vará de licenciamento e não puder ser regularizada;
II. Construção clandestina, entendendo-se por tal a que for feita 
sem prévia aprovação do projeto, ou sem alvará de licença;
III. Construção feita sem observância do alinhamento ou nivela-
mento fornecido pela Prefeitura, ou sem as respectivas cotas ou 
com desrespeito ao projeto aprovado nos seus elementos essen-
ciais;
IV. Obra julgada em risco, quando o proprietário não tomar as 
providências que forem necessárias a sua segurança;
V. Construção que ameace ruir e que o proprietário não queira 
desmanchar ou não possa reparar, por falta de recurso ou por 
disposição regulamentar.

Art. 114 A demolição será precedida de vistoria, por uma comissão 
de 3 (três) engenheiros ou arquitetos, designados pelo Prefeito e 
pertencentes ou não ao quadro de funcionários da Prefeitura.

Parágrafo Único. A comissão procederá do seguinte modo:
a) Designará dia e hora para vistoria, fazendo intimar o proprie-
tário para assistir a mesma; não sendo ele encontrado, far-se-á 
intimação por edital com prazo de 10 (dez) dias;
b) Não comparecendo o proprietário ou seu representante, a co-
missão fará rápido exame de construção, e, se verificar que a 
vistoria pode ser adiada, mandará fazer nova intimação ao pro-
prietário;
c) Não podendo fazer adiantamento ou se o proprietário não aten-
der a segunda intimação, a comissão fará os exames que julgar 
necessário, concluídos os quais dará seu laudo dentro de 3 (três) 
dias, devendo constar do mesmo o que for verificado, o que o 
proprietário deve fazer para evitar a demolição e o prazo para 
isso que for julgado conveniente; salvo caso de urgência, esse 
prazo não poderá ser inferior a 3 (três) dias, nem superior a 90 
(noventa) dias;
d) Do laudo se dará cópia ao proprietário, e aos moradores do 
prédio, se for alugado, acompanhado aquele, da instituição para o 
cumprimento das decisões nela contidas;
e) A cópia do laudo e intimação do proprietário serão entregues 
mediante recibo, e se não for encontrado ou recusar recebê-los, 
serão publicados em resumo, por 3 (três) vezes, pela imprensa 
local ou afixados no lugar de costume;
f) No caso de ruína iminente, a vistoria será feita logo, dispensan-
do-se a presença do proprietário, se não puder ser encontrado de 
pronto, levando-se ao conhecimento do Prefeito as conclusões do 
laudo, para que ordene a demolição.

Art. 115 Cientificado o proprietário do resultado da vistoria e feita 
a devida intimação, seguir-se-ão as providências administrativas.

Art. 116 Se não forem cumpridas as decisões do laudo, nos termos 
do artigo anterior, serão adotadas as medidas judiciais cabíveis.
SEÇÃO V
INTERDIÇÃO DO PRÉDIO OU DEPENDÊNCIA
Art. 117 Um prédio ou qualquer de suas dependências poderá ser 
interditado em qualquer tempo, com impedimento de sua ocupa-
ção, quando oferecer iminente perigo de caráter público.
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cinqüenta centímetros) na cozinha, banheiro e lavanderia;
II. Pisos - revestimentos impermeáveis na copa, cozinha, banheiro 
e garagem.

Art. 134 As dimensões mínimas deverão atender o disposto na 
Seção III - Dimensões Mínimas dos Compartimentos, Capítulo VI - 
Compartimentos, Título III - Construções e Edificações.
SEÇÃO III
DAS RESIDÊNCIAS GEMINADAS
Art. 135 Consideram-se residências geminadas, duas unidades de 
moradias contíguas, que possuam uma parede comum, com testa-
da mínima de 6,00m (seis metros) para cada unidade.

Parágrafo Único. O lote das residências geminadas, só poderá ser 
desmembrado quando cada unidade tiver as dimensões mínimas 
do lote estabelecidas pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano e 
Regularização Fundiária, onde as moradias, isoladamente, este-
jam de acordo com este Código e com a Lei de Zoneamento, Uso 
e Ocupação do Solo.

Art. 136 A Taxa de Ocupação e o Coeficiente de Aproveitamento 
são os definidos pela Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo 
para a zona onde se situarem.
SEÇÃO IV
DAS RESIDÊNCIAS EM SÉRIE, PARALELAS AO ALINHAMENTO 
PREDIAL.
Art. 137 Consideram-se as residências em série, paralelas ao Ali-
nhamento Predial as situadas ao longo de logradouros públicos, 
não geminadas, em regime de condomínio, as quais não poderão 
ser em número superior a 10 (dez) unidades de moradia.

Art. 138 As residências em série, deverão obedecer aos parâme-
tros definidos pela Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.
SEÇÃO V
DAS RESIDÊNCIAS EM SÉRIE, TRANSVERSAIS AO ALINHAMENTO 
PREDIAL.
Art. 139 Consideram-se residências em série, transversais ao ali-
nhamento predial, não geminadas, em regime de condomínio, 
aquela cuja disposição exija a abertura de corredor de acesso, não 
podendo ser superior a 10 (dez) o número de unidades no mesmo 
alinhamento.

Art. 140 As residências em série, transversais ao alinhamento pre-
dial, deverão obedecer às seguintes condições:
I. O acesso se fará por uma pista de rolamento com a largura de 
no mínimo:
a) 3,50m (três metros e cinquenta centímetros), quando as edifi-
cações estiverem situadas em um só lado do corredor de acesso;
b) 8,00 m (oito metros), quando as edificações estiverem dispos-
tas em ambos os lados do corredor de acesso;
II. Quando houver mais de 05 (cinco) moradias no mesmo ali-
nhamento, será feito um bolsão de retorno, cujo diâmetro mínimo 
deverá ser igual a 8,00m (oito metros) de largura;
III. Possuirá cada unidade de moradia uma área de terreno de uso 
exclusivo, com no mínimo 7,00m (sete metros) de testada e área 
conforme estabelecido na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação 
do Solo.

Art. 141 A Taxa de Ocupação e o Coeficiente de Aproveitamento 
são definidos pela Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo 
para a zona onde se situarem.
SEÇÃO VI
DOS CONJUNTOS RESIDENCIAIS
Art. 142 Consideram-se conjuntos residenciais os que tenham 
mais de 20 (vinte) unidades de moradia, respeitadas as seguintes 
condições:
I. O anteprojeto será submetido à apreciação da Prefeitura Mu-
nicipal;
II. A largura dos acessos será determinada em função do número 

Art. 124 A abertura do calçamento deverá ser feita de modo que 
não fiquem danificadas as obras subterrâneas já existentes no lo-
cal.

CAPÍTULO III
EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS

SEÇÃO I
GENERALIDADES

Art. 125 As edificações residenciais, segundo o tipo de utilização 
de suas unidades, podem ser privativas ou coletivas.

§ 1° - As edificações residenciais privativas são unifamiliares ou 
multifamiliares.

§ 2° - A edificação é considerada unifamiliar quando nela existir 
uma unidade residencial. Será multifamiliar quando existirem mes-
ma edificação, duas ou mais unidades residenciais.

§ 3 ° - As edificações residenciais multifamiliares serão permanen-
tes ou transitórias, conforme o tempo de utilização de suas unida-
des. As permanentes são os edifícios de apartamentos, condomí-
nio de casas e a parte de uso residencial das edificações mistas. 
As transitórias são os hotéis e motéis.

§ 4° - As edificações residenciais coletivas são aquelas nas quais 
as atividades residenciais se desenvolvem compartimentos de uti-
lização coletiva (dormitórios, salões de refeições, instalações sani-
tárias comuns), tais como internatos, pensionatos, asilos e esta-
belecimentos hospitalares.

Art. 126 As habitações serão construídas com material que lhes 
garantam a necessária segurança e condições de higiene.

Art. 127 É concedido à Prefeitura o direito de entrar na indagação 
dos destinos da obra, em seu conjunto e em seus elementos com-
ponentes, e o de recusar a aceitação daqueles que forem julgados 
inadequados ou inconvenientes, sob os pontos de vista: seguran-
ça, higiene e salubridade da habitação, quer se trate de peça de 
uso noturno.
SEÇÃO II
EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES
Art. 128 Toda habitação terá no mínimo 35,00 m² (trinta e cinco 
metros quadrados) de construção e um quarto, uma sala, um ba-
nheiro, uma cozinha, uma área de serviço e um local para guarda 
de veículos.

Art. 129 O local para guarda de veículos deverá constar do proje-
to, não podendo ser utilizados os recuos obrigatórios.

Art. 130 As residências poderão ter duas peças conjugadas, desde 
que a peça tenha, no mínimo, a soma das dimensões de cada 
uma delas.

Art. 131 Será permitida a utilização de iluminação zenital nos se-
guintes compartimentos: vestíbulos, banheiros, corredores, depó-
sitos e lavanderias.

Art. 132 Nos demais compartimentos serão toleradas iluminação 
e ventilação zenital quando esta concorrer no máximo com até 
50% (cinqüenta por cento) da iluminação e ventilação requeridas, 
sendo a restante proveniente de abertura direta para o exterior, 
no plano vertical.

Art. 133 Toda habitação deverá ter revestimento impermeável, 
nas seguintes situações:
I. Paredes - revestimento impermeável até 1,50 m (um metro e 
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para tanque.

§1º. A sala e o dormitório poderão constituir um único compar-
timento, devendo, neste caso, ter a área mínima de 15,00 m² 
(quinze metros quadrados).

§2º. Os edifícios não enquadrados nas disposições deste artigo 
deverão ser dotados de, no mínimo, um banheiro destinado ao ze-
lador (quando for o caso) contendo vaso sanitário, pia e chuveiro.

Art. 149 Os edifícios deverão ter revestimento impermeável nas 
seguintes situações:
I. Paredes - revestimento impermeável até 1,50 m (um metro e 
cinqüenta centímetros) na cozinha, banheiro e lavanderia;
II. Pisos: revestimento impermeável, na copa, cozinha, banheiro, 
garagem, hall do prédio, hall dos pavimentos, corredores princi-
pais e secundários, escadas e rampas.

Art. 150 Os edifícios deverão ter acessibilidade a pessoas portado-
ras de deficiência física conforme normas técnicas vigentes - NBR 
9050/1994 e NBR 13994/1997.

Art. 151 As edificações deverão possuir Saídas de Emergência con-
forme Normas Técnicas vigentes - NBR 9077/2001.

Art. 152 Os edifícios com área total de construção superior a 
750,00 m² (setecentos e cinquenta metros quadrados) disporão, 
obrigatoriamente, de espaço descoberto para recreação infantil, e 
ainda às seguintes exigências:
I. Ter área correspondente a 3% (três por cento) da área total 
de construção, observada a área mínima 22,50 m² (vinte e dois 
metros e cinqüenta centímetros quadrados);
II. Conter no plano do piso, um círculo de diâmetro mínimo de 
3,00 m (três metros);
III. Situar-se junto a espaços livres externos ou internos;
IV. Estar separado do local de circulação ou estabelecimento de 
veículos e de instalação de coletor ou depósito de lixo e permitir 
acesso direto à circulação vertical;
V. Conter equipamentos para recreação de crianças;
VI. Ser dotado de guarda-corpo com altura mínima de 1,80 m (um 
metro e oitenta centímetros) se estiver em piso acima do solo para 
proteção contra queda.

Art. 153 Em toda habitação coletiva haverá, na proporção de um 
para cada grupo de 15 (quinze) pessoas, gabinete sanitário e ins-
talação para banhos quentes e frios devidamente separados para 
um e outro sexo.

SEÇÃO IX
EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES

SUBSEÇÃO I
PERMANENTES

Art. 154 Uma ou mais edificações residenciais multifamiliares pos-
suirão sempre:
I. Portaria com caixa de distribuição de correspondência em local 
centralizado;
II. Local centralizado para coleta de lixo ou dos resíduos de sua 
eliminação que disponha de compartimentos diferenciados para 
resíduos orgânicos e rejeitos, e resíduos recicláveis;
III. Equipamento para extinção de incêndio, de acordo com as exi-
gências do Corpo de bombeiros e disposições do presente código;
IV. Área de recreação, proporcional ao número de compartimentos 
de acordo com o abaixo previsto:
a) Proporção mínima de 50 dm² (cinqüenta decímetros quadra-
dos) por compartimento habitável, não podendo, no entanto, ser 
inferior a 20,00m² (vinte metros quadrados);
b) Indispensável continuidade, não podendo, pois, o seu 

de moradias a que irá servir e deverá se adequar ao Sistema Viário 
Básico;
III. O lote deverá ter a área mínima estabelecida pela Lei Mu-
nicipal de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Municipal e Lei de 
Parcelamento do Solo Urbano;
IV. Poderão ser criadas vielas para passagem de pedestres e infra-
estrutura urbana;
V. Deverá possuir “play-ground”, com área equivalente a 6,00m² 
(seis metros quadrados), por unidade de moradia;
VI. As áreas de acesso serão pavimentadas;
VII. O terreno será convenientemente drenado;
VIII. A infra-estrutura exigida é regulamentada pela Lei de Parce-
lamento do Solo Urbano;
IX. Os conjuntos poderão ser constituídos de prédios de aparta-
mentos ou de residências isoladas, geminadas ou em série;
X. O terreno, no todo ou em parte, poderá ser desmembrado em 
várias propriedades, de uma só pessoa ou condomínio, desde que 
cada parcela mantenha, as dimensões mínimas permitidas pela 
Lei Municipal de Uso e Ocupação do Solo Urbano e Municipal e as 
construções estejam de acordo com este Código;
XI. Exigir-se-á, ainda, a reserva de área e outras obrigações con-
templadas pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano.
SEÇÃO VII
DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Art. 143 Habitação de Interesse Social deverá atender às famílias 
de baixa renda no município, com renda mensal de até 5 salários 
mínimos, e apresentará as seguintes condições:
I. Área construída máxima de 70,00 m² (setenta metros quadra-
dos);
II. Ter revestimento com material liso, resistente, lavável e imper-
meável até a altura de 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) 
nos seguintes locais: no gabinete sanitário, no local do banho e 
na cozinha no local do fogão e do balcão da pia, e pisos: na copa, 
cozinha e banheiro.

Parágrafo Único. O Poder Público Municipal regulamentará as 
construções de Habitação de Interesse Social, em metragem su-
perior a 70,00 m² para atender ao disposto na Política Nacional de 
Habitação de Interesse Social.

Art. 144 As habitações de Interesse Social podem atender as se-
guintes características:
I. Economia residencial urbana destinada exclusivamente à mo-
radia própria, constituída apenas de dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, circulação e área de serviço;
II. Habitação tipo popular, de um só pavimento e uma só econo-
mia;
III. Habitação tipo popular integrante de prédio de habitação múl-
tipla.

Art. 145 Os prédios de apartamentos populares poderão ter orien-
tações diferentes deste Código desde que tecnicamente justifica-
das pelo projetista e aprovadas pelo Conselho de Desenvolvimento 
Municipal.
SEÇÃO VIII
DA HABITAÇÃO COLETIVA
Art. 146 Os edifícios de 8 (oito) ou mais apartamentos possuirão, 
no hall de entrada, local destinado à portaria, dotado de caixa 
receptora de correspondência.

Art. 147 As áreas comuns das habitações coletivas deverão ter as 
dimensões mínimas, conforme disposto na Seção III, Capítulo VI, 
Título VII da presente Lei.

Art. 148 O programa e as áreas mínimas de apartamento para 
moradia do zelador, quando for o caso, deverá ser: sala com 9,00 
m² (nove metros quadrados), dormitórios com 9,00 m² (nove me-
tros quadrados), cozinha com 5,00 m² (cinco metros quadrados), 
sanitário com 2,70 m² (dois e setenta metros quadrados) e local 
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§ 1º - A Prefeitura pode dispensar a zona de proteção desde que 
sejam tomadas medidas especiais, para evitar os perigos, incon-
venientes ou incômodos, referidos neste artigo.

§ 2º - Sempre que se suscitarem dúvidas a zona de proteção, a 
Prefeitura ouvirá, à custa do interessado, o parecer de técnicos, 
idênticas providências tomará quanto às medidas especiais men-
cionadas no § 1º, deste código.

Art. 163 Na cidade, os estabelecimentos a que se referem os ar-
tigos precedentes só poderão ser construídos em terreno cuja si-
tuação, a juízo da Prefeitura, afastem os perigos e inconvenientes 
aludidos.

Parágrafo Único. Justificada devidamente a necessidade de remo-
ver qualquer desses estabelecimentos, dos locais onde funcionam, 
a Prefeitura intimará o interessado a fazê-lo dentro do prazo ra-
zoável. Cassará a respectiva licença para o funcionamento do es-
tabelecimento e, se houver urgência para evitar dano ou perigo 
iminente, mandará proceder à remoção para lugar adequado, à 
custa do interessado.

Art. 164 Além da audiência da Prefeitura sobre a escolha do local, 
condições de construção e demais formalidades, nenhum desses 
estabelecimentos poderá ser construído, instalado ou funcionar, 
sem parecer também da autoridade sanitária.

Art. 165 Todos os locais onde trabalharem mais de 20 (vinte) pes-
soas serão providos de dispositivos especiais para dar alarme e 
atender ao disposto na NBR 9077/2001 que define normas técni-
cas para saídas de emergência de edifícios;

Art. 166 Dentro de uma zona de proteção de 20,00m (vinte me-
tros) das pontes públicas é proibida a construção de quaisquer 
edifícios de mais de um pavimento que não sejam de material 
incombustível.

Art. 167 A natureza das condições do piso, paredes e forro de 
estabelecimentos serão determinados pela Prefeitura e pela auto-
ridade sanitária, conforme o processo e circunstância do trabalho, 
de modo a oferecer todos os requisitos de segurança e higiene, e 
a permitir fácil e eficiente limpeza.

Art. 168 Sempre que a ventilação for insuficiente, em casos de 
excesso de temperatura, demasiada umidade ou produção de pó, 
fuligem, gases e vapores originados do processo de trabalho, será 
obrigatória a instalação de aparelhos ou dispositivos especiais que 
evitem, extingam ou reduzem ao mínimo esses inconvenientes, a 
bem de saúde dos operários.

Art. 169 Haverá em todos os estabelecimentos de trabalho uma 
seção de sanitários para cada sexo e uma de mictórios, sem co-
municação direta com os locais de trabalho. As privadas serão na 
proporção de uma para cada 20 (vinte) pessoas e mictórios na 
base de um para cada 30 (trinta) homens.

Art. 170 Os sanitários deverão atender, no mínimo, as seguintes 
condições:
I. Pé-direito mínimo de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros);
II. Paredes até a altura de 1,50 m (um metro e cinquenta centí-
metros) e pisos revestidos com material liso, lavável, impermeável 
e resistente;
III. Vaso sanitário e lavatório;
IV. Quando coletivos, um conjunto de acordo com as normas téc-
nicas vigentes;
V. Incomunicabilidade direta com a cozinha.

Parágrafo Único. Haverá lavatórios de água corrente, na proporção 

dimensionamento ser feito por adoção de áreas parciais isoladas;
c) Obrigatoriedade de nela se inscrever uma circunferência com 
raio mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros);
d) Obrigatoriedade de existir uma porção coberta de no mínimo 
50% (cinqüenta por cento) da sua superfície.
V. Facilidade de acesso através de partes comuns afastadas dos 
depósitos de lixo e isoladas das passagens de veículos;
a) Local para estacionamento ou guarda de veículos de acordo 
com o disposto na Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo;
b) Instalação de tabulação para antenas de TV;
c) Instalação de tabulação para telefone.

SUBSEÇÃO II
TRANSITÓRIAS

Art. 155 Nas edificações destinadas a hotéis, motéis e pousadas 
existirão sempre como partes comuns obrigatórias:
I. Hall de recepção com serviço de portaria e comunicações;
II. Sala de estar;
III. Compartimento próprio para administração;
IV. Compartimento para rouparia e guarda de utensílios de lim-
peza.

Parágrafo Único. As edificações de que tratam este artigo serão 
dotadas, ainda, de equipamentos para extinção de incêndio, de 
acordo com as normas exigidas pelo corpo de bombeiros e dispo-
sição deste código.

Art. 156 As instalações sanitárias do pessoal de serviços serão 
independentes e separadas das destinadas aos hóspedes.

Art. 157 Haverá sempre entrada de serviço independente da en-
trada dos hóspedes.

Art. 158 A adaptação de qualquer edificação para sua utilização 
como hotel, terá que atender integralmente todos os dispositivos 
da presente lei.

CAPÍTULO IV
EDIFICAÇÕES NÃO RESIDENCIAIS

SEÇÃO I
GENERALIDADES

Art. 159 As edificações não residenciais são aquelas destinadas a:
I. Uso industrial;
II. Locais de reunião;
III. Comércio, negócios e atividades profissionais;
IV. Estabelecimentos hospitalares e laboratórios;
V. Usos especiais diversos.

Art. 160 As edificações não residenciais terão equipamentos para 
extinção de incêndio, de acordo com as normas exigidas pelo cor-
po de Bombeiros e disposições deste código.

Art. 161 As manufaturas, oficinas, usinas, armazéns, depósitos de 
madeiras ou mercadorias e todos os estabelecimentos industriais 
e comerciais, ofereçam perigos inconvenientes quer para segu-
rança ou comodidade dos vizinhos, quer para saúde pública, quer 
ainda para o meio ambiente, só poderão ser instalados ou cons-
truídos mediante autorização da Prefeitura, e em locais que esta 
determinar.

Art. 162 Os estabelecimentos cujas instalações possam produzir 
ruído, trepidação, cheiro intenso, moscas, alterações de águas, 
de explosão, de incêndios, emanações nocivas, poeira, fumaça, 
ação danosa sobre a fauna e flora, só poderão ser construídos 
com zonas de proteção de largura determinada em cada caso, 
pela Prefeitura.
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PADARIAS, FÁBRICAS DE MASSA, REFINAÇÃO DE AÇÚCAR, DO-
CES, TORREFAÇÃO DE CAFÉ E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 
CONGÊNERES.

Art. 178 Os estabelecimentos constantes desta rubrica deverão 
ter:
I. As paredes das salas de elaboração dos produtos, revestidas de 
azulejos ou de camada impermeável e lisa até a altura de 2,00 m 
(dois metros) e, daí para cima, pintadas com cores claras;
II. As salas de preparo dos produtos, com aberturas teladas à 
prova de insetos;
III. Um sanitário para cada grupo de 20 (vinte) pessoas;
IV. Lavatórios providos de água corrente, em número suficiente 
determinado pela autoridade sanitária.

Art. 179 As máquinas, caldeiras e fornos serão colocados em pon-
tos apropriados, distanciando os dois últimos 1,00m (um metro), 
pelo menos, das paredes dos vizinhos.

SEÇÃO IV
EDIFICAÇÕES DESTINADAS A LOCAIS DE REUNIÃO

SUBSEÇÃO I
GENERALIDADES

Art. 180 São considerados locais de reunião:
I. Estádios;
II. Auditórios, ginásios esportivos, hall de convenções e salões de 
exposições;
III. Cinemas;
IV. Teatros;
V. Parques de diversões;
VI. Circos;
VII. Piscinas.

Art. 181 Nas partes destinadas a uso pelo público em geral, serão 
previstas:
I. Circulação de acesso e escoamento em atendimento às normas 
técnicas definidas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas, NBR 9050/1994 e NBR 9077/2001;
II. Condições de perfeita visibilidade;
III. Espaçamento entre filas e série de assentos;
IV. Locais de espera;
V. Instalações sanitárias;
VI. Lotação (fixação).

Art. 182 Nenhum projeto de edificação destinada a local de reu-
nião será aprovado, sem que a respeito se pronunciem as autori-
dades sanitárias.

Art. 183 Os teatros, cinemas, circos ou outras quaisquer casas 
de diversões, construídas com caráter permanente ou provisório, 
não poderão ser franqueadas ao público, sem prévia vistoria, em 
que lhes sejam verificadas as condições de higiene, segurança e 
comodidade.

§ 1º - A vistoria será requerida pelo interessado à Prefeitura e feita 
por técnico que esta designar. Só depois de atendidas as exigên-
cias determinadas pela vistoria será concedida licença.

§ 2º - Depois mesmo de expedido o alvará de licença, será este 
cassado e interditadas tais casas, quando verificarem a falta de 
quaisquer das condições de higiene, segurança e comodidade es-
tabelecidas, e até seja a falta observada.

Art. 184 No alvará de licença de funcionamento de casas de diver-
sões deverá constar à lotação das diversas localidades.

Art. 185 Cada expectador disporá de 5,00 m³ (cinco metros 

de um para cada 30 (trinta) pessoas, como também compartimen-
tos especiais, para vestiários dos empregados.

Art. 171 Na construção das fábricas, garagens e oficinas, deverão 
ser adotados os preceitos gerais estabelecidos para habitação, no 
qual lhes for aplicável, devendo ainda dispor de fossas para rece-
ber água de lavagem, ligada à rede de esgotos, quando houver.

Art. 172 Além de outras providências que poderão ser determina-
das pelas autoridades sanitárias, os estabelecimentos, fábricas e 
indústrias ou oficinas, deverão satisfazer as seguintes condições:
I. Não serem instalados em porões;
II. O pé direito mínimo para os compartimentos de trabalho será 
de 4,00m (quatro metros);
III. A superfície dos vãos de iluminação será no mínimo de 1/5 
(um quinto) de área dos pisos nas salas onde trabalham mais de 
20 (vinte) operários.
SEÇÃO II
ESTABELECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
Art. 173 Nos estabelecimentos comerciais ou industriais, onde se 
fabriquem, vendam ou depositem gêneros alimentícios ou bebidas 
de qualquer natureza, os compartimentos dos locais de preparo, 
deverão ter as aberturas teladas à prova de insetos, as paredes 
revestidas de ladrilhos claros, vidrados, até a altura de 1,50 (um 
metro e meio) e torneiras e ralos para facilitar a lavagem do piso.

Art. 174 Os açougues e peixarias deverão ter:
I. Piso revestido de ladrilho ou mosaicos de cores claras, e na 
falta desse material, cimento sem nenhuma fenda, com inclina-
ção suficiente ao escoamento das águas de lavagem que serão 
encaminhadas convenientemente para um depósito, de modelo 
aprovado pela prefeitura;
II. As paredes revestidas de ladrilhos ou mosaicos de cores claras, 
até a altura mínima de 2,00 m (dois metros);
III. Dispositivos telados à prova de mosca, que impeçam a comu-
nicação direta entre a parte destinada a exposição das carnes e o 
público. E quando isso não for possível, deve a carne ser colocada 
em ganchos e ficar suspensa, isolada das paredes e coberta com 
toalhas limpas ou papel apropriado;
IV. Os utensílios em perfeito estado de asseio;
V. Lavatórios em número determinado pela autoridade sanitária, 
com água corrente, torneiras providas de mangueiras suficientes 
para limpeza diária de todos os compartimentos.
SEÇÃO III
EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO USO INDUSTRIAL
Art. 175 As edificações destinadas ao uso industrial, além das exi-
gências deste Código que lhes forem aplicáveis, deverão atender 
às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e as 
normas federais, estaduais e municipais específicas.

Art. 176 Visando o controle da qualidade de vida da população de-
penderão de aprovação e aceitação, por parte do órgão estadual 
competente, as indústrias que produzam resíduos líquidos, sólidos 
ou gasosos.

Art. 177 As edificações destinadas à indústria de produtos alimen-
tícios e de medicamentos deverão:
I. Ter, nos recintos de fabricação, as paredes revestidas até a altu-
ra mínima de 2,00 m (dois metros) com materiais lisos, laváveis, 
impermeáveis e resistentes a produtos químicos agressivos;
II. Ter o piso revestido com materiais lisos, laváveis, impermeáveis 
e resistentes a produtos químicos agressivos, não sendo permitido 
o piso simplesmente cimentado;
III. Ter assegurado a incomunicabilidade direta com os comparti-
mentos sanitários;
IV. Ter as aberturas de iluminação e ventilação dotadas de prote-
ção com tela milimétrica.

SUBSEÇÃO I
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SUBSEÇÃO II
ESTÁDIOS

Art. 198 Os estádios, além das condições estabelecidas por este 
regulamento, obedecerão ainda às seguintes disposições:
I. As entradas e saídas só poderão ser feitas através de rampas. 
Essas rampas terão a soma de suas larguras calculadas na base de 
1,40m (um metro e quarenta centímetros) para cada 1.000 (um 
mil) espectadores, não podendo ser inferior a 2,50m (dois metros 
e cinqüenta centímetros);
II. Para cálculo de capacidade das arquibancadas e gerais serão 
admitidas para cada 1,00m² (um metro quadrado), 2 (duas) pes-
soas sentadas e 3 (três) pessoas em pé.

SUBSEÇÃO III
AUDITÓRIOS, GINÁSIOS ESPORTIVOS, HALL DE CONVENÇÕES E 
SALÕES DE EXPOSIÇÕES

Art. 199 Os auditórios, ginásios esportivos, hall de convenções e 
salões de exposições, obedecerão as seguintes condições:
I. Quanto ao piso:
a) O piso das platéias será um declive, com rampas até 7% (sete 
por cento);
b) O piso das localidades elevadas se desenvolverá em degraus, 
com altura máxima de 20,00 cm (vinte centímetros) e profundida-
de mínima de 50,00 cm (cinquenta centímetros);
II. Quanto às portas de saída do recinto onde se localizar os as-
sentos:
a) Haverá sempre mais de uma porta de saída e cada uma delas 
não poderá ter largura inferior a 2,00m (dois metros);
b) A soma das larguras de todas as portas de saída equivalerá uma 
largura total correspondente a 1,00m (um metro), para cada 100 
(cem) espectadores;
c) O dimensionamento das portas de saída será independente da-
quele considerado para as portas de entrada;
d) Terão inscrição “SAÍDA”, sempre luminosa;
e) As folhas de portas de saída dos locais de reunião, assim como 
as bilheterias, se houver, não poderão abrir diretamente sobre os 
passeios dos logradouros;
f) As folhas das portas de saída deverão abrir sempre para o ex-
terior do recinto;
III. Quanto a localidades elevadas:
a) O guarda-corpo terá a altura máxima de 1,00m (um metro);
IV. Quanto aos locais de espera:
a) Os locais de espera terão área equivalente no mínimo, a 1,00m² 
(um metro quadrado) para cada 8 (oito) espectadores;
b) Será permitida a instalação de bar e botequim nas salas de 
espera, quando bastante amplas e de modo que não dificultem o 
movimento do público;
V. Quanto à renovação e condicionamento de ar:
a) Os auditórios com capacidade superior a 300 (trezentas) pesso-
as possuirão, obrigatoriamente, equipamentos de condicionamen-
to de ar; quando a lotação for inferior a 300 (trezentas) pessoas, 
bastará a existência de sistema de renovação de ar;
VI. Quanto à construção:
a) Serão de material incombustível, podendo ser empregados ma-
teriais de possível combustão no piso térreo, aberturas, estrutura 
da cobertura e peças de maquinismo e cenários;
b) Quando houver pavimento superior, o teto do pavimento térreo, 
e as colunas e vigas que suportarem o pavimento superior serão 
de material incombustível;
VII. Quanto à prevenção contra incêndio:
a) Serão providos de equipamento contra incêndio conforme de-
terminação do Corpo de bombeiros, o qual deverá ser comprovado 
com projeto;
VIII. Quanto à iluminação elétrica:
a) Será instalada de acordo com o regulamento em vigor, ha-
vendo circuitos separados para as luzes das portas, corredores, 

cúbicos) de ar renovado por hora.

Art. 186 Nos teatros, as partes destinadas ao público serão intei-
ramente separadas da parte destinada aos artistas.

Parágrafo Único. A parte destinada aos artistas deverá ter entrada 
da rua, independente das do público.

Art. 187 As circulações de acesso em seus diferentes níveis obede-
cerão às disposições sobre circulação em diferentes níveis.

Art. 188 As circulações de acesso às diversas localidades, destina-
das aos espectadores terão a largura mínima de 1,50 m (um metro 
e meio) devendo obedecer as seguintes condições:
I. Serão construídas todas de material incombustível;
II. Serão sempre em lances retos, devendo ter patamares com 
2,00 m (dois metros) de extensão, no mínimo, quando excederem 
de 16 (dezesseis) degraus.

Parágrafo Único. Quando a lotação exceder 2.000 (dois mil) lu-
gares, serão exigidas rampas para o escoamento de público dos 
diferentes níveis.

Art. 189 Fica a critério da Prefeitura Municipal a autorização para 
funcionamento e localização de circos e parques de diversão.

Art. 190 Quando a lotação de um local de reunião se escoar atra-
vés de galeria, esta manterá uma largura mínima constante até 
o alinhamento do logradouro, igual à soma da largura das portas 
que para ela se abram.

Parágrafo Único. Se a galeria tiver o compartimento superior a 
30,00m (trinta metros), a largura da mesma será aumentada de 
10% (dez por cento) para cada 10,00m (dez metros), ou fração 
de excesso.

Art. 191 Será prevista, em projeto, uma demonstração da inde-
pendência das circulações de entrada e saída de público.

Art. 192 Quando houver venda de ingresso, as bilheterias terão 
guichês afastados, no mínimo, 3,00m (três metros) do alinhamen-
to do logradouro.
Art. 193 Não poderá haver porta, ou outro qualquer vão de comu-
nicação interna entre as diversas dependências de uma edificação 
destinada à reunião e as edificações vizinhas.

Art. 194 Será assegurada, de cada assento ou lugar, perfeita visi-
bilidade do espetáculo, o que ficará demonstrado através de curva 
de visibilidade.

Art. 195 O espaço entre duas filas consecutivas de assentos não 
será inferior a 90,00 cm (noventa centímetros), de encosto a en-
costo.

Parágrafo Único. As platéias terão poltronas de braços fixos, com 
assento de 40,00 x 40,00 cm (quarenta por quarenta centíme-
tros), no mínimo, tendo movimento automático para facilitar a 
passagem e deverão atender a declividade do piso.

Art. 196 Cada série não poderá conter mais de 15 (quinze) assen-
tos, devendo ser intercalado entre as séries, um espaço de, no 
mínimo 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura.

Parágrafo Único. Nas platéias haverá passagens nas duas laterais, 
com a largura mínima de 90,00 cm (noventa centímetros) cada 
um.

Art. 197 As instalações sanitárias para o público serão indepen-
dentes das dos empregados.
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VI. Nenhum equipamento ou instalação de qualquer ordem pode-
rá por em perigo os funcionários e o público.

SUBSEÇÃO VI
PISCINAS

Art. 206 No projeto e construção de piscinas, serão observadas 
condições que assegurem:
I. Facilidade de limpeza;
II. Distribuição e circulação satisfatória de água;
III. Impedimento do refluxo das águas de piscina para rede de 
abastecimento e, quando houver calhas, destas para o interior 
das piscinas.
SEÇÃO V
EDIFICAÇÕES DESTINADAS A COMÉRCIO, NEGÓCIOS E ATIVIDA-
DES PROFISSIONAIS
Art. 207 As unidades destinadas a comércio, negócios e atividades 
profissionais, são as lojas e salas.

Art. 208 As lojas e salas poderão utilizar toldos protetores sobre o 
passeio, desde que a altura mínima seja de 2,20 m (dois metros e 
vinte centímetros).

Parágrafo Único. A obrigatoriedade de atendimento dessas nor-
mas é extensiva a instalações comerciais para o fim de que trata 
esse artigo.

Art. 209 As edificações destinadas a comércio em geral, deverão:
I. Ter vãos de iluminação e ventilação com área não inferior a 1/10 
(um décimo) da área útil dos compartimentos;
II. Ter as portas gerais de acesso ao público, com uma largura 
mínima de 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros);
III. Ter em cada pavimento, 01 (um) conjunto sanitários, na pro-
porção de 01 (um) para cada grupo de 20 (vinte) pessoas ou 
fração, calculados à razão de uma pessoa para cada 15,00 m² 
(quinze metros quadrados) de área de sala, não computada aque-
la que for servida de gabinete sanitário privativo;
IV. Ter instalações sanitárias para uso público, separadas por sexo, 
nas lojas de médio e grande porte, na razão de um conjunto de 
vaso e lavatório para cada 200,00 m² (duzentos metros quadra-
dos) de área de piso de salão, localizadas junto às circulações 
verticais ou em área de fácil acesso;
V. Ter 01 (um) sanitário para cada instalação comercial unitária;
VI. Lojas com iluminação artificial e sistema de renovação ou con-
dicionamento de ar, quando possuírem profundidade superior à 
largura da circulação ou distarem mais de 04 (quatro) vezes esta 
largura do acesso ou de pátio interno.
SEÇÃO VI
DO COMÉRCIO ESPECIAL
Art. 210 Os edifícios de comércio especial destinam-se às ativida-
des abaixo relacionadas:
I. Restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêne-
res:
II. Restaurantes - pizzarias, cantinas, casas de chá, churrascarias;
III. Lanchonetes e bares - lanchonete, bares, botequins, hot-dogs, 
pastelarias;
IV. Confeitarias e padarias - confeitarias, padarias, docerias, bufes, 
massas e macarrão, sorveterias.
V. Açougues e peixarias - açougues, casas de carne, peixarias, 
aves e ovos, animais vivos (de pequeno porte e pequeno número);
VI. Mercearias e quitandas - mercearias quitandas, empórios, ar-
mazéns, quitandas, laticínios, frios;
VII. Mercados e supermercados - pequenos mercados e super-
mercados.

Art. 211 Nas edificações onde, no todo ou em parte se proces-
sarem o manuseio, fabrico ou venda de gêneros alimentícios, 
deverão ser satisfeitas todas as normas exigidas pela legislação 
sanitária vigente.

vestíbulos, salas de espera e porta de saída;
IX. Quanto às salas de espetáculos:
a) A largura mínima das salas de espetáculos será de 8,00m (oito 
metros).

Art. 200 Os cinemas e teatros atenderão ao estabelecido nas sub-
seções I e III desta seção.

Art. 201 As cabinas onde se situam os equipamentos de projeção 
cinematográficos devem:
I. Assegurar por meio de sistema de exaustão ou condicionamento 
de ar, os índices de conforto térmico adotados pelo Departamento 
Nacional de Higiene do Trabalho;
II. Ter instalação de exaustão direta sobre os projetores que re-
mova para o exterior da cabina os aerodispersóides tóxicos produ-
zidos pelo arco voltaico;
III. Ter instalação de visor contra ofuscamento nos projetores ci-
nematográficos ou o uso de óculos adequados para o mesmo fim, 
pelos operadores.

Art. 202 As cabinas obedecerão ainda às seguintes especificações:
I. A área mínima da cabina será de 12,00 m² (doze metros qua-
drados), com pé direito mínimo de 3,00 m (três metros);
II. A cobertura da cabina deverá ser de material isolante para 
abrigar o operador da irradiação solar;
III. Os aparelhos termogeradores, tais como: transformadores, 
resistências, geradores, deverão ser colocados em recinto anexo, 
fora das cabinas.

Art. 203 Os camarins serão providos de instalações sanitárias pri-
vativas.

SUBSEÇÃO IV
PARQUES DE DIVERSÃO

Art. 204 A armação e montagem de parques de diversões atende-
rão às seguintes condições:
I. O material dos equipamentos será incombustível;
II. Haverá obrigatoriamente, vãos de “entrada” e “saída”, inde-
pendentes;
III. A soma total das larguras desses vãos de entrada e saída será 
proporcional a 1,00 m (um metro) para cada 500 (quinhentas) 
pessoas, todavia, ser inferior a 3,00 m (três metros) cada um.
IV. A capacidade máxima de público, permitida no interior dos 
parques de diversões, será proporcional a duas pessoas, sentadas, 
por metro quadrado de espaço destinado a espectadores;
V. Os equipamentos devem estar em perfeito estado de conserva-
ção e funcionamento;
VI. Nenhum equipamento ou instalação de qualquer ordem pode-
rá por em perigo os funcionários e o público.

SUBSEÇÃO V
CIRCOS

Art. 205 A armação e montagem de circos com cobertura ou não, 
atenderão a seguintes condições:
I. Haverá obrigatoriamente, vãos de “entrada” e de “saída” inde-
pendentes;
II. A largura dos vãos de entrada e saída será proporcional a 
1,00m (um metro) para cada 100 (cem) pessoas, não podendo, 
todavia, ser inferior a 3,00 m (três metros) cada uma;
III. A largura das passagens de circulação será proporcional a 1,00 
m (um metro) para cada 100 (cem) pessoas, não podendo, toda-
via, ser inferior a 2,00 m (dois metros);
IV. A capacidade máxima de espectadores permitida será propor-
cional a duas pessoas, sentadas, por metro quadrado de espaço 
destinado a espectadores;
V. Os equipamentos devem estar em perfeito estado de conserva-
ção e funcionamento;
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II. Os depósitos de armazenagem;
III. Os locais para estacionamento ou guarda de veículos e os 
postos de serviço e abastecimento de veículos;
IV. As fábricas de fogos de artifícios e munições.

Art. 220 Em nenhuma oficina ou depósito, onde sejam emprega-
das ou guardadas substâncias de fácil combustão ou produzidos 
artigos em iguais condições, poderão haver estufas ou chaminés 
a não ser que a respectiva fornalha se ache na parte de fora ou 
esteja encerrada dentro do compartimento isolado.

SUBSEÇÃO II
DEPÓSITOS DE EXPLOSIVOS, MUNIÇÕES E INFLAMÁVEIS FÁBRI-
CAS DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E MUNIÇÕES

Art. 221 As edificações para depósitos de explosivos, munições 
e inflamáveis, fábricas de fogos de artifícios e munições terão de 
obedecer às normas estabelecidas em regulamentação própria 
das Forças Armadas e do Corpo de Bombeiros ou outros órgãos 
com atribuições para tal.

Art. 222 As edificações de que trata esta subseção só poderão ser 
construídos em zonas especificamente para este fim destinadas, 
fora das zonas urbanizadas ou de expansão urbana, a não ser ca-
sos especiais, em instalações das Forças Armadas e Polícia Militar. 
Nesse Caso, os depósitos deverão ser projetados e construídos, 
obedecendo rigorosamente condições de segurança contra incên-
dio e ainda de choques de possíveis explosões.

SUBSEÇÃO III
DEPÓSITOS DE ARMAZENAGEM

Art. 223 Quando os depósitos de armazenagem se utilizarem de 
galpões, estes deverão satisfazer a todas as condições estabele-
cidas por esta lei.

Art. 224 A carga e descarga de quaisquer mercadorias deverão ser 
feitas no interior do lote.

SUBSEÇÃO IV
CONSTRUÇÃO E LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DES-
TINADOS AO COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E SERVI-
ÇOS CORRELATOS

Art. 225 São estabelecimentos de comércio varejista de combustí-
veis e serviços correlatos:
I. Postos de abastecimento;
II. Postos de serviços;
III. Postos de garagens.

§ 1º - Posto de abastecimento é o estabelecimento que se destina 
à venda no varejo de combustíveis e óleos lubrificantes.

§ 2º - Postos de serviços é o estabelecimento que, além de exer-
cer as atividades previstas no parágrafo primeiro, oferece serviços 
de lavagem, lubrificação de veículos e outros serviços correlatos.

§ 3º - Posto de garagem é o estabelecimento que, além de exercer 
as atividades previstas nos parágrafos primeiro e segundo, oferece 
áreas destinadas à guarda de veículos.

Art. 226 Nas edificações para posto de abastecimento de veículos, 
além das normas que forem aplicáveis por este código, serão ob-
servadas as concernentes à legislação sobre inflamáveis.

Art. 227 Aos postos de abastecimento serão permitidas as seguin-
tes atividades:
I. Abastecimento de combustível;
II. Troca de óleos lubrificantes em área apropriada e com 

Art. 212 Os depósitos de material de limpeza, consertos e ou-
tros fins, bem como os eventuais compartimentos para pernoite 
de empregados ou vigia e a residência ao zelador, não poderão 
estar no mesmo local, nem ter comunicação direta com os com-
partimentos destinados a consumo de alimentos, cozinha, fabrico, 
manipulação, depósito de matérias primas ou gêneros, e a guarda 
de produtos acabados.
SEÇÃO VII
DOS RESTAURANTES, LANCHONETES, BARES E ESTABELECIMEN-
TOS CONGÊNERES
Art. 213 As cozinhas, copas, despensas e salões de consumição 
desses estabelecimentos terão os pisos e paredes revestidas de 
material liso, resistente e não absorvente, sendo as paredes re-
vestidas até a altura de 2,00 m (dois metros).

Art. 214 Se os compartimentos de consumo de alimentos não dis-
puserem de aberturas externas, pelo menos em duas faces deve-
rão ter instalação de renovação de ar.

Art. 215 Além da parte destinada a consumação, os restaurantes 
deverão dispor:
I. De cozinha - cuja área que não será inferior a 5,00 m² (cinco 
metros quadrados), devendo corresponder à relação mínima de 
1:10 (um por dez) da área total dos compartimentos que possam 
ser utilizados para consumo. As cozinhas não poderão ter comuni-
cação direta com o salão de refeições;
II. Opcionalmente, de um compartimento para despensa ou de-
pósito de gêneros alimentícios, que deverá satisfazer às condições 
exigidas para compartimentos de permanência transitória, estan-
do ligado diretamente à cozinha e tendo área mínima de 4,00 m² 
(quatro metros quadrados).
Art. 216 Nos bares e lanchonetes, deverão ser atendidas as se-
guintes diretrizes:
I. A área dos compartimentos destinados à venda ou à realização 
de refeições ligeiras, quentes ou frias, deverão ser de tal forma 
que permita, no plano do piso, a inscrição de um círculo com diâ-
metro mínimo de 2,00m (dois metros);
II. Os compartimentos ou ambientes que possam ser utilizados 
para venda ou consumo de alimentos apresentando área cujo total 
seja superior a 40,00m² (quarenta metros quadrados), deverão 
satisfazer às seguintes especificações:
a) Dispor de aberturas externas, pelo menos em duas faces ou de 
instalação de renovação de ar;
b) Possuir um compartimento para despensa ou depósito de gê-
neros alimentícios, que satisfaça, para efeito de ventilação e ilu-
minação, as condições estabelecidas para os compartimentos de 
permanência transitória estando ligado diretamente à cozinha e 
tendo área mínima de 4,00 m² (quatro metros quadrados).
SEÇÃO VIII
ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES E CONGÊNERES
Art. 217 As edificações destinadas a estabelecimentos hospitalares 
e congêneres obedecerão as condições estabelecidas pelo Ministé-
rio da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, e 
Secretaria do Estado, observando-se a Legislação Vigente.
SEÇÃO IX
ESTABELECIMENTOS ESCOLARES
Art. 218 As edificações destinadas a estabelecimentos escolares e 
congêneres obedecerão as condições estabelecidas pela Secreta-
ria de Educação do Estado, observando-se a Legislação vigente.
SEÇÃO X
USOS ESPECIAIS E DIVERSOS

SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 219 São considerados como edificações de usos especiais di-
versos:
I. Os depósitos de explosivos, munição e inflamáveis;
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VI. Em local acessível, telefone público, tipo moedeiro, se for inte-
resse da Companhia Concessionária do Serviço Telefônico;
VII. Sistema de iluminação dirigida, foco de luz voltado exclusi-
vamente para baixo e com as luminárias protegidas lateralmente 
para evitar ofuscamento dos motoristas e não perturbar os mora-
dores das adjacências;
VIII. As áreas de circulação de veículos deverão ser pavimentadas;
IX. Os postos de abastecimento, serviços e de garagem, estão 
obrigados a construírem lagoa, de decantação no próprio terreno, 
sendo vedada à transferência de água não tratada para fora do 
mesmo.
SUBSEÇÃO V
COCHEIRAS E ESTÁBULOS

Art. 237 As cocheiras e estábulos deverão preencher além de ou-
tras condições deste regulamento que lhe forem aplicáveis, as que 
seguem:
I. Só serão permitidos dentro do perímetro urbano desde que es-
tejam situados a distância mínima de 200,00m (duzentos metros) 
de habitação, observadas severas condições de higiene;
II. As aberturas que tenham serão vedadas com telas metálicas a 
prova de insetos;
III. Terão pé direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta 
centímetros);
IV. Terão piso revestido de material impermeável e resistente com 
inclinação necessária para o franco escoamento das águas;
V. As suas paredes, sejam elas de madeira ou de alvenaria, de-
vem sempre apresentar bom estado de conservação com pintura 
adequada;
VI. Não poderão ter comunicação com nenhum compartimento 
destinado a habitação;
VII. A respectiva superfície de iluminação e ventilação será pelo 
menos, 1/5 (um quinto) da área do piso;
VIII. As manjedouras, divisões de baias e bebedouros, quando 
houverem, serão todos impermeáveis e impermeabilizados super-
ficialmente, de modo a garantir a sua conservação em bom estado 
de asseio e a não permitir a estagnação de líquidos;
IX. O depósito de estrume terá capacidade para receber os resí-
duos de dois dias pelo menos, não oferecendo o risco de absorção 
ou de infiltração, permitindo fácil limpeza e apresentando fecho ou 
tampa com junta aderente, à prova de insetos.

Art. 238 As cocheiras e estábulos construídos anteriormente à 
promulgação deste código, serão adaptadas aos seus dispositivos 
dentro do prazo razoável que o prefeito fixar, não inferior a 60 
(sessenta) dias.

SEÇÃO XI
EDIFÍCIOS DE RELEVÂNCIA PARA O PATRIMÔNIO HISTÓRICO

SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 239 Os imóveis situados nesta zona serão enquadrados por 
ato do executivo, após o parecer do Conselho de Desenvolvimento 
Municipal, em uma das 3 (três) categorias de preservação abaixo:
I. P1: Imóvel a ser totalmente conservado ou restaurado, tanto 
interna como externamente, por seu valor histórico ou cultural;
II. P2: Imóvel que deve ter seu exterior conservado ou restaurado, 
podendo haver remanejamento interno, desde que sua volumetria 
e acabamento externos não sejam afetados;
III. P3: Imóvel adjacente à edificação ou ao conjunto arquitetô-
nico de interesse histórico, podendo ser demolido, mas ficando a 
reedificação sujeita a restrições capazes de impedir que a nova 
construção ou utilização descaracterize as relações espaciais e vi-
suais existentes na zona.

§ 1º Nas edificações de categoria P1 e P2 deverão:
a) Ser somente utilizados materiais que não descaracterizem o 

equipamento adequado;
III. Comércio:
a) Acessórios e peças de pequeno porte e fácil reposição;
b) Utilidades relacionadas com higiene e segurança de veículos;
c)  Pneus, câmaras de ar e prestação de serviços de borracheiro;
d)  Jornais, revistas, mapas, roteiros turísticos e souvenires;
e) Lanchonete, sorveteria e restaurante.

Art. 228 Aos postos de serviços, alem das atividades previstas no 
artigo anterior, serão permitidos os seguintes:
I. Lavagem e lubrificação de veículos;
II. Outros serviços correlatos.

Parágrafo Único. Os postos de serviços manterão, obrigatoriamen-
te, áreas livres para estacionamento.

Art. 229 Aos postos garagens, serão ainda permitidas:
I. Guarda de veículos;
II. Lojas para exposição.

Art. 230 Os postos de serviços e de abastecimento de veículos 
deverão possuir instalações sanitárias com chuveiros.

Art. 231 As instalações para limpeza de carros, lubrificação e ser-
viços correlatos não poderão ficar a menos de 4,00m (quatro me-
tros) de afastamento das divisas laterais e de fundos.

Parágrafo Único. Quando os serviços de lavagem e lubrificação 
estiverem localizados a menos de 4,00m (quatro metros) das di-
visas, deverão os mesmos estar em recintos cobertos e fechados 
nesta divisa.

Art. 232 Se o pátio for coberto, as colunas de suporte da cobertura 
não poderão ficar a menos de 4,00m (quatro metros) de distância 
dos logradouros (recuo frontal).

Art. 233 Quando o recinto de serviços não for fechado, o alinha-
mento dos logradouros deverá ser avivado por uma mureta com 
altura mínima de 30,00 cm (trinta centímetros), com exceção das 
partes reservadas ao acesso e à saída dos veículos, os quais deve-
rão ficar inteiramente livres.

Art. 234 Nos postos de entradas e saídas de veículos deverão estar 
a no mínimo 15,00m (quinze metros) de esquina, o meio fio será 
rebaixado, e sobre o passeio as passagens de veículos terão no 
máximo 7,00m (sete metros) de largura.

Art. 235 As instalações nos estabelecimentos de comércio varejis-
ta de combustíveis e serviços correlatos obedecerão às prescrições 
fixadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em 
vigor, pelo Conselho Nacional de Petróleo (CNP), e mais as se-
guintes:
I. Os tanques serão subterrâneos e afastados de no mínimo 5,00m 
(cinco metros) das divisas do terreno;
II. As bombas terão afastamento da testada do terreno de no 
mínimo 6,00m (seis metros).

Art. 236 Os estabelecimentos de comércio varejista de combustí-
veis e serviços correlatos são obrigados a manter:
I. Suprimento de ar e água;
II. Em local visível o certificado de aferição fornecido pelo instituto 
Nacional de Pesos e medidas (INPM);
III. Extintores e mais equipamentos de prevenção contra incên-
dios, observadas as prescrições dos órgãos competentes;
IV. Perfeitas condições de funcionamento, higiene e limpeza do 
estabelecimento, atendendo convenientemente o público usuário 
consumidor;
V. Em lugar visível do estabelecimento, mapas e informações tu-
rísticas do município;
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urbana do município, poderá dispor de privada externa.

Art. 246 Nenhuma planta de prédio a ser construído em alinha-
mento de logradouro público, poderá ser aprovada, se não houver 
janelas nas respectivas fachadas.
SEÇÃO II
CONSTRUÇÕES DE MADEIRA
Art. 247 Toda residência de madeira terá em seu interior instala-
ções sanitárias construídas em alvenaria até a altura mínima de 
1,50m (um metro e cinqüenta centímetros), com revestimento im-
permeabilizante nas paredes e no piso.

Art. 248 Pequenas edificações de um só pavimento, cobrindo área 
inferior a 20,00m² (vinte metros quadrados), e não destinadas à 
habitação noturna, só poderão ser edificadas fora do perímetro 
urbano, não se lhes aplicando os dispositivos anteriores.

Art. 249 Todas as partes de madeira das edificações deverão distar 
15,00 cm (quinze centímetros) pelo menos das chaminés, estufas 
e canalização de gases ou de líquidos quentes.
SEÇÃO III
CONSTRUÇÕES PRÓXIMAS A RECURSOS HÍDRICOS
Art. 250 Nenhum serviço de construção poderá ser executado à 
margem dos cursos d’água ou das valas sem que sejam executa-
das as obras de arte por ventura exigidas pela Prefeitura ou sem 
que sejam observadas para tornar possível a descarga convenien-
te, a forma e as dimensões por ela estabelecida, para a secção 
de vazão.

Art. 251 Em caso algum poderão ser realizados serviços de aterro 
ou desvio das margens ou cursos d’água ou valas, sem prévia li-
cença da Prefeitura, que poderá exigir, ao concedê-la, a execução 
de obras julgadas convenientes para assegurar o fácil escoamento 
das águas.

Art. 252 Os afastamentos de construções em relação a recursos 
hídricos deverá atender o disposto na legislação ambiental federal 
e estadual vigente.
SEÇÃO IV
CONSTRUÇÕES NAS VIAS PÚBLICAS
Art. 253 Nenhum serviço ou obra que exija o levantamento de 
calçamento ou abertura de escavação no leito das vias públicas 
poderá ser executado por particulares ou empresas, sem prévia li-
cença da Prefeitura, sob pena de multa, além do embargo da obra.

Parágrafo Único. Fica a cargo do executor a recomposição da via 
pública, podendo a prefeitura encarregar-se da recomposição, cor-
rendo então as despesas por conta de quem deu causa ao serviço, 
o que será definido no ato do requerimento para licença da obra.

Art. 254 É proibida a colocação de quaisquer degraus, cunhas ou 
outros objetos fixos, não só nas sarjetas como nos passeios ou em 
qualquer parte dos logradouros públicos.

Art. 255 Os proprietários de terrenos nas zonas urbanas, em ruas 
onde houver meio-fios, são obrigados a construir ou reconstruir o 
passeio em frente aos mesmos terrenos.
§ 1º - O material a empregar na construção de passeio ficará a 
juízo da Diretoria de obras que poderá estabelecer os desenhos 
a adotar, no caso de ser empregado revestimento a ladrilho ou 
outro material.

§ 2º - A prefeitura estabelecerá um tipo uniforme de passeio para 
cada via ou trecho da via pública.

Art. 256 Correrá por conta do proprietário a execução total do 
passeio, segundo os critérios da Secretaria de Obras e do disposto 
na Lei de Circulação, Transporte e Mobilidade Urbana;

padrão arquitetônico a ser aprovado;
b) Ser preservados seus ornamentos de estuque, balcões, traba-
lhos em ferro, vidros trabalhados e esquadrias.

§ 2º As edificações de categoria P3 deverão observar o seguinte:
a) Cobertura com telha cerâmica, não sendo admitidas telhas de 
fibro-cimento;
b) Poderão ser construídas no alinhamento frontal do terreno.

Art. 240 No largo da Igreja não serão permitidos muros ou cercas.

Art. 241 A escadaria rústica que dá acesso ao largo da Igreja pelo 
lado sul deverá ser preservada com suas características originais.

Art. 242 Na área ocupada pelos ranchos para embarcações, entre 
a Rua Manoel Álvaro de Araújo e a praia, somente serão admitidos 
usos e atividades relacionados à pesca e às embarcações.

§ 1º Os ranchos de pesca poderão ser reformados ou reconstruí-
dos, desde que seja observado o seguinte:
a) Estrutura e paredes de madeira;
b) Estrutura do telhado em madeira;
c) Telhas cerâmicas;
d) Somente pavimento térreo, sem subsolo;
e) Piso natural de areias.

§ 2º Nos terrenos existentes entre os ranchos de pesca e a Rua 
Manoel Álvaro de Araújo, somente serão permitidas desde que 
observado o seguinte:
a) Construção em estilo açoriano, em concordância com as edifi-
cações existentes que apresentam características arquitetônicas 
relevantes à preservação;
b) Somente pavimento térreo, sem subsolo;
c) Altura máxima de cumeeira - 4,50m (quatro metros e cinqüenta 
centímetros);
d) Telha colonial do tipo calha;
e) Estrutura do telhado em madeira. (redação Lei 729/2001)

Art. 243 Na área entre a Praça 21 de abril e a praia serão admiti-
das edificações:
I. Somente com pavimento térreo, sem subsolo;
II. Com projeto de esgoto aprovado pela FATMA;
III. Com anuência da Marinha do Brasil;
IV. Com parecer do Conselho de Desenvolvimento Municipal;
V. Com uso pesqueiro, náutico, de lazer ou de utilidade pública;
VI. Altura máxima de 4,50m (quatro metros e cinqüenta centíme-
tros) a contar do nível da praça;
VII. Recuo frontal mínimo de 4,00m (quatro metros).

Parágrafo Único. Nesta área não será admitido parcelamento do 
solo.
Art. 244 Nas áreas edificadas ao lado da escadaria da Igreja de 
São Joaquim deverá ser observado o seguinte:
I. Não é permitida ampliação das construções e áreas abertas;
II. A cobertura deverá ser com telha cerâmica, semelhante ao 
Centro Histórico;
III. O uso deverá ser comercial ou de lazer.
IV. 
CAPÍTULO V
ARQUITETURA DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS

SEÇÃO I
ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Art. 245 O estilo arquitetônico e decorativo é livre, dentro dos 
limites do decoro público e das regras da arte, respeitadas as leis 
atinentes.

§ 1º - Nenhuma residência ou estabelecimento, situado na área 
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valas, sarjetas ou canalizações públicas.

Art. 266 O material excedente resultante de movimentos de terra 
deverão ser destinados a locais de depósito licenciados pelos ór-
gãos ambientais.
SEÇÃO VIII
FUNDAÇÕES
Art. 267 O projeto e execução de uma fundação, assim como as 
respectivas sondagens, exame de laboratórios, provas de cargas e 
outros que se fizerem necessárias, serão feitas de acordo com as 
normas adotadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT).

Art. 268 Sem prévio saneamento do solo, nenhum edifício pode 
ser construído sobre terreno:
I. Úmido pantanoso;
II. Que haja servido para depósito de lixo a menos de 10 (dez) 
anos;
III. Misturado com húmus ou substâncias orgânicas.

Art. 269 Nenhum alicerce será construído próximo ao morro em 
distância menor de 3,00m (três metros) de base do mesmo, salvo 
no caso de haver muralha que o ampare convenientemente.

Parágrafo Único. A construção de prédios ou qualquer obras so-
bre o morro, obriga o proprietário às medidas de segurança que 
a Prefeitura exigir, a fim de evitar o escorregamento do terreno.

SEÇÃO IX
ESTRUTURAS
Art. 270 O projeto e execução de uma edificação obedecerá às 
normas da Associação Brasileira de Normas técnicas (ABNT).

Art. 271 A movimentação dos materiais e equipamentos neces-
sários à execução de uma estrutura será sempre feita, exclusiva-
mente, dentro do espaço aéreo delimitado dentro das divisas do 
lote.

Art. 272 As colunas e vigas que sustentarem paredes ou qualquer 
outra parte da construção, que interesse a segurança do edifício, 
não podem ser de madeira ou outro material combustível.
SEÇÃO X
PAREDES
Art. 273 Quando forem empregadas paredes autoportantes em 
uma edificação, serão obedecidas às respectivas normas da Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), para os diferentes 
tipos de materiais utilizados.

Art. 274 Quando o edifício for dividido em habitações distintas, as 
paredes divisórias entre essas habitações serão de um tijolo, no 
mínimo.

Art. 275 Quando as paredes não forem construídas de tijolos ou 
pedra, as respectivas espessuras serão calculadas em função do 
material empregado e a carga que tiverem de receber. Todos os 
cálculos constarão no memorial. A Prefeitura poderá neste caso 
exigir que o interessado apresente desenhos pormenorizados, em 
escala conveniente.

Art. 276 Nas construções destinadas a armazéns, fábricas, ofici-
nas, etc., que eventualmente possam receber sobrecargas espe-
ciais, ou esforços repetidos e vibrações, as espessuras das pare-
des serão calculadas de modo que garantam perfeita estabilidade 
e segurança do edifício.

Art. 277 Para construção de paredes de alvenaria será observado 
o seguinte:
I. As paredes externas terão os tijolos ou pedras assentados dei-
tados, com espessura mínima de 11,00 cm (onze centímetros);

§ 1º - Os passeios terão a largura determinada pela prefeitura de 
acordo com as conveniências locais.

§ 2º - Quando a prefeitura aumentar a largura ou alterar o nive-
lamento dos passeios existentes a mais de 5 (cinco) anos, correrá 
por sua conta a respectiva despesa.

Art. 257 Para os efeitos do artigo anterior deverá o proprietário 
requerer à Prefeitura a devida licença que será concedida indepen-
dentemente de alvará.

Art. 258  Chanframento e rebaixamento de guias e meios-fios, 
destinados à entrada de veículos, depende de licença especial e 
pagamento da respectiva taxa.

Art. 259 A Prefeitura poderá exigir dos proprietários de terrenos, 
sempre que o nível dos logradouros for superior ou inferior aos 
logradouros, confrontantes, a construção de muralhas de arrimo 
ou a construção de sarjetas e drenos para desvio de águas pluviais 
ou infiltração que cause dano à via pública.
SEÇÃO V
ALINHAMENTOS E NIVELAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES
Art. 260 Qualquer nova construção fronteira às vias públicas deve-
rá obedecer ao alinhamento e nivelamento determinado pela Lei 
de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.
SEÇÃO VI
MUROS E CERCAS
Art. 261 Não depende de alvará a reconstrução e a restauração 
dos muros ou grades desabados e cujas fundações estejam em 
alinhamentos não sujeitos a modificações.

Art. 262 Os muros dos terrenos terão, na faixa de recuo frontal, a 
altura máxima de 50,00 cm (cinquenta centímetros), podendo ha-
ver um complemento em gradil até 2,00 m (dois metros), e no res-
tante das divisas do lote altura máxima de 2,00 m (dois metros).

Art. 263 Nas seguintes zonas urbanas, definidas na Lei de Uso 
e Ocupação do Solo, caracterizadas pela ocorrência de terrenos 
com declividade acentuadas e cotas de nível elevadas, as divisas 
laterais terão a mesma configuração das testadas, com muros com 
altura máxima de 50,00 cm (cinquenta centímetros), podendo ha-
ver um complemento em gradil até 2,00m (dois metros):
I. Zona de Baixa Densidade 1 - ZB1;
II. Zona de Baixa Densidade 2 - ZB2;
III. Zona de Baixa Densidade 3 - ZB3;
IV. Zona Elevada 1 - ZEL 1;
V. Zona Elevada 2 - ZEL 2;

Parágrafo Único - As cercas de arame farpado serão toleradas so-
mente fora do Perímetro Urbano.
SEÇÃO VII
PREPARO DO TERRENO, ESCAVAÇÕES E SUSTENTAÇÃO DE TER-
RAS
Art. 264 Na execução do preparo do terreno e escavação, serão 
obrigatórias as seguintes precauções:
I. Evitar que as terras ou outros materiais alcancem o passeio ou 
leito dos logradouros;
II. O bota-fora dos materiais escavados deve ser realizado com 
destino a locais a critério do proprietário sem causar quaisquer 
prejuízos a terceiros;
III. Adoção de providências que se façam necessárias para a sus-
tentação dos prédios vizinhos limítrofes;
IV. Os nivelamentos deverão ser feitos, de modo que as águas 
pluviais tenham pronto escoamento, sem prejuízo dos vizinhos.

Art. 265 Os proprietários dos terrenos ficam obrigados a fixação, 
estabilização e sustentação da respectiva terra, por meio de obras 
e medidas de precaução contra erosões do solo, desmoronamento 
e contra carregamento de terras, materiais, detritos e lixos para as 
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Art. 287 É proibida a colocação de vitrines e mostruários nas pa-
redes externas das edificações avançando sobre o alinhamento 
predial ou limite do recuo obrigatório.

Parágrafo Único. A abertura de vãos para vitrinas e mostruários 
em fachada ou paredes de área de circulação horizontal será per-
mitida desde que o espaço livre dessa circulação em toda a sua 
altura, atenda às dimensões mínimas estabelecidas nesta lei.
SEÇÃO XIV
TAPUMES, ANDAIMES E PROTEÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
Art. 288 A licença para construção de tapumes e andaimes será 
dada juntamente com o alvará da obra.

Art. 289 Os tapumes e andaimes das obras paralisadas por mais 
de 120 (cento e vinte) dias terão que ser retirados.

SUBSEÇÃO I
TAPUMES

Art. 290 Nas construções até 3,00m (três metros) do alinhamento 
dos logradouros públicos será obrigatória a existência de tapumes 
em toda a testada do lote.

§ 1º - O tapume deverá ser mantido enquanto perdurarem as 
obras que possam afetar a segurança dos pedestres que se utili-
zarem os passeios dos logradouros.

§ 2º - Os tapumes de que trata este artigo deverão atender às 
seguintes normas:
a) A faixa compreendida pelo tapume não poderá ter largura su-
perior à metade da largura do passeio, nem exceder a 2,00m (dois 
metros);
b) Quando for construído em esquinas de logradouros, as placas 
existentes indicadoras do tráfego de veículos e outras de interesse 
público, serão mediante prévio entendimento com o órgão compe-
tente em matéria de trânsito, transferidas para o tapume e fixadas 
de forma a serem bem visíveis;
c) A sua altura não poderá ser inferior a 2,00m (dois metros) e 
terá bom acabamento.

Art. 291 Nas edificações afastadas mais de 3,00m (três metros) 
em relação ao alinhamento do logradouro, o tapume não poderá 
ocupar o passeio.

Art. 292 Para as obras de construção, elevações, reparos e demo-
lições de muros até 3,00m (três metros) não há obrigatoriedade 
de colocação de tapume.

Art. 293 Os tapumes deverão ser periodicamente vistoriados pelo 
construtor, sem prejuízo de fiscalização da Prefeitura, a fim de ser 
verificada sua eficiência e segurança.

SUBSEÇÃO II
ANDAIMES

Art. 294 Os andaimes, que poderão ser apoiados no solo ou não, 
obedecerão às seguintes normas:
I. Terão de garantir perfeitas condições de segurança de trabalho 
para os operários, de acordo com a Legislação Federal que trata 
sobre o assunto;
II. Terão as faces laterais externas devidamente protegidas, a fim 
de preservar a segurança de terceiros;
III. Os seus passadiços não poderão se situar abaixo da cota 
2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros) em relação ao nível 
do logradouro fronteiro do lote.

Art. 295 A Diretoria de obras poderá exigir projetos completos de 
andaimes com o respectivo cálculo de resistência e estabilidade, 
quando julgar conveniente, sendo obrigada a apresentação de tais 

II. As paredes divisórias internas poderão ter os tijolos ou pedras 
assentados em pé.

Art. 278 Serão admitidos, mediante prévia aprovação, divisões de 
material leve em peças de uso diurno, como escritórios, consultó-
rios, etc., desde que cada uma das divisões fique com as condi-
ções de iluminação, ventilação e isolação exigidas por este código, 
a superfície mínima de 9,00m² (nove metros quadrados), e não 
recaia sobre a divisão carga alguma do pavimento superior.

§ 1º - Se as divisões a que se refere o artigo não proporcionarem 
aos compartimentos resultantes da subdivisão, as condições aí 
enumeradas, não poderão elas ter altura além de 2/3 (dois terços) 
do pé direito. Neste caso o vão entre o teto e a parede poderá ser 
vedado por tela de arame de malhas largas.

§ 2º - Desde que seja dado destino diverso ao indicado e permiti-
do para os compartimentos que resultarem das divisões, a Prefei-
tura poderá exigir que seja retirada a divisão de madeira.
SEÇÃO XI
CORREDORES, ESCADAS, RAMPAS E ELEVADORES
Art. 279 As edificações deverão dispor de sistema de circulação 
compatível com a finalidade a que se destine, adequado à sua ca-
pacidade de utilização, por meio de corredores para circulação ho-
rizontal e escadas, rampas ou elevadores para circulação vertical.

Art. 280 Os corredores, escadas, rampas e elevadores deverão 
seguir o disposto nas normas técnicas brasileiras NBR 9050/1994 
e NBR 9077/2001 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT)

Art. 281 Os elevadores deverão satisfazer às disposições da Norma 
Brasileira 13.994/2000 da Associação Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT).
SEÇÃO XII
MARQUISES, SALIÊNCIAS E BEIRADOS
Art. 282 A construção de marquises nas fachadas das edificações 
obedecerá às seguintes condições:
I. Serem sempre em balanço;
II. A face externa do balanço deverá ficar afastado da prumada do 
meio-fio, de 50,00 cm (cinquenta centímetros);
III. Ter altura mínima de 3,00m (três metros) acima do nível do 
passeio, podendo a prefeitura indicar a cota adequada, em função 
das marquises existentes na mesma face da quadra;
IV. Permitirão o escoamento das águas pluviais exclusivamente 
para dentro dos limites do lote através de condutores embutidos e 
encaminhados à sarjeta sob o passeio;
V. Não prejudicarão a arborização e iluminação pública, assim 
como não ocultarão placas de nomenclatura ou numeração.
VI. Não possuírem paredes sobre as mesmas, exceto muretas e 
ou grades para fins específicos de proteção, com altura máxima de 
1,00m (um metro). (redação Lei n.º 455/1993)

Art. 283 Será obrigatória a construção de marquises em toda a 
fachada nas edificações com mais de um pavimento, em cujo pa-
vimento térreo haja uso comercial.

Art. 284 As construções alinhadas na testada do terreno não pode-
rão conter nenhuma saliência até a altura de 3,00m (três metros).

Art. 285 Nas edificações poderão ser construídos beirados de até 
1,20m (um metro e vinte centímetros), os quais não constituirão 
área construída.
SEÇÃO XIII
VITRINAS E MOSTRUÁRIOS
Art. 286 A instalação de vitrinas e mostruários só será permitida 
quando não advenha prejuízo para ventilação e iluminação dos 
locais em que sejam integradas e não perturbem a circulação do 
público.
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II. Não apresentar quaisquer de seus elementos com altura infe-
rior a cota de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros), referida 
ao nível do passeio;
III. Não prejudicarem a arborização e iluminação pública e não 
ocultarem placas de nomenclatura de logradouros;
IV. Não receberem das cabeceiras laterais quaisquer vedação fixa 
ou móvel;
V. Serem confeccionadas em material de boa qualidade e acaba-
mento, harmônicos com a paisagem urbana;
VI. Não serão permitidos apoios sobre o passeio.

Art. 304 Os toldos instalados no térreo de construções recuadas 
do alinhamento predial deverão atender as seguintes condições:
I. Altura mínima de 2,20 m (dois metros e vinte centímetros), a 
contar do nível do piso;
II. A área coberta máxima deverá ser inferior a 25% (vinte e cinco 
por cento) da área de recuo frontal;
III. Deverá ser confeccionado com material de boa qualidade e 
acabamento.
Art. 305 Os toldos quando instalados nos pavimentos superiores, 
não poderão ter balanço superior a 1,50 m (um metro e cinquenta 
centímetros).
Art. 306 Quando se tratar de imóvel de valor cultural, deverá ser 
ouvido o órgão competente.
Art. 307 É de responsabilidade do proprietário do imóvel garantir 
as condições de segurança na instalação, manutenção e conser-
vação dos toldos.

SUBSEÇÃO VI
DAS CHAMINÉS E TORRES

Art. 308 As chaminés de qualquer espécie serão executadas de 
maneira que o fumo, fuligem, odores ou resíduos que possam ex-
pelir não incomodem os vizinhos ou prejudiquem o meio ambien-
te, devendo ser equipadas de forma a evitar tais inconvenientes.

§ 1º. As chaminés de lareiras, churrasqueiras e coifas deverão 
ultrapassar o ponto mais alto da cobertura no mínimo 50,00 cm 
(cinquenta centímetros).

§ 2º. A altura das chaminés industriais não poderá ser inferior a 
5,00m (cinco metros) do ponto mais alto das edificações num raio 
de 50,00m (cinqüenta metros).

§ 3º. As chaminés industriais e torres de qualquer espécie deverão 
obedecer ao afastamento mínimo das divisas de 1,50m (um metro 
e cinqüenta centímetros).

§ 4º. Se a chaminé ou torre ultrapassar a 10,00 m (dez metros) 
de altura, observar-se-á afastamento de 1/5 (um quinto) de sua 
altura.

§ 5º. As fábricas/ indústrias e oficinas instaladas antes da vigência 
desta lei deverão se adequar às presentes normas, e sempre que 
se construir alguma edificação mais alta do que a chaminé exis-
tente, esta deverá ser aumentada.

Art. 309 A qualquer momento o Município poderá determinar a 
modificação das chaminés existentes ou o emprego de dispositivos 
fumívoros ou outros dispositivos de controle da poluição atmosfé-
rica.

Art. 310 Para a instalação de torres em estrutura metálica deverá 
ser solicitada prévia autorização, condicionada a apresentação dos 
seguintes documentos:
I. Documento de propriedade;
II. Planta da quadra do imóvel;
III. Certidão negativa de tributos;
IV. Laudo técnico quanto à estabilidade;

projetos e cálculos quando se tratar de andaimes para grandes 
obras, tais como igrejas, fábricas, chaminés, pontes, etc.

Art. 296 Os andaimes não poderão ocultar a iluminação pública, 
aparelhos de serviço público e placas de nomenclatura de ruas.

Parágrafo Único. As lâmpadas de iluminação, as instalações de 
serviço público, postes e árvores serão protegidas de modo a 
evitar-se que se estraguem. Quando for indispensável reiterar ou 
afastar lâmpadas, postes ou árvores, para execução de qualquer 
serviço, o interessado deverá pedir providência à prefeitura, cor-
rendo as despesas por sua conta.

Art. 297 Os andaimes, quando no solo, montados sobre cavaletes, 
além das normas estabelecidas no artigo anterior, não poderá ter 
passadiço com largura inferior a 1,00m (um metro) nem superior 
a 2,00m (dois metros).

Art. 298 Os andaimes que não ficarem apoiados no solo atenderão 
às seguintes normas:
I. A largura dos passadiços não poderá ser superior a 1,00m (um 
metro);
II. Serão fixados por cabos de aço, quando forem suspensos.

Art. 299 É proibido carregar os andaimes com peso excessivo de 
material ou pessoal.

SUBSEÇÃO III
DAS SACADAS

Art. 300 As sacadas em balanço a serem construídas nos recuos 
frontais, laterais e de fundo, deverão obedecer às seguintes con-
dições:
I. Ter altura livre mínima de 2,60 m (dois metros e sessenta centí-
metros) entre o pavimento em balanço e o piso;
II. O balanço máximo igual a 1,20m a partir dos recuos e afasta-
mento de divisas, obedecendo ao critério de que o afastamento 
das divisas deverá ser de no mínimo 1,50 m (um metro e cinquen-
ta centímetros);
III. As sacadas poderão ter fechamento com material translúcido.

SUBSEÇÃO IV
DAS PÉRGOLAS

Art. 301 As pérgolas não terão sua projeção incluída na taxa de 
ocupação e coeficiente de aproveitamento do lote, desde que:
I. Localizem-se sobre aberturas de iluminação, ventilação e insola-
ção de compartimentos;
II. Tenham parte vazada, uniformemente distribuída em no míni-
mo 70% (setenta por cento) da área de sua projeção horizontal;
III. A parte vazada não tenha qualquer dimensão inferior a uma 
vez a altura de nervura;
IV. Somente 10% (dez por cento) da extensão do pavimento de 
sua projeção horizontal sejam ocupadas por colunas de susten-
tação.

Art. 302 As pérgolas que não atenderem aos itens a, b, c, d, serão 
consideradas como áreas cobertas para efeito dos paramentos da 
Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.

SUBSEÇÃO V
DOS TOLDOS

Art. 303 Para a instalação de toldos no térreo das edificações no 
alinhamento predial, deverão ser atendidas as seguintes condi-
ções:
I. Não exceder a largura dos passeios menos 50,00 cm (cinquenta 
centímetros), e ficar em qualquer caso, sujeita a balanço máximo 
de 2,00m (dois metros)
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DAS PORTARIAS, GUARITAS E ABRIGOS

Art. 321 Portarias, guaritas e abrigos para guarda, quando justi-
ficadas pela categoria da edificação, poderão ser localizados na 
faixa de recuo mínimo obrigatório, desde que não ultrapassem 
6,00 m² (seis metros quadrados).

Art. 322 As bilheterias, quando justificadas pela categoria da edifi-
cação, poderão ser localizadas nas faixas de recuo mínimo obriga-
tório, não ultrapassando 6,00 m² (seis metros quadrados), desde 
que a área de espera não interfira no acesso de pedestres ou na 
faixa de circulação de veículos, tampouco no passeio público.

Art. 323 Quando solicitado pelo Município, estas edificações deve-
rão ser removidas sem qualquer ônus para o mesmo.

CAPÍTULO VI
COMPARTIMENTOS

SEÇÃO I
GENERALIDADES

Art. 324 Para efeitos da presente lei, um compartimento será con-
siderado pela sua utilização lógica dentro de uma edificação.

Parágrafo Único. Essa utilização far-se-á de maneira privativa, pú-
blica e semi-pública.
Art. 325 Os compartimentos, em função de sua utilização, classi-
ficam-se em:
I. Habitáveis;
II. Não habitáveis.

Art. 326 Os compartimentos habitáveis são:
I. Dormitórios;
II. Salas;
III. Lojas e sobrelojas;
IV. Salas destinadas a comércio, negócio e atividades profissionais;
V. Locais de reunião;
VI. Cozinhas e copas.

Art. 327 Os compartimentos não habitáveis são:
I. Salas de espera em geral;
II. Banheiros e sanitários;
III. Circulação em geral;
IV. Garagens;
V. Frigoríficos e depósitos para armazenagem;
VI. Vestiários de utilização coletiva;
VII. Câmaras escuras;
VIII. Casas de máquinas;
IX. Locais para depósitos de lixo;
X. Área de serviços coberturas;
XI. Subsolo.

Art. 328 Toda habitação particular deve ter pelo menos um dormi-
tório, uma cozinha e um compartimento para sanitário e banheiro.

Art. 329 A subdivisão do compartimento, com paredes que che-
gam até o teto, só será permitida quando os compartimentos re-
sultantes atenderem, total e simultaneamente, a todas as normas 
desta lei no que lhes forem aplicáveis.

Art. 330 Nos banheiros e instalações sanitárias, deverá ser obser-
vado o seguinte:
I. Os banheiros e instalações sanitárias não poderão ter comunica-
ção direta com copas, cozinhas e despensas.
II. Nos sanitários múltiplos as paredes divisórias terão a distância 
livre até o teto de no mínimo 1/3 (um terço) do pé direito do 
compartimento.

V. Anuência da aeronáutica quanto à altura e interferência nos 
equipamentos de rádio-navegação;
VI. Pára-raios;
VII. Anotação de responsabilidade técnica (art.) com o devido re-
colhimento bancário;
VIII. Representação da implantação da torre no terreno e corte 
esquemático com as devidas dimensões, bem como do equipa-
mento de apoio, em escala adequada a boa interpretação.

Art. 311 Para a implantação das torres, as fundações deverão ficar 
situadas inteiramente dentro dos limites do lote, bem como qual-
quer ponto de sua estrutura ou equipamentos acoplados, qualquer 
que seja o seu tipo, não podendo, em hipótese alguma, avançar 
sob ou sobre o passeio do logradouro ou imóveis vizinhos.

Art. 312 Para os casos em que houver necessidade de edificação 
para utilização de equipamento de apoio, a mesma deverá receber 
previamente Alvará de Construção e/ ou regularização, se for o 
caso, ou apresentar projeto aprovado.

SUBSEÇÃO VII
DOS JIRAUS E PASSARELAS

Art. 313 É permitida a construção de jiraus ou passarelas em com-
partimentos que tenham pé-direito mínimo de 4,00 m (quatro me-
tros) desde que o espaço aproveitável com essa construção fique 
em boas condições de iluminação e não resulte em prejuízo para 
as condições de ventilação e iluminação de compartimentos onde 
essa construção for executada.

Art. 314 Os jiraus ou passarelas deverão ser construídos de manei-
ra a atenderem às seguintes condições:
I. Permitir passagem livre por baixo, com altura mínima de 2,10 m 
(dois metros e dez centímetros);
II. Ter guarda-corpo;
III. Ter escada fixa de acesso.

Art. 315 Quando os jiraus ou passarelas forem colocados em luga-
res freqüentados pelo público, a escada será disposta de maneira 
a não prejudicar a circulação do respectivo compartimento, aten-
dendo às demais condições que lhe forem aplicáveis.

Art. 316 Não será concedida licença para construção de jiraus ou 
passarelas sem que seja apresentada, além das plantas corres-
pondentes à construção dos mesmos, o detalhamento do com-
partimento onde estes devam ser construídos, acompanhados de 
informações completas sobre o fim a que se destinam.

Art. 317 Não será permitida a construção de jiraus ou passarelas 
que cubram mais de 1/3 (um terço) da área do compartimento em 
que forem instalados.

Art. 318 Não será permitida a construção de jiraus ou passarelas, 
em compartimentos destinados a dormitórios em prédios de ha-
bitação.

Art. 319 Não será permitido o fechamento de jiraus ou galerias 
com paredes ou divisões de qualquer espécie.

SUBSEÇÃO VIII
DOS SÓTÃOS

Art. 320 Os compartimentos situados nos sótãos que tenham pé-
direito médio de 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros) po-
derão ser destinados a permanência prolongada, com mínimo de 
10,00 m² (dez metros quadrados), desde que sejam obedecidos 
os requisitos mínimos de ventilação e iluminação.

SUBSEÇÃO IX
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a) Quando se tratar de um único, além da sala: 11,00m² (onze 
metros quadrados);
b) Quando se tratar de dois: 11,00m² (onze metros quadrados) 
para um e 9,00m² (nove metros quadrados) para outro;
c) Quando se tratar de três ou mais, 11,00m² (onze metros qua-
drados) para um deles e 8,00m² (oito metros quadrados) para 
cada um dos demais;
d) Sala-dormitório: 16,00m² (dezesseis metros quadrados);
e) Quartos de vestir, quando conjugados a dormitórios: 4,00m² 
(quatro metros quadrados);
f) Dormitório de empregada: 8,00m² (oito metros quadrados);
g)  Dormitórios coletivos: 5,00m² (cinco metros quadrados) por 
leito;
III. Cozinhas: 4,00m² (quatro metros quadrados);
IV. Compartimentos sanitários:
a) Contendo somente vaso sanitário: 1,20m² (um metro e vinte 
centímetros quadrados), com uma dimensão mínima de 1,00m 
(um metro);
b) Contendo vaso sanitário e lavatório, 1,50m² (um metro e cin-
qüenta centímetros quadrados), com uma dimensão mínima de 
1,00m (um metro);
c) Contendo vaso sanitário e área para banho com chuveiro: 
2,00m² (dois metros quadrados), com uma dimensão mínima de 
1,00m (um metro);
d) Contendo vaso sanitário, área para banho com chuveiro e lava-
tório: 3,00m² (três metros quadrados), com uma dimensão míni-
ma de 1,00m (um metro);
e) Contendo somente chuveiro: 1,20m² (um metro e vinte cen-
tímetros quadrados), com uma dimensão mínima de 1,00m (um 
metro);
f) Contendo outros tipos de combinações de aparelhos, a área ne-
cessária, segundo disposição conveniente a proporcionar, a cada 
um deles, uso cômodo;
V. Vestiários: 6,00m² (seis metros quadrados);
VI. Pés-direitos:
a) Em salas e dormitórios: 2,50m (dois metros e cinquenta cen-
tímetros);
b) Em garagens: 2,30m (dois metros e trinta centímetros);
c) Em porões ou subsolos, o previsto para os fins a que se desti-
narem;
d) Em corredores e passagens: 2,50m (dois metros e cinqüenta 
centímetros);
e) Nos demais compartimentos: 2,50m (dois metros e cinqüenta 
centímetros).
VII. Garagens: 12,50m² (doze e meio metros quadrados).
SEÇÃO IV
GARAGENS E OFICINAS
Art. 344 Os locais para estacionamento ou guarda de veículos 
dividem-se em dois grupos, a saber:
I. Coberto;
II. Descoberto.

Parágrafo Único. Ambos os grupos destinam-se à utilização para 
fins privativos ou comerciais, devendo ser provido de equipamen-
tos e instalações contra incêndio, de acordo com as normas do 
Corpo de Bombeiros.

Art. 345 Os locais de estacionamento ou guarda de veículos, co-
bertos, deverão atender às seguintes exigências:
I. Os pisos serão impermeáveis, antiderrapantes e dotados de sis-
tema que permita um perfeito escoamento das águas da super-
fície;
II. As paredes que a delimitarem serão incombustíveis e nos lo-
cais de lavagem de veículos, elas serão revestidas com material 
impermeável;
III. Deverá existir, sempre que necessário, passagens de pedes-
tres, com largura mínima de 1,20m (um metro e vinte centíme-
tros), separadas das destinadas aos veículos;
IV. Quando instalados em porões, além do teto de material 

Parágrafo Único. Quanto ao revestimento destes compartimentos 
deverá ser observado o que se segue:
a) As cozinhas, banheiros, lavatórios, instalações sanitárias e lo-
cais para despejo de lixo terão as paredes até a altura máxima de 
2,00m (dois metros) e o piso revestido de material impermeável, 
com as características d impermeabilização dos azulejos ou ladri-
lhos cerâmicos;
b) Será permitido nas garagens, terraços e casas de máquinas o 
piso de cimento, devidamente impermeabilizado;
c) As cozinhas terão o teto de material incombustível quando exis-
tir pavimento na parte superior.

Art. 331 Nos sanitários haverá ralo no piso para facilitar a limpeza.

Art. 332 As dispensas não poderão ter comunicação direta com os 
sanitários, banheiros e dormitórios.

Art. 333 Os porões cujo pé direito tenha mais de 1,50m (um metro 
e cinqüenta centímetros) serão considerados utilizáveis, não po-
dendo, contudo, servir de dormitório.

Art. 334 Os porões utilizáveis terão o piso impermeabilizado com 
camada de material isolante.

Art. 335 Quando o porão for destinado a instalação de garagem, o 
forro será de concreto armado.

Art. 336 Os depósitos, despensas, adegas, quartos de despejos, 
rouparia e similares deverão ter:
I. Área superior a 2,00m² (dois metros quadrados), ou;
II. Área igual ou superior a 8,00m² (oito metros quadrados), de-
vendo neste caso, atender as normas de insolação, iluminação e 
ventilação aplicáveis a dormitórios.
SEÇÃO II
LOJAS E SOBRELOJAS
Art. 337 Nas lojas são exigidas as seguintes condições gerais:
I. Possuir pelo menos um sanitário, convenientemente instalado;
II. Não terem comunicação direta com compartimento de dormir.

Parágrafo Único. Será dispensada a construção de sanitário quan-
do a loja ou armazém for contíguo à residência do comerciante.

Art. 338 Nas lojas serão admitidas divisórias leves, a juízo da pre-
feitura.

Art. 339 Sobreloja é o pavimento situado sobre a loja com acesso 
exclusivo através desta e sem numeração independente, ocupan-
do até o máximo da metade da área de loja e com altura mínima 
de 2,20m (dois metros e vinte centímetros).

Art. 340 É proibida a subdivisão de cômodos de qualquer natureza 
com pano.

Art. 341 Na sobreloja só poderá haver compartimentos de perma-
nência diurna.

Art. 342 As folhas de vedação de qualquer vão, quando girarem, 
deverão assegurar movimentos livres correspondentes a um arco 
de 90º (noventa graus) no mínimo.
SEÇÃO III
DIMENSÕES MÍNIMAS DOS COMPARTIMENTOS
Art. 343 Os compartimentos deverão ser construídos com área e 
dimensões adequadas à função ou atividade a que se destinam, 
atendidos os requisitos estabelecidos neste regulamento.

§ 1º - Os compartimentos destinados à habitação não poderão ter 
área e dimensões inferiores aos seguintes valores estabelecidos:
I. Salas: 8,00m² (oito metros quadrados);
II. Dormitórios:
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Art. 356 A seção horizontal mínima de um prisma de iluminação e 
ventilação, ou somente de ventilação, poderá ter forma retangular, 
desde que:
I. O lado menor tenha pelo 2/3 (dois terços) das dimensões esta-
belecidas na tabela do artigo anterior;
II. O lado maior tenha dimensão necessária a manter área resul-
tante das dimensões estabelecidas na referida tabela.
CAPÍTULO IX
CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO, VENTILAÇÃO E INSOLAÇÃO DE 
DEPENDÊNCIAS
Art. 357 Toda edificação destinada à habitação terá em todos os 
compartimentos aberturas os comunicado diretamente com o ex-
terior.

§ 1º - Excetuam-se os corredores de uso privativo, os de uso cole-
tivo até 10,00m (dez metros) de comprimento, os poços e saguões 
de elevadores.

§ 2º - As escadas de uso comum deverão ter iluminação natural, 
direta ou indireta.

Art. 358 Considera-se suficiente para insolação, ventilação e ilumi-
nação de quaisquer compartimentos, em edificações de um pavi-
mento e de até 4,00m (quatro metros) de altura:
I. Espaços livres fechados, com área não inferior a 6,00m² (seis 
metros quadrados) e largura mínima de 2,00m (dois metros);
II. Espaços livres abertos nas duas extremidades ou em uma delas 
(corredores) de largura não inferior a 1,50m (um metro e cinqüen-
ta centímetros), quer quando junto às divisas do lote, quer quando 
entre corpos edificados no mesmo lote, de altura não superior a 
4,00m (quatro metros).

Parágrafo Único. A altura referida neste artigo será a altura média 
do plano da parede, voltada para a divisa do lote ou para outro 
corpo edificado.

Art. 359 Considera-se suficiente para insolação, iluminação e ven-
tilação dos dormitórios, salas e salões, em prédios de mais de um 
pavimento ou altura superior a 4,00m (quatro metros):
I. Os espaços livres fechados, que contenham em plano horizontal 
área equivalente a h² / 4 (H ao quadrado dividido por quatro), 
onde H representa a diferença de nível entre o teto do pavimento 
mais alto e o piso do pavimento mais baixo a ser insolado, ilumi-
nado ou ventilado, permitindo-se o escalonamento;
II. Os espaços livres abertos nas duas extremidades ou em uma 
delas (corredores), junto às divisas do lote entre corpos edifica-
dos, de largura maior ou igual a H/6 (H dividido por seis), com o 
mínimo de 2,00m (dois metros).

§ 1º - A dimensão mínima do espaço livre fechado, referido no in-
ciso I, será sempre igual ou superior a H/4 (H dividido por quatro) 
não podendo ser inferior a 2,00m (dois metros) e sua área não 
inferior a 10,00m² (dez metros quadrados), e terá qualquer forma, 
desde que nela possa ser inscrito, no plano horizontal, um círculo 
de diâmetro igual a H/4 (H dividido por quatro).

§ 2º - Quando H/6 (H dividido por seis) for superior a 3,00m (três 
metros), a largura excedente deste valor poderá ser contada sobre 
o espaço aberto do imóvel vizinho, desde que constitua recuo legal 
obrigatória, comprovado por certidão da Prefeitura Municipal.

Art. 360 Para iluminação e ventilação de cozinhas, copas e des-
pensas serão suficientes:
I. Os espaços livres fechados com 6,00m² (seis metros quadrados) 
de área, no mínimo;
II. Os espaços livres abertos de largura não inferior a 1,50m (um 
metro e cinqüenta centímetros).

incombustível, deverão ter abertura para o exterior que facilite a 
saída dos gases de combustão;
V. Não poderão ter comunicação direta para o pavimento superior.

Art. 346 Os locais de estacionamento ou guarda de veículos desco-
bertos deverão atender à exigência das alíneas “b” e “c” do artigo 
anterior.

Art. 347 Os locais cobertos para estacionamento ou guarda de ve-
ículos, para fins privativos, poderão ser construídos no alinhamen-
to quando a rampa de acesso for obrigatoriamente superior 15% 
(quinze por cento). As disposições deste artigo aplicam-se quando 
a capacidade máxima for de até 2 (dois) veículos.

Art. 348 Os locais cobertos para estacionamento ou guarda de 
veículos para fins comerciais, no interior dos lotes, além das de-
mais exigências contidas neste regulamento, deverão atender às 
seguintes:
I. Existência de compartimento destinado a administração;
II. Existência de vestiário;
III. Existência de instalações sanitárias.

Art. 349 Em todas as edificações residenciais multifamiliares será 
obrigatória a construção de garagens, em acordância com a Lei de 
Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo.

Art. 350 As garagens e oficinas para automóveis estão sujeitas, 
além das condições expressas no presente código que lhes forem 
aplicáveis, às seguintes prescrições:
I. Terão a parte destinada à permanência dos veículos inteira-
mente separada das dependências de administração, depósito, 
almoxarifado, por meio de paredes construídas de material incom-
bustível;
II. Terão instalações sanitárias com privadas e mictórios separados 
e chuveiros para o banho, tudo em número suficiente;
III. Disporão de ralos em quantidade e situação, conveniente para 
o escoamento das águas de lavagem, águas essas que não pode-
rão, em caso algum, ser conduzidos para sarjetas de logradouros 
públicos.

Art. 351 As atuais garagens e oficinas construídas antes da vigên-
cia deste código deverão adaptar-se as respectivas prescrições, 
ficando estendido que os serviços de reformas ou acréscimo deve-
rão satisfazê-la integralmente.
CAPÍTULO VII
OBRAS PROVISÓRIAS
Art. 352 Para construções de obras provisórias deverão ser apre-
sentados à Prefeitura os seguintes documentos:
I. Cópia do título de propriedade do terreno;
II. Autorização por escrito do proprietário do terreno para a cons-
trução;
III. Planta de locação;
IV. Projeto arquitetônico;
V. Projeto de esgoto aprovado pelo órgão estadual competente;
VI. Termo de compromisso sobre a demolição ou retirada da cons-
trução.
CAPÍTULO VIII
ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES
Art. 353 Os prismas de iluminação e ventilação e os prismas de 
ventilação terão suas faces verticais definidas pelas paredes exter-
nas da edificação e a divisa do terreno.

Art. 354 As dimensões da seção horizontal dos prismas a que se 
refere o artigo anterior terão que ser constantes em toda a altura 
da edificação.

Art. 355 As seções horizontais mínimas dos prismas a que se refe-
re este capítulo serão proporcionais ao número de pavimentos da 
edificação, conforme Anexo 1.
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XIII. Dos aparelhos de recreação.

Art. 369 O prescrito neste capítulo aplica-se igualmente às refor-
mas e aumentos, no que couber.
SEÇÃO I
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Art. 370 A instalação dos equipamentos de energia elétrica das 
edificações será projetada e executada de acordo com as normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e os regula-
mentos da CELESC S/A.
SEÇÃO II
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Art. 371 A instalação dos equipamentos para distribuição hidráu-
lica nas edificações será projetada e executada de acordo com as 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 
regulamento da CASAN.

Art. 372 Toda instalação hidráulica deverá estar ligada à rede de 
distribuição pública, quando houver.

Parágrafo Único. Quando não houver rede de distribuição de água 
potável esta poderá ser obtida por meio de poços perfurados no 
terreno, a montante das fossas, e destas afastadas um mínimo de 
15,00m (quinze metros).

Art. 373 A abertura de poço para qualquer fim, no perímetro da 
cidade, depende de prévia licença da Prefeitura.

Art. 374 Toda edificação deverá possuir reservatório de água pró-
prio, com tampa.

Parágrafo Único. Nas edificações com mais de uma unidade inde-
pendente, que tiverem reservatório de água comum, o acesso à 
mesma e ao sistema de controle de distribuição, se fará obrigato-
riamente através de partes comuns.
SEÇÃO III
ESGOTO
Art. 375 A instalação dos equipamentos de coleta de esgotos sa-
nitários obedecerá às normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e prescrição dos órgãos estaduais e municipais 
competentes.
Parágrafo Único - A Prefeitura Municipal de Garopaba poderá ad-
mitir Projeto Alternativo de Tratamento de Esgoto, desde que re-
conhecido por órgão Ambiental Competente.

Art. 376 É obrigatória a ligação de esgoto com as redes gerais de 
esgoto, quando tais redes passarem pela frente do terreno.

Art. 377 O esgoto cloacal e todas as redes servidas (chuveiro, 
ralos tanque de lavar roupas, etc.) serão canalizados para fossas 
sépticas.

Parágrafo Único. Havendo redes de esgoto, serão as águas residu-
ais canalizadas para as referidas redes.
Art. 378 As fossas, sumidouros, valas de infiltração e similares de-
verão estar afastados de no mínimo 1,50m (um metro e cinqüenta 
centímetros) das divisas do terreno.
SEÇÃO IV
ÁGUAS PLUVIAIS
Art. 379 As águas pluviais provenientes das coberturas não pode-
rão ser desaguadas sobre os lotes vizinhos.

Art. 380 Nas construções, as águas pluviais dos telhados, terraços 
e balcões não poderão verter sobre os passeios, nem poderão 
verter de forma a respingar os pedestres.

§ 1º - Os condutores nas fachadas, ao longo das vias públicas, 
serão embutidos nas paredes em uma altura mínima de 3,00m 
(três metros).

Art. 361 Para ventilação de compartimentos sanitários, será sufi-
ciente o espaço livre fechado com área mínima de 4,00m² (quatro 
metros quadrados). A dimensão mínima não será inferior a 1,50m 
(um metro e cinqüenta centímetros) e a relação entre os seus 
lados de 1 (um) para 1,50 (um vírgula cinco).

Parágrafo Único. Em qualquer tipo de habitação será permitida a 
ventilação indireta ou ventilação forçada de compartimentos sani-
tários mediante:
a) Ventilação indireta através de compartimento contíguo, por 
meio de duto de seção não inferior a 40,00 dm2 (quarenta de-
címetros quadrados), com dimensão vertical mínima de 40,00 
(quarenta centímetros) e extensão não superior a 4,00 m (quatro 
metros), sendo que os dutos deverão se abrir para o exterior e 
tiver as aberturas teladas;Ventilação natural por meio de chaminé 
de tiragem atendendo aos seguintes requisitos mínimos:
b) Seção transversal dimensionada de forma a que correspondam 
no mínimo 6,00 dm² (seis decímetros quadrados) de seção para 
cada metro de altura da chaminé, devendo em qualquer caso, ser 
capaz de conter círculo de 60,00 cm (sessenta centímetros) de 
diâmetro;
c) Ter prolongamento de, pelo menos, 1,00m (um metro) acima 
da cobertura;
d) Ser provida de abertura inferior, que permita limpeza e disposi-
tivo superior de proteção contra a penetração de águas de chuva.

Art. 362 Em casos especiais poderão ser aceitos ventilação e ilumi-
nação artificiais, em substituição a natural, desde que comprovada 
sua necessidade e atendidas as normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT).

Art. 363 Para o subsolo, a autoridade de saúde poderá exigir a 
ventilação artificial ou demonstração técnica da suficiência da ven-
tilação natural.

Art. 364 As garagens particulares individuais ou coletivas deverão 
ter ventilação permanente, por aberturas com área, no mínimo de 
1/20 (um vigésimo) da superfície do piso, tolerando-se a ventila-
ção por meio de poço de ventilação.

Art. 365 A área iluminante dos compartimentos deverá correspon-
der, no mínimo a:
I. Nos compartimentos destinados a dormitórios, salas de estar, 
salas de refeição, cozinhas e nos compartimentos sanitários: 1/8 
(um oitavo) da área do piso, com o mínimo de 60,00 dm² (sessen-
ta decímetros quadrados).

Art. 366 As áreas de ventilação natural terão, em qualquer caso, 
no mínimo, a metade da superfície de iluminação natural.

Art. 367 Não serão considerados insolados ou iluminados, os com-
partimentos cuja profundidade a partir da abertura iluminante, for 
maior que 3 (três) vezes seu pé-direito, incluída na profundidade, 
a projeção das saliências, alpendres e outras coberturas.
CAPÍTULO X
INSTALAÇÕES
Art. 368 Este capítulo trata das instalações:
I. De distribuição de energia elétrica;
II. Da distribuição de água, esgoto e água pluvial;
III. De distribuição interna de rede telefônica;
IV. Da distribuição de gás:
V. Dos pára-raios;
VI. Das instalações e aparelhamento contra incêndio;
VII. Das chaminés;
VIII. Das antenas de televisão;
IX. Dos aparelhos de televisão;
X. Da coleta e eliminação de lixo;
XI. Da exaustão e condicionamento de ar;
XII. Da projeção cinematográfica;
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elemento de proteção;
XIII. Em locais onde possa ser atacado quimicamente, deverá o 
condutor terra ser revestido por material apropriado resistente ao 
ataque;
XIV. Quando o solo for de argila ou semelhante, a ligação poderá 
ser feita conforme a Norma Brasileira - 3 - (NB - 3);
XV. Quando o solo for de areia, saibro ou pedra, a ligação terra 
far-se-á como no item anterior e será completada com fitas seme-
lhantes metálicas. Uma placa de cobre de 40,00 dm² (quarenta 
decímetros quadrados) enterrada a 2,00m (dois metros) de pro-
fundidade, no mínimo, é boa ligação à terra;
XVI. Quando se verificar que uma camada de rocha de pequena 
profundidade se localiza no lugar de ligação à terra, dever-se-á 
enterrar fitas em forma radial com 4,00m (quatro metros) de com-
primento e profundidade 90,00 cm (noventa centímetros), distri-
buídas uniformemente em torno da edificação.
Art. 386 A vigência das Normas da Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas (ABNT) sobre pára-raios fará com que prevaleçam 
estas sobre as dos artigos anteriores.
SEÇÃO VIII
INSTALAÇÕES E APARELHAMENTOS CONTRA INCÊNDIO
Art. 387 Todas as edificações destinadas a uso coletivo tais como 
prédios residenciais, de aluguel, indústrias, oficinas, escolas, casas 
de saúde, postos de venda de combustíveis, templos, órgãos pú-
blicos, cinemas, ginásios, etc., deverão manter em locais visíveis 
e de fácil acesso equipamentos de combate a incêndio, podendo 
a Prefeitura exigir aprovação de projeto pelo Corpo de Bombeiros.
SEÇÃO IX
EXAUSTÃO E CONDICIONAMENTO DE AR
Art. 388 As instalações de exaustão e condicionamento de ar de-
verão obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT).
SEÇÃO X
APARELHOS DE PROJEÇÃO CINEMATOGRÁFICA
Art. 389 A instalação dos aparelhos de projeção cinematográfica 
será feita com a portaria nº 30 de 07/02/58 do Ministério do Tra-
balho e Previdência Social.
SEÇÃO XI
APARELHOS DE RECREAÇÃO
Art. 390 Em cada aparelho de recreação deverá existir, em local 
visível, inscrição indicando o limite máximo de carga e o número 
máximo de usuários, além dos quais é perigoso e ilegal a sua 
utilização.

Art. 391 Nos parques de diversões, explorados comercialmente, 
os aparelhos de recreação deverão estar isolados das áreas de 
circulação.
SEÇÃO XII
CAMPINGS
Art. 392 Todo Camping deverá ter aprovação de projeto e licencia-
mento pela Prefeitura Municipal.

Art. 393 Para fins desta Lei considerar-se-á:
I. Área do terreno: a área total da propriedade 
II. Área do Camping: a área resultante do somatório das áreas 
acampáveis, de apoio e de lazer efetivamente exploradas;
III. Área acampável: a área resultante do somatório das áreas dos 
módulos;
IV. Área dos módulos: área com declividade inferior a 2,5% (dois e 
meio por cento) destinada à instalação de um único equipamento 
de abrigo, seja este barraca, trailer, motor-casa ou equipamento 
similar, comportando em média 3 (três) pessoas, e à instalação de 
outros equipamentos de uso pessoal dos campistas.

§ 1º - Para fins de medição, a área acampável abrangerá também 
o espaço de circulação interna e de estacionamento.

§ 2º - O módulo definido neste artigo, ainda que não delimitado 
fisicamente, determinará a lotação do acampamento e sua relação 

§ 2º - As águas serão canalizadas por baixo dos passeios até as 
sarjetas ou coletores especiais.
SEÇÃO V
DISTRIBUIÇÃO INTERNA DA REDE TELEFÔNICA
Art. 381 A instalação de equipamentos de rede telefônica das edi-
ficações obedecerá às normas e prescrições da companhia telefô-
nica concessionária.
SEÇÃO VI
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS
Art. 382 A instalação dos equipamentos para distribuição de gás 
obedecerá às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT).
SEÇÃO VII
PÁRA-RAIOS
Art. 383 Será obrigatória a instalação de pára-raios nos edifícios 
em que se reúnam grande número de pessoas ou que contenham 
objetos de grande valor, como: escolas, fábricas, quartéis, hospi-
tais, cinemas e assemelhados. Também será obrigatória a instala-
ção em fábrica ou depósito de explosivos ou inflamáveis, em torres 
e chaminés elevadas, em construções isoladas e muito expostas.

Art. 384 Ficarão dispensados da instalação de pára-raios os edifí-
cios que estiverem protegidos por outros que possuam pára-raios, 
desde que fiquem situados dentro do “cone de proteção”: um 
cone de vértice localizado na ponta do pára-raios do edifício pro-
tetor e cuja base é representado por círculo de raio igual ao dobro 
da altura do cone.

Art. 385 Nas edificações onde é obrigatório a instalação de pára-
raios, deverão ser observadas as seguintes prescrições:
I. Não é permitida a permanência de explosivos ou inflamáveis nas 
proximidades de instalação de pára-raios;
II. Todas as extremidades expostas deverão ser delineadas por 
condutores que, todos ligados entre si e, mais ainda, as partes 
metálicas da cobertura, devem ser ligados a terra;
III. As hastes com pontas dos pára-raios devem ser colocadas 
nas pontas mais ameaçadas das construções, tais como pontas de 
torres, espigões, cumeeiras, chaminés e semelhantes;
IV. Quando a construção possuir mais de um pára-raios, deverão 
as respectivas hastes serem ligadas entre si por meio de um mes-
mo condutor, o qual será conectado ao condutor de descida, que 
seguirá sempre que possível, como em todos os outros casos, o 
caminho mais curto a terra;
V. Nas coberturas cujas cumeeiras forem de grande extensão, de-
verão ser dispostas várias hastes, guardando entre si uma distân-
cia tal que os “cones de proteção” respectivos encerrem todo o 
prédio;
VI. As pontas dos pára-raios deverão ficar acima da cobertura, a 
uma altura nunca inferior a 1,00m (um metro);
VII. Os prédios de mais de 300,00m² (trezentos metros quadra-
dos) de área exposta, terão dois condutores de descida e, para 
cada 200,00m² (duzentos metros quadrados) a mais, um condutor 
deverá ser acrescentado;
VIII. Os edifícios que possuírem estrutura metálica deverão ter as 
diversas partes componentes desta estrutura ligadas entre si de 
acordo com a norma Brasileira - 3 - (NB - 3);
IX. Em fábricas ou depósitos de explosivos ou inflamáveis, todas 
as massas metálicas internas deverão ser ligadas a terra, inclusive 
os móveis;
X. Os canos d’água galvanizados deverão ter sua própria ligação 
a terra;
XI. Os condutores deverão ser de cordoalha de cobre nu ou cabo, 
de diâmetro não inferior a 6,00mm (seis milímetros), colocados o 
mais longe possível de massas metálicas interiores e dos fios de 
instalação elétrica, devendo-se evitar ângulos ou curvas fechadas;
XII. Sempre que possam sofrer ação mecânica, os condutores de-
vem ser protegidos, devendo no caso, esta proteção ser metálica 
e o condutor de descida ser ligado, pelo menos em dois pontos ao 



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 162

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 60703/11/2010 (Quarta-feira)

cento) da área do camping;
X. A área acampável deverá dispor:
a) Para a montagem de barracas: de pontos de tomadas elétricas 
dispostas a uma distância máxima de 50,00m (cinqüenta metros) 
entre si e com capacidade para atender até 20 (vinte) equipa-
mentos simultânea ou individualmente, bem como pontos de água 
cimentados em volta, dispondo de drenagem adequada, distantes 
entre si 50,00m (cinqüenta metros) no máximo e no mínimo um 
para cada 10 (dez) módulos;
b) Para a montagem de trailer ou similar: de pontos de espera 
dotados de ligações para água, luz e esgoto com capacidade para 
atender até 4 (quatro) equipamentos, além de trilhos de nivela-
mento com declividade zero;
XI. As instalações sanitárias deverão ser separadas por sexo com:
a) Abertura direta para o exterior para efeito de iluminação e ven-
tilação;
b) Paredes revestidas de material liso, impermeável e lavável, até 
1,80m (um metro e oitenta centímetros), mínimos;
c) Piso de material liso, impermeável e lavável, provido de ralo;
XII. Os acampamentos deverão possuir acesso à via pública con-
dizente com o trânsito de veículos e reboques, sendo que as vias 
de circulação interna terão a largura mínima de 3,00 (três) ou 5,00 
(cinco) metros, para mão única e dupla, respectivamente;

Parágrafo Único. Somente será admitida em campings, a distribui-
ção de água potável, sendo obrigatório para esse fim, a apresen-
tação de laudo das autoridades sanitárias, com a periodicidade por 
elas estipulada.

Art. 396 Os padrões mínimos comuns a todos os campings, no que 
se refere aos equipamentos e às instalações que devam possuir, 
são os seguintes:
I. Instalações elétricas e hidráulicas em observância às normas 
técnicas brasileiras aplicáveis;
II. Iluminação artificial na portaria e recepção, na cantina e áreas 
sociais, nas instalações sanitárias e de apoio, lazer e de uso co-
mum;
III. Extintores de incêndio na relação mínima de um para cada 50 
(cinqüenta) módulos;
IV. Instalações sanitárias masculinas:
a) Chuveiros e vasos: um para cada 10 (dez) módulos, sendo no 
mínimo 50% (cinqüenta por cento) dos chuveiros com aqueci-
mento;
b) Lavatórios: dois para os primeiros 22 (vinte e dois) módulos, 
mais um para cada 22 (vinte e dois) módulos adicionais ou fração;
c) Mictórios: um para cada 10 (dez) módulos;
V. Instalações sanitárias femininas:
a) Chuveiros: um para cada 10 (dez) módulos, sendo no mínimo 
50% (cinqüenta por cento) dos chuveiros com aquecimento;
b) Vasos e lavatórios: um para cada 10 (dez) módulos.
VI. Instalações de apoio:
a) Lava-roupas: dois para os primeiros 30 (trinta) módulos, mais 
um para cada 30 (trinta) módulos adicionais ou fração;
b) Lava-pratos: dois para os primeiros 25 (vinte e cinco) módu-
los, mais um para cada 25 (vinte e cinco) módulos adicionais ou 
fração;
VII. Estacionamento com capacidade mínima de 80% (oitenta por 
cento) do número total de módulos;
VIII. Churrasqueiras: no mínimo uma para cada 30 (trinta) mó-
dulos;
IX. Chuveiros externos: no mínimo um para cada 50 (cinqüenta) 
módulos.

Art. 397 Os padrões mínimos comuns a todos os campings, quanto 
aos serviços oferecidos, são os seguintes:
I. Limpeza, conservação e coleta diária de lixo;
II. Instalações dedetizadas e desratizadas e em condições de hi-
giene e limpeza;
III. Caixa de primeiros socorros, com material necessário para 

com os equipamentos de apoio.

Art. 394 As espécies de módulos são as seguintes:
I. Módulo para barraca: espaço destinado à instalação de uma 
única barraca que atenda, cumulativamente, aos seguintes requi-
sitos:
a) Média das áreas dos módulos igual ou superior a 40,00m² (qua-
renta metros quadrados);
b) Distanciamento mínimo de 2,00m (dois metros) entre barracas 
armadas, independente de seu tamanho;
c) Módulo para trailer: espaço destinado a um único reboque ha-
bitável, motor-casa, ou equipamento similar, a ser apoiado em 
trilhos de nivelamento apropriado, que atenda, cumulativamente, 
aos seguintes requisitos:
c.1) Média das áreas dos módulos igual ou superior a 60,00m² 
(sessenta metros quadrados);
c.2) Distanciamento mínimo de 3,00m (três metros) entre equipa-
mentos instalados, independente de seu tamanho.

Parágrafo Único. Entende-se por trilho de nivelamento apropriado, 
a plataforma rígida com declividade zero, sobre a qual se apoiarão 
as rodas, bequilha e sapatas do equipamento de abrigo.

Art. 395 Os padrões mínimos, comuns a todos os campings, no 
que se refere aos aspectos físicos, são os seguintes:
I. O terreno não poderá situar-se, observadas as disposições le-
gais vigentes:
a) Em leitos secos de rios, locais sujeitos à inundação, de drena-
gem insuficiente ou pouca salubridade;
b) Próximo de rodovias, a ponto de constituir ameaça à segurança 
do camping e a de seus usuários, nos termos da legislação apli-
cável;
c) Próximo a locais de captação ou reserva de água potável, para 
abastecimento de centros urbanos, nos termos da legislação apli-
cável;
II. O terreno deverá dispor de sombras, sobretudo nos módulos e, 
quando couber, nas áreas destinadas ao lazer e uso comum;
III. Os campings deverão ser natural ou artificialmente isolados 
das áreas circunvizinhas, observando-se que:
a) Entre a faixa ou local de isolamento e as construções existentes 
no camping, com exceção da recepção, deverá existir uma distân-
cia não inferior a 3,00m (três metros);
b) O isolamento por meios artificiais somente será dispensado se 
o terreno onde for instalado o acampamento oferecer, pelas suas 
condições naturais, suficiente separação do exterior;
IV. As edificações deverão ser construídas expressamente para a 
atividade de apoio ao acampamento ou adaptados especialmente 
para esta finalidade, ficando vedado aos campings a instalação de 
trailers ou barracas fixos, ou outras edificações similares para ex-
ploração por conta própria ou de terceiros da locação das mesmas 
mediante cobrança de diárias;
V. Nos campings em que haja edificações para outros fins, além 
da prestação de serviços de camping, todas as áreas destinadas 
ao atendimento de usuários deverão ser completamente indepen-
dentes daquelas que não digam respeito à atividade de campismo;
VI. As áreas destinadas ao atendimento dos serviços do camping 
deverão ser próprias e especificamente destinadas a:
a) Portaria e recepção;
b) Circulação;
c) Serviços de alimentação;
d) Instalações de apoio;
e) Instalações sanitárias;
f) Lazer de uso comum;
VII. O acampamento será ligado às redes de serviços públicos;
VIII. Todos os acampamentos devem possuir reservatório próprio 
de água potável, mantendo permanentemente abastecido, com 
capacidade mínima para 360 (trezentos e sessenta) litros, por mó-
dulo, ou ter garantido um fluxo permanente por gravidade;
IX. A área acampável não poderá exceder a 70% (setenta por 
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Lei Complementar N.º 1.469/2010
LEI COMPLEMENTAR N.º 1.469, DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.
REVISÃO DA LEI N° 258/87 QUE INSTITUI O CÓDIGO DE POSTU-
RAS DO MUNICÍPIO DE GAROPABA.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, faz saber 
a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Este Código contém as medidas de polícia-administrativa a 
cargo do município em matéria de higiene, segurança, ordem pú-
blica, bem-estar público, preservação do Meio Ambiente, licencia-
mento e funcionamento das atividades econômicas, estatuindo as 
necessárias relações entre o Poder Público Local e os munícipes.

§ 1º. Estão sujeitas a presente regulamentação, no que couber, as 
edificações e atividades particulares que no seu todo ou parte, in-
terfiram ou participem de alguma forma das relações quotidianas 
do meio urbano.

Art. 2° As disposições sobre as normas de utilização dos espaços 
a que se refere o artigo anterior, bem como do exercício das ativi-
dades comerciais, de serviço e industriais visam:
I. Garantir o respeito às relações sociais e culturais, específicas 
da região;
II. Estabelecer padrões relativos à qualidade de vida e de conforto 
ambiental;
III. Promover a segurança e harmonia dentre os munícipes;
IV. Assegurar a observância de padrões mínimos de segurança, 
higiene, salubridade e conforto dos espaços e edificações neste 
município.

Art. 3° Ao Prefeito e, em geral, aos servidores municipais incumbe 
cumprir e zelar pela observância dos preceitos deste Código.

CAPÍTULO II
DA FISCALIZAÇÃO E DAS PENALIDADES
Art. 4° A ação ou omissão contrária às disposições deste Código 
constitui infração, incorrendo o seu autor ou responsável na pena 
de multa por ele estabelecida.

Art. 5° Multa é penalidade de natureza pecuniária a que ficam 
sujeitos os infratores da Lei.

§ 1º - São solidariamente responsáveis pelo pagamento de mul-
tas, o agente material do ato e os proprietários dos bens a que 
digam respeito, assim como os profissionais ligados à infração.

§ 2º - Ao infrator reincidente se aplicará em dobro a pena imposta 
para a primeira infração.

Art. 6° Nas infrações praticadas por mais de uma pessoa, a pena 
pecuniária recairá sobre cada um dos infratores.

Art. 7° A alegação de ignorância da Lei a ninguém escusará da 
multa por infração praticada.

Art. 8° Não são considerados infratores os incapazes na forma da 
Lei. Todavia os respectivos pais, tutores ou responsáveis serão 
advertidos da infração cometida, incorrendo estes em multa, no 
caso de reincidência do menor.

Art. 9° Verificada a infração de qualquer dispositivo deste Código, 

curativos e medicamentos usados para socorros urgentes;
IV. Vigilância e guarda do camping;
V. Lixeiras: no mínimo uma para cada 15 (quinze) módulos.

Parágrafo Único. Todos os funcionários do camping deverão man-
ter-se uniformizados.
Art. 398 Estarão igualmente sujeitos às disposições desta lei, os 
campings privativos, como tais considerados os empreendimentos 
explorados ou administrados por entidades públicas, fundações, 
associações, clubes particulares e pelas Federações Internacionais 
de Camping e Caravaning e/ ou clubes nelas inscritos, para atendi-
mento aos associados ou beneficiários dessas entidades.

Art. 399 O sistema de esgoto de um camping deverá ser aprovado 
pela FATMA, quando assim julgado conveniente pela Prefeitura 
Municipal, ou pela FATMA exigido.

SEÇÃO XIII
GALINHEIROS
Art. 400 Os galinheiros na zona urbana serão instalados fora das 
habitações, e terão o solo do poleiro impermeabilizado e com de-
clividade necessária para o escoamento das águas da lavagem 
para local apropriado.

TÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 401 As disposições de caráter especial deste código sobre 
determinado tipo de edificação ou partes componentes deste, pre-
valecem sempre sobre as prescrições de caráter normal.

Art. 402 As normas previstas neste Código que se relacionam com 
especificações de materiais, procuram um mínimo de característi-
cas, que atendam as diferenciadas condições de uso e aplicação. 
Os materiais por ventura citados especificamente poderão ser 
substituídos por outros de características equivalentes, acompa-
nhando o progresso tecnológico.

Art. 403 Este Código, no que couber, será regulamentado por De-
creto do poder executivo.

Art. 404 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.
Garopaba, 29 de Outubro de 2010

LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei Complementar no DOM/SC em 03/11/2010, 
de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

ANEXO 1
DIMENSÕES MÍNIMAS DAS SEÇÕES HORIZONTAIS DOS PRISMAS 
AO NÍVEL DO ÚLTIMO PAVIMENTO

DIMENSÕES MÍNIMAS DAS SEÇÕES HORIZONTAIS DOS PRISMAS AO 
NÍVEL DO ÚLTIMO PAVIMENTO
NÚMERO DE 
PAVIMENTOS

PRISMA DE 
ILUMINAÇÃO(m)

PRISMA DE 
VENTILAÇÃO(m)

Pavimento térreo 2,25 x 2,25 1,20 x 1,20
Até 2 (dois) pavimentos 2,55 x 2,55 1,40 x 1,40
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§ 1º - A multa não paga no prazo regulamentar está inscrita em 
dívida ativa.

§ 2º - Os infratores que estiverem em débito de multa não po-
derão receber quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a 
Prefeitura, participar de concorrência, coleta ou tomada de preços, 
celebrar contratos ou termos de qualquer natureza, ou transacio-
nar qualquer título com a administração municipal.

Art. 22 O valor das multas será:
I. Em grau mínimo 200 UFM
II. Em grau médio - 400 UFM
III. Em grau máximo 800 UFM

Parágrafo Único - Na imposição da multa, e para graduá-la ter-se-
á em vista:
a) A maior ou menor gravidade da infração;
b) As suas circunstâncias atenuantes ou agravantes;
c) Os antecedentes do infrator, com relação às disposições deste 
Código.

Art. 23 Nas reincidências, as multas serão cominadas em dobro.

Parágrafo Único - Reincidente é quem violar preceito deste Código 
por cuja infração já tiver sido autuado e punido.

Art. 24 As penalidades a que se refere este Código não isentam o 
infrator da obrigação de reparar os danos resultantes da infração, 
na forma da Lei.

Parágrafo Único - Aplicada a multa, não fica o infrator desobrigado 
do cumprimento da exigência que a houver determinado.

Art. 25 Os débitos decorrentes de multas não pagas nos prazos 
regulamentares serão atualizados, nos seus valores monetários na 
base dos coeficientes de correção monetária que estiverem em 
vigor na data da liquidação das importâncias devidas.

Parágrafo Único - Na atualização dos débitos de multas de que 
trata este artigo, aplicar-se-á os coeficientes de correção monetá-
ria de débitos fiscais, baixados trimestralmente pela Secretaria de 
Planejamento do Governo Federal.

Art. 26 Nos casos de apreensão, a coisa apreendida será recolhida 
a depósito da Prefeitura; quando a isto não se prestar a coisa ou 
quando a apreensão se realizar fora da cidade, poderá ser depo-
sitada em mãos de terceiros, ou do próprio detentor, se idôneo, 
observadas as formalidades legais.

Parágrafo Único - A devolução da coisa apreendida far-se-á so-
mente depois de pagas as multas que tiverem sido aplicadas e de 
indenizada a Prefeitura das despesas que tiverem sido feitas com 
a apreensão, o transporte e o depósito.

Art. 27 No caso de não reclamada e retirada dentro de 90 dias 
ou trata-se de produto perecível, a coisa apreendida será vendida 
em hasta pública pela Prefeitura, sendo a importância aplicada na 
indenização das despesas de que trata o artigo anterior e entre-
gue qualquer saldo ao proprietário, mediante requerimento devi-
damente instruído e processado.

Art. 28 Não são diretamente sujeitos à aplicação das penas defi-
nidas neste Código:
I. Os incapazes na forma da Lei;
II. Os que foram coagidos a cometer a infração

Art. 29 Sempre que a infração for praticada por qualquer dos 
agentes a que se refere o artigo anterior, a pena recairá:

cabe ao agente fiscal ou à autoridade lavrar o competente auto 
de infração em que deverá ficar caracterizado a culpa, o local e 
objetos com a mesma correlatos, a qual depois de assinado pelo 
infrator será apresentado ao órgão de fiscalização do Município 
para a imposição da multa.
Parágrafo Único - No caso de negar-se o infrator a assinar o auto 
de infração, será isso declarado pelo autuante na presença de 
duas testemunhas que também assinarão. Pela mesma forma se 
procederá no caso de ser infrator analfabeto.

Art. 10 Na aplicação da multa ter-se-á vista a proporcionalidade 
da culpa, a extensão do dano ou prejuízo causado e os efeitos e 
conseqüências que da infração possam resultar.

Art. 11 Os fiscais poderão autuar qualquer infrator, apresentando 
imediatamente o respectivo auto ao órgão de fiscalização.

Art. 12 O auto de infração deverá conter:
I. Descrição sucinta do fato;
II. Dia, mês, hora e ano e lugar de infração;
III. Nome do infrator e sua residência;
IV. O artigo deste código ou da Lei Municipal que tiver sido infrin-
gido;
V. Assinatura de duas testemunhas, quando se recusar o infrator a 
assinar o auto ou se ele não estiver presente.

Art. 13 O despacho impondo multa deverá conter:
I. Descrição do fato em breves palavras;
II. Dia, mês, ano, hora e lugar em que se verificou a infração;
III. Nome do infrator ou na falta deste, quaisquer indicações que o 
façam certo e conhecido, e sua residência, se for sabida;
IV. Assinatura da autoridade que impuser.

Art. 14 No despacho de multa será determinado o prazo de 10(dez) 
dias para o infrator recolher a multa, findo o qual, não pagando 
esta, será inscrita em Dívida Ativa, e extraída a respectiva certi-
dão, para imediata cobrança executiva.

Art. 15 As multas serão sempre aplicadas independentemente da 
responsabilidade criminal e civil, a que estiver sujeito o infrator.

Art. 16 Havendo imposição de multa, caberá recurso ao Prefeito 
se o mesmo for interposto dentro do mesmo prazo assinado ao 
infrator para o pagamento da multa nos termos do artigo anterior, 
desde que seja previamente feito, na tesouraria municipal, o de-
pósito da respectiva importância.

Art. 17 A fiscalização da fiel observância das disposições deste 
Código compete aos fiscais, aos administradores, zeladores e aos 
demais funcionários do Município.

Art. 18 O Agente Fiscal que constatar infração ou dela tiver co-
nhecimento e não providenciar como de seu dever, será advertido 
severamente. As repetidas faltas de pouco ou nenhum interesse 
por parte do agente fiscal, importarão na aplicação das sanções 
trabalhistas ao mesmo.

Art. 19 Será considerado infrator todo aquele que cometer, man-
dar, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração e os encar-
regados da execução das leis que, tendo conhecimento da infra-
ção, deixarem de autuar o infrator.

Art. 20 A pena, além de impor a obrigação de fazer ou desfazer, 
será pecuniária e consistirá em multa, observados os limites esta-
belecidos neste Código.

Art. 21 A penalidade pecuniária será judicialmente executada se, 
imposta de forma regular e pelos meios hábeis, o infrator se recu-
sar a satisfazê-la no prazo legal.
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atenuante ou de agravante à ação;
III. O nome do infrator, sua profissão, idade, estado civil e ende-
reço;
IV. A disposição infringida, a intimação ao infrator para as multas 
devidas ou a apresentação de defesa e prova no prazo de cinco 
dias;
V. A assinatura de quem lavrou, do infrator e de duas testemunhas 
capazes, se houver.

§ 1º - As omissões ou incorreções do auto não acarretarão sua nu-
lidade quando no processo constarem elementos suficientes para 
a determinação da infração e do infrator.

§ 2º - A assinatura do infrator não constitui formalidade essencial 
à validade do auto, não implica em confissão, nem recusa agra-
vará a pena.
a) Recusando-se o infrator a assinar o auto, será a recusa anotada 
no mesmo pelo autuante.

CAPÍTULO V
DO PROCESSO E DA EXECUÇÃO

Art. 37 O infrator terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar 
defesa, contados da lavratura do auto de infração.

Parágrafo Único - A defesa far-se-á por requerimento ao Gabinete 
de Planejamento, facultada a anexação de documentos e a apre-
sentação de provas.

Art. 38 Julgada improcedente a defesa ou não sendo apresentada 
no prazo previsto, será imposta a multa ao infrator, qual será inti-
mado a recolhê-la dentro do prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 39 Apresentada a defesa dentro do prazo, produzirá efeito 
suspensivo de cobrança de multas ou da aplicação de penalidades, 
exceto quanto aos atos de que decorram constatação de perigo 
iminente à segurança física ou a direito de terceiros.

Art. 40 A Secretaria de Fazenda terá o prazo de 10 (dez) dias para 
proferir a decisão.

§ 1º - Se entender necessário, a autoridade poderá no prazo deste 
artigo, a requerimento da parte ou de ofício, dar vista, sucessiva-
mente, ao autuante, por 5(cinco) dias a cada um para alegação 
final.

§ 2º - Verificada a hipótese do parágrafo anterior, a autoridade 
terá novo prazo de 10(dez) dias para proferir a decisão.

§ 3º - A autoridade não fica adstrita às alegações das partes, 
devendo julgar de acordo com a sua convicção, face às provas 
produzidas e à legislação.

Art. 41 Da decisão de primeira instância caberá recurso ao Pre-
feito.

Parágrafo Único - O recurso de que trata este artigo deverá ser 
interposto no prazo de 5(cinco) dias, contados da data da ciência 
da decisão de primeira instância, pelo autuado, autuante ou de-
nunciante.

Art. 42 O autuado, o denunciante e o autuante serão notificados 
da decisão de primeira instância:
I. Sempre que possível pessoalmente, mediante entrega de recibo 
de cópia da decisão proferida;
II. Por edital, se desconhecido o domicílio infrator;
III. Por carta, acompanhada de cópia da decisão com aviso de 
recebimento, datado e firmado pelo destinatário.

I. Sobre os pais, tutores ou pessoas sob cuja guarda estiver o 
menor;
II. Sobre o curador ou pessoa sob cuja guarda estiver o louco;
III. Sobre aquele que der causa à infração forçada.
CAPÍTULO III
DA NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR
Art. 30 As advertências para cumprimento de disposições desta e 
das demais leis e decretos municipais serão objeto de notificação 
preliminar que será expedida pelo agente fiscal.

Art. 31 A notificação preliminar será feita em forma de ofício, com 
duas cópias em carbono onde será aposto o \\\”Ciente\\\” do no-
tificados e conterá os seguintes elementos:
I. Nome do notificado;
II. Endereço;
III. Data;
IV. Indicação dos dispositivos legais infringidos e as penalidades 
correspondentes;
V. Prazo de 30 dias para regularizar a situação;
VI. Assinatura do agente fiscal.

§ 1º - Recusando-se notificado a apor o \\\”ciente\\\” será tal 
recusa declarada na notificação preliminar, firmada por duas tes-
temunhas.

§ 2º - O notificador reterá o original da notificação preliminar, 
ficando o órgão de fiscalização com cópia.

Art. 32 Decorrido o prazo fixado, pela notificação preliminar sem 
que o notificado tenha tomado as providências no sentido de sa-
nar as irregularidades apontadas, lavrar-se-á o auto de infração.

Parágrafo Único - Mediante requerimento apresentado pelo noti-
ficado, o órgão de fiscalização poderá prorrogar o prazo fixado na 
notificação por mais 30 dias.

CAPÍTULO IV
DO AUTO DE INFRAÇÃO

Art. 33 Auto de infração é o instrumento por meio do qual a auto-
ridade municipal apura a violação das disposições deste Código e 
de outras leis, decretos e regulamentos municipais.

a) Dará motivo à lavratura de auto de infração qualquer violação 
das normas deste Código que chegar ao conhecimento do agen-
te fiscal através de qualquer servidor municipal ou de qualquer 
pessoa que a presenciar, devendo o agente fiscal verificar pesso-
almente a infração.

Parágrafo Único - Recebendo tal comunicação e comprovada a 
ocorrência, o agente fiscal lavrará o auto de infração.

Art. 34 Qualquer do povo deverá comunicar as infrações ao órgão 
de fiscalização o qual deverá constatar a veracidade da informação 
e efetuar a notificação preliminar do infrator.

Parágrafo Único - São autoridades para lavrar o auto de infração 
os fiscais, ou outros funcionários a quem for expressamente dele-
gada competência.

Art. 35 A Secretaria de Fazenda é o órgão de fiscalização compe-
tente para confirmar os autos de infração e arbitrar multas.

Art. 36 O auto de infração, lavrado em modelo próprio, com pre-
cisão, sem entrelinhas, emendas ou rasuras, deverá conter obri-
gatoriamente:
I. O dia, mês, ano, hora e lugar em que foi lavrado;
II. O nome de quem o lavrou, relatando-se com toda clareza o fato 
caracterizador da infração e os pormenores que possam servir de 
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competentes, quando as providências forem da alçada das mes-
mas.

CAPÍTULO II
HIGIENE DAS VIAS PÚBLICAS E TERRENOS NÃO EDIFICADOS
Art. 53 Compete ao Município, em colaboração com seus muníci-
pes, manter limpa a área municipal mediante varrição, capinação 
e raspagem de vias públicas, bem como coleta, transporte e des-
tinação final do lixo até aterro sanitário licenciado e definido pela 
Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. A execução dos serviços de limpeza pública, de 
competência do Município, poderá ser realizada diretamente ou 
por terceiros, observadas as prescrições legais pertinentes.

Art. 54 Os moradores são responsáveis pela limpeza do passeio e 
sarjeta fronteiriça à sua residência.

Parágrafo Único. É proibido varrer lixo e detritos sólidos de qual-
quer natureza para canos, valas, sarjetas, bueiros ou canais das 
vias públicas.

Art. 55 É proibido impedir ou dificultar o livre escoamento das 
águas pelos canos, valas, sarjetas ou canais das vias públicas.

Art. 56 Para preservar de maneira geral a higiene pública fica proi-
bido:
I. Consentir no escoamento de águas servidas das residências 
para as ruas;
II. Transportar sem as precauções devidas, quaisquer materiais 
que possam comprometer o asseio das vias públicas;
III. Queimar no Perímetro Urbano, mesmo nos próprios quintais, 
lixo ou quaisquer corpos, que possam causar danos ao Meio Am-
biente.

Art. 57 É proibido lançar nas vias públicas, nos terrenos sem edifi-
cações, várzeas, lixo de qualquer origem, entulhos, cadáveres de 
animais, fragmentos pontiagudos ou qualquer material que possa 
causar incômodo à população, prejudicar a estética da cidade, ou 
que causem danos ao meio ambiente.

Art. 58 O Município manterá o serviço regular de coleta e transpor-
te de resíduos nas ruas e demais logradouros públicos da cidade 
e mediante pagamento do preço do serviço público, fixado nas 
tabelas oficiais vigentes.

Art. 59 Os resíduos sólidos das habitações e demais geradores 
deverão ser armazenados em compartimentos apropriados e dife-
renciados em resíduos orgânicos e rejeitos, e resíduos recicláveis 
para ser removido pelo serviço de limpeza pública.

Art. 60 Caberá ao Município fixar os dias da semana para a coleta 
e remoção dos materiais a seguir especificados:
I. Resíduos sólidos de residências; de escritórios e consultórios; 
comercio em geral; restaurantes, lanchonetes; mercearias; hotéis 
e supermercados.
II. Móveis, colchões, utensílios de mudanças e outros similares;
III. Restos de limpeza e podas de jardins;
IV. Entulho, terras e sobras de material de construção;
V. Materiais contaminados, radioativos ou outros que necessitem 
de condições especiais na sua remoção;
VI. Material remanescente de obras ou serviços em logradouros 
públicos; e
VII. Sucatas.

§ 1º. Os serviços constantes do inciso I do caput deste artigo são 
de caráter permanente.

§ 2º. Serão eventuais os serviços constantes dos incisos II a VII 

Art. 43 O recurso far-se-á por requerimento, facultada a juntada 
de documentos.

Parágrafo Único - Nenhum recurso interposto pelo autuado será 
encaminhado sem prévio depósito do valor da multa, extinguindo-
se o direito do recorrente que não efetuar o depósito no prazo de 
5(cinco) dias contados da data de ciência da decisão em primeira 
instância.

Art. 44 O Prefeito terá o prazo de 15(quinze) dias para proferir a 
decisão final.

Art. 45 As decisões definitivas serão executadas:
I. Pela notificação ao infrator para, no prazo de 5(cinco) dias, sa-
tisfazer ao pagamento do valor da multa;
II. Pela notificação ao autuado para vir receber a importância re-
colhida indevidamente como multa;
III. Pela imediata inscrição da multa como dívida ativa e remessa 
de certidão à cobrança executiva, dos débitos a que se referem 
incisos I e II deste artigo.

TÍTULO II
DO MEIO AMBIENTE

Art. 46 No interesse do controle da poluição do ar, do solo e água, 
a Prefeitura exigirá parecer técnico do órgão Estadual competente, 
sempre que lhe for solicitada licença de funcionamento para esta-
belecimentos industriais ou quaisquer outros que se figurem em 
eventuais poluidores do meio ambiente.

Art. 47 Para evitar a propagação de incêndios, observar-se-ão, nas 
queimadas, as medidas preventivas necessárias.

Art. 48 É proibido atear fogo em roçada, palhas ou matos que li-
mitem com terras de outrem, sem tomar as seguintes precauções:
I. Preparar aceiros de, no mínimo 7,00m (sete metros) de largura;
II. Mandar aviso aos confinantes, com antecedência mínima de 12 
(doze) horas, marcando dia, hora e local para lançamento do fogo.

Art. 49 A derrubada de matas dependerá de expedição de licença 
por órgão competente, observadas as restrições contidas em le-
gislação específica.

Parágrafo Único. Caberá à Prefeitura Municipal fiscalizar as ativida-
des constantes do Caput deste artigo.

Art. 50 É proibido comprometer, por qualquer forma, a qualidade 
e pureza das águas destinadas ao consumo público ou particular.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 51 A fiscalização sanitária abrangerá especialmente:
I. A higiene das vias públicas e terrenos não edificados;
II. A higiene das habitações;
III. Controle da água e do sistema de eliminação de dejetos;
IV. O controle da poluição ambiental;
V. A higiene da alimentação;
VI. A higiene dos estabelecimentos em geral;
VII. A higiene das piscinas de natação;
VIII. A limpeza e desobstrução dos cursos de água e das valas.

Art. 52 Em cada inspeção em que for verificada irregularidade, 
apresentará o agente fiscal o competente relatório circunstancia-
do, sugerindo medidas ou solicitando providências à bem da hi-
giene pública.

Parágrafo Único - A Prefeitura tomará as providências aplicáveis 
ao caso, quando o mesmo for da alçada do Governo Municipal, ou 
remeterá cópia do relatório às autoridades federais e estaduais 
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drená-los.

§ 3º - O escoamento superficial das águas estagnadas deverá ser 
feito para ralos, canaletas, galerias, valas ou córregos por meio de 
declividade apropriada.

Art. 70 O lixo das habitações será acondicionado em saco plástico 
ou vasilhames, providos de tampa, para ser removido pelo serviço 
de limpeza pública.

§ 1º - Não serão considerados como lixo os resíduos de fábricas 
e oficinas, ou restos de material de construção, os entulhos pro-
venientes de demolições, as matérias excrementícias e restos de 
forragem das cachoeiras e estábulos, as palhas e outros resíduos 
como terra, folhas e galhos cuja remoção correrá à custa dos res-
pectivos inquilinos ou proprietários.

§ 2º - Os resíduos referidos no parágrafo anterior deverão ser 
removidos para lugar determinado pela Prefeitura.

Art. 71 É proibido comprometer, por qualquer forma, a limpeza das 
águas destinadas ao consumo público ou particular.

Art. 72 A infração de qualquer artigo deste capítulo sujeitará o 
infrator à multa em grau máximo.

CAPÍTULO IV
DO CONTROLE DA POLUIÇÃO AMBIENTAL

Art. 73 É proibida qualquer alteração das propriedades físicas, quí-
micas ou biológicas do meio ambiente: solo, água e ar causada 
por substância sólida, líquida, gasosa ou qualquer estado de ma-
téria que direta ou indiretamente:
I. Crie ou possa criar condições nocivas ou ofensivas à segurança, 
ao bem-estar público e à saúde;
II. Prejudique a flora e a fauna;
III. Contenha óleo, graxa ou lixo;
IV. Prejudique o uso do meio ambiente para fins domésticos, agro-
pecuários, recreativos, de piscicultura e agricultura, e para outros 
fins úteis ou que afete a sua estética.

Art. 74 Não serão permitidos, no perímetro urbano, depósitos de 
quaisquer detritos, lixos, imundices e objetos imprestáveis, salvo 
se atenderem as recomendações da ANVISA e forem devidamente 
licenciados pelos órgãos ambientais competentes.

Art. 75 As proibições estabelecidas no Artigo 75 aplicam-se à água 
superficial ou do solo de propriedade pública, privada ou de uso 
comum.

Art. 76 A Prefeitura desenvolverá ação no sentido de:
I. Controlar as novas fontes de poluição ambiental;
II. Controlar a poluição através de análise, estudo e levantamen-
tos das características do solo, das águas e do ar.

Art. 77 As autoridades incumbidas da fiscalização ou inspeção, 
para fins de controle da poluição ambiental, terão livre acesso a 
qualquer dia e hora, às instalações industriais, comerciais, agro-
pecuárias e outras particulares ou públicas, capazes de poluir o 
meio ambiente.

Art. 78 Para a instalação, construção, reconstrução, reforma, con-
servação, ampliação e adaptação de estabelecimentos industriais, 
agropecuários e de prestação de serviços, é obrigatória a consulta 
ao órgão competente da Prefeitura, para que diga da possibilidade 
ou não de tal atividade, sem que haja alteração das propriedades 
físicas, químicas ou biológicas do meio-ambiente.

Art. 79 O Município poderá celebrar convênio com órgãos públicos 

do caput deste artigo, e sua execução dependerá da solicitação 
do interessado.

§ 3º. Os serviços de coleta, transporte e destino final de resíduos 
sólidos da saúde serão de responsabilidade dos respectivos gera-
dores.

Art. 61 Os promotores de eventos culturais, religiosos e esporti-
vos, dentre outros, são responsáveis pela limpeza dos logradouros 
que forem atingidos por resíduos gerados em função da atividade.

Art. 62 As áreas de comercialização, utilizadas por feirantes e 
vendedores ambulantes, deverão ser mantidas permanentemente 
limpas, durante e após a realização das atividades.

Art. 63 Os feirantes e vendedores ambulantes deverão realizar a 
limpeza de sua área de trabalho e acondicionar os resíduos em 
sacos plásticos para serem recolhidos pela coleta pública.

Art. 64 É obrigatória a disponibilização pela prefeitura, de depósito 
de água para a higiene e limpeza do local e trabalhadores.

Art. 65 Os proprietários ou condutores de animais serão respon-
sáveis pela limpeza dos dejetos dispostos pelos mesmos em qual-
quer logradouro público.

SEÇÃO I
DA MANUTENÇÃO DE TERRENOS
Art. 66 No Perímetro Urbano do Município, nenhum terreno urba-
no pode, por força deste Código, ser mantido sem muro, grades 
ou outros fechamentos, conforme definido no Código de Obras.

Art. 67 Nenhum terreno urbano, mesmo murado, pode ser manti-
do com entulho de qualquer espécie ou procedência, com matagal 
ou com água empoçada.

§ 1º. A limpeza a que alude o caput deste Artigo, será sempre 
de responsabilidade do proprietário do terreno, correndo por sua 
conta, as despesas necessárias para mantê-la.

§ 2º. Havendo denúncia, anônima ou nominal, por parte de qual-
quer cidadão, com referência à infringência do que dispõe este 
Artigo, a Prefeitura Municipal notificará o proprietário do terreno 
urbano, concedendo-lhe o prazo máximo de 10 (dez) dias para 
que regularize a situação.

§ 3º. Não sendo atendida a notificação mencionada no parágrafo 
anterior, a Prefeitura executará a limpeza, cobrando-se os custos 
decorrentes do notificado, que além dessas despesas arcará com o 
pagamento da multa correspondente, conforme dispõe o presente 
Código.

Art. 68 A infração de qualquer das disposições dos Artigos ante-
riores (acima), sujeitará o infrator ou o responsável pela infração, 
à multa variável conforme Artigo 22, deste código, acrescida de 
50% (cinqüenta por cento) a cada notificação não atendida ou a 
cada reincidência, não cabendo ao executado, recurso da ação.

CAPÍTULO III
DA HIGIENE DAS HABITAÇÕES

Art. 69 Os proprietários ou inquilinos são obrigados a conservar 
em perfeito estado de asseio os seus quintais, pátios, prédios e 
terrenos.

§ 1º - Os proprietários ou responsáveis deverão evitar a formação 
de focos ou viveiros de insetos.

§ 2º - Os proprietários de terrenos pantanosos são obrigados a 
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sua limpeza, que será feita diariamente.

Parágrafo Único - É expressamente proibido ter em depósito ou 
expostas aves e animais doentes, para a venda, ou aves e animais 
proibidos de permanecer em cativeiro, por órgãos estaduais ou 
federais.

Art. 86 O gelo destinado ao uso alimentar deverá ser fabricado 
com água potável, isenta de qualquer contaminação.

Art. 87 Os vendedores ambulantes de gêneros alimentícios, além 
das prescrições deste Código que lhes são aplicáveis, deverão ain-
da:
I. Zelar para que os gêneros alimentícios não estejam deteriora-
dos, nem contaminados e se apresentarem em perfeitas condições 
de higiene, sob pena de multa e de apreensão das referidas mer-
cadorias, que serão inutilizadas;
II. Ter os produtos expostos à venda, conservados em recipientes 
apropriados para isolá-los de impurezas e insetos.
III. Manter-se rigorosamente asseados e trajados de guarda-pó.

§ 1º - Ao vendedor ambulante de gêneros alimentícios de ingestão 
imediata, é proibido tocá-los com as mãos, sob pena de multa, 
sendo a proibição extensiva à freguesia, antes da aquisição do 
produto.

§ 2º - Os vendedores ambulantes de alimentos preparados não 
poderão estacionar em locais onde seja fácil a contaminação dos 
produtos expostos à venda, ou em pontos vedados pela saúde 
pública ou pela Prefeitura Municipal.

Art. 88 A venda ambulante de sorvetes, refrescos, doces, gulosei-
mas, pães e outros gêneros alimentícios, de ingestão imediata, só 
será permitida em carros apropriados, caixas ou outros receptá-
culos fechados, devidamente vistoriados pela Prefeitura, de modo 
que a mercadoria seja inteiramente resguardada da poeira e da 
ação do tempo ou de elementos maléficos de qualquer espécie, 
sob pena de multa e de apreensão de mercadorias.

§ 1º - É obrigatório que o vendedor ambulante justaponha, rigo-
rosamente e sempre, as tampas das vasilhas destinadas a gêne-
ros alimentícios de ingestão imediata, de modo a preservá-los de 
qualquer contaminação.

§ 2º - O acondicionamento de balas, confeitos e biscoitos providos 
de envoltórios, poderá ser feito em vasilhas abertas.

Art. 89 As infrações a este Capítulo serão punidas com multa em 
grau máximo.

TÍTULO III
DA SEGURANÇA DOS ESTABELECIMENTOS

SEÇÃO I
DA HIGIENE DOS HOTÉIS, PENSÕES, RESTAURANTES, CASAS DE 
LANCHES, CAFÉS, PADARIAS, CONFEITARIAS E ESTABELECIMEN-
TOS CONGÊNERES

Art. 90 Os hotéis, pensões, restaurantes, bares, cafés, padarias, 
confeitarias e estabelecimentos congêneres deverão observar as 
seguintes prescrições:
I. A lavagem da louça e talheres deverá fazer-se com água cor-
rente, não sendo permitida sob qualquer hipótese a lavagem em 
baldes, tonéis ou vasilhames;
II. A higienização da louça e talheres deverá ser feita com deter-
gente ou sabão e água fervente em seguida;
III. Os guardanapos e toalhas serão de uso individual;
IV. A louça e os talheres deverão ser guardados em armários com 
portas e ventilados, não podendo ficar expostos à poeira e às 

federais ou estaduais para a execução de tarefas que objetivem o 
controle da poluição do meio ambiente e dos planos estabelecidos 
para a sua proteção.

Art. 80 As infrações e este Capítulo serão punidas com multa em 
grau máximo.

CAPÍTULO V
DA HIGIENE DA ALIMENTAÇÃO
Art. 81 A Prefeitura exercerá, em colaboração com as autoridades 
sanitárias do Estado e da União, severa fiscalização sobre a pro-
dução, o comércio e o consumo de gêneros alimentícios em geral.

Parágrafo Único - Para os efeitos deste Código, consideram-se gê-
neros alimentícios todas as substâncias, destinadas ao preparo e 
consumo alimentar, excetuados os medicamentos.

Art. 82 Nenhum local poderá ser destinado à produção, fabrico, 
preparo de armazenagem, depósito ou venda de gêneros alimentí-
cios, sem prévia licença das autoridades sanitárias e da Prefeitura.

Art. 83 Não poderão ser expostos ao consumo público senão os 
gêneros alimentícios que se acharem em perfeito estado de con-
servação e que, por sua natureza, fabrico manipulação, procedên-
cia e acondicionamento, estiverem isentos de nocividade à saúde.

§ 1º - Consideram-se alterados os gêneros alimentícios:
a) Quando lhes tiver sido tirado, embora parcialmente, um dos 
elementos de sua constituição normal;
b) Quando contiverem ingredientes nocivos à saúde ou substância 
conservadora não autorizada pela autoridade sanitária.

§ 2º - Consideram-se falsificados os gêneros alimentícios:
a) Que tiverem sido no todo ou em partes substituídos por outros 
de qualidade inferior;
b) Que tiverem sido coloridos, revestidos, aromatizados ou rece-
bido substâncias estranhas, para o efeito de ocultarem qualquer 
fraude ou alteração ou apresentarem melhor qualidade do que a 
real.
c) Que tiverem sido, no todo ou em parte, substituídos em relação 
aos indicados no recipiente pelo produtor;
d) Que, na composição peso e medida, diversificarem do enuncia-
do nas marcas, rótulos ou etiquetas, não estiverem de acordo com 
as declarações do produtor.

§ 3º - Consideram-se deteriorados os gêneros alimentícios:
a) Em estado de putrefação;
b) Em estado de ranço;
c) Em que se verificar qualquer processo de decomposição, ou 
que, por qualquer outra circunstância, se tiverem tornado impres-
táveis ao consumo;
d) Que forem constituídos, no todo ou em parte de produtos ani-
mais degenerados ou decompostos ou de vegetais adulterados. 
Nesta classe se compreenderão as carnes de animais não destina-
dos à alimentação ou vitimados por moléstias ou acidentes que os 
tornem impróprios ou inconvenientes para o consumo alimentar.

Art. 84 Os gêneros alimentícios alterados, falsificados ou deterio-
rados, serão apreendidos e inutilizados pela fiscalização municipal.

§ 1º - A inutilização dos gêneros não eximirá a fábrica ou estabe-
lecimento comercial do pagamento das multas e demais penalida-
des que possam sofrer em virtude da infração;

§ 2º - A reincidência na prática das infrações previstas neste artigo 
determinará a cassação da licença para funcionamento da fábrica 
ou casa comercial.

Art. 85 As gaiolas para aves serão de fundo móvel, para facilitar a 
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Art. 99 A Prefeitura poderá fiscalizar os serviços de transporte de 
carnes, frutos do mar e demais produtos alimentícios, exigindo 
que os carros para este serviço sejam fechados com venezianas e 
forrados de zinco, tendo varas ou grampos para pendurar a carne. 
Os carros serão diariamente lavados interna e externamente e não 
poderão viajar com porta aberta.

Art. 100 É proibido secar e salgar couros nos perímetros da cida-
de, sob pena de multa.

Art. 101 Nos estabelecimentos tratados nesta seção é obrigatório 
observar as seguintes prescrições de higiene:
I. Manter o estabelecimento em completo estado de asseio e lim-
peza;
II. O uso de aventais e gorros brancos;
III. Manter coletores de lixo e resíduos com tampa à prova de 
moscas e roedores.
SEÇÃO IV
DAS INDÚSTRIAS E INSTALAÇÕES MECÂNICAS
Art. 102 Nenhuma instalação mecânica será montada sem prévia 
licença da Prefeitura.

§ 1º - No requerimento para tais licenças deve constar:
a) Planta do local onde deve ser instalado;
b) Gênero de indústria a que se destina.

§ 2º - De posse desses dados a Prefeitura mandará verificar se 
foram obedecidas às prescrições, caso tenham sido feitas.

§ 3º - Nenhuma instalação mecânica ou industrial será instalada 
num raio de 200,00m (duzentos metros) de escolas, hospitais e 
asilos.

Art. 103 As caldeiras a vapor e os recipientes de líquido ou gases 
em pressão terão suas válvulas de segurança seladas e seus ma-
nômetros aferidos.

Art. 104 As provas de pressão de caldeira e recipientes sujeitos a 
pressão, serão feitas, no mínimo de três em três anos.

Parágrafo Único - Elas poderão ser feitas, além disso:
I. Quando a caldeira ou recipiente tenha voltado a trabalhar de-
pois de parado por prazo superior a um ano;
II. Quando tiver passado por conserto significativo;
III. Quando os selos das válvulas forem encontrados violados;
IV. Quando a Prefeitura tiver motivo para por em dúvida as condi-
ções de segurança da caldeira.

Art. 105 A Prefeitura poderá, sempre que lhe parecer necessário, 
mandar proceder às vistorias nas instalações, e intimar o proprie-
tário a executar as providências julgadas necessárias à segurança 
do trabalho, sob pena de suspender-se a licença de funcionamen-
to.

Art. 106 Ficam aqui ratificadas todas as determinações que proí-
bem os ruídos prejudicais a rádio-recepção.

Art. 107 Não é permitida a instalação, dentro do perímetro urbano, 
de fábrica de sabão, óleos, vela de sebo, curtume, depósito de cal 
e sal e outras substâncias, que pelas matérias-primas produtos e 
combustíveis utilizados ou por outros motivos, exalem mau cheiro 
ou que sejam nocivas à atmosfera ou que por qualquer modo, 
prejudiquem a salubridade ou incomodem a vizinhança.

§ 1º - Tanto no requerimento como no alvará de licença, para 
semelhantes estabelecimentos, far-se-á expressa declaração do 
local em que deverão funcionar, da qualidade da matéria-prima, 
das máquinas e utensílios principais, do combustível ou força pro-
pulsora e da natureza dos produtos.

moscas;
V. Os utensílios de copa e cozinha, os copos, as louças, os talhe-
res, xícaras e pratos devem estar sempre em perfeitas condições 
de uso. Será apreendido e inutilizado imediatamente, o material 
que estiver danificado, lascado ou trincado;
VI. As mesas e balcões deverão possuir tampas impermeáveis;
VII. Haverá sanitários para ambos os sexos, não sendo permitida 
entrada comum;
VIII. Nos salões de consumação não será permitido o depósito de 
caixas de qualquer material estranho às suas finalidades.

§ 1º - Não é permitido servir café em copos e utensílios que não 
possam ser esterilizados em água fervente, excetuando-se desta 
proibição os descartáveis.

§ 2º - Os estabelecimentos a que se refere este artigo são obri-
gados a manter seus empregados e garçons limpos, conveniente-
mente trajados, de preferência uniformizados.

SEÇÃO II
DOS SALÕES DE BARBEIROS, CABELEIREIROS E ESTABELECI-
MENTOS CONGÊNERES

Art. 91 Nos salões de barbeiros, cabeleireiros e estabelecimentos 
congêneres é obrigatório o uso de toalhas e golas individuais.

Parágrafo Único - Durante o trabalho os fiscais ou empregados 
deverão usar jaleco rigorosamente limpo.

Art. 92 Os instrumentos de trabalho, logo após sua utilização, de-
verão ser mergulhados em solução anti-séptica e lavados em água 
corrente.

SEÇÃO III
DA HIGIENE DAS CASAS DE CARNE E PEIXARIAS

Art. 93 As casas de carnes e peixarias deverão atender às seguin-
tes condições:
I. Ter balcões com tampo de aço inoxidável, mármore ou fórmica;
II. Utilizar utensílios de manipulação, ferramentas e instrumentos 
de corte feitos de material apropriado e conservado em rigoroso 
estado de limpeza;
III. Não será permitido o uso de lâmpadas coloridas na iluminação 
artificial;
IV. Não utilizar de machadinhas ou de outro qualquer processo 
violento que produza a fragmentação de ossos ao parti-los ou ao 
cortar a carne. Deve ser usado, de preferência, a serra.

Art. 94 A carne verde ou fresca somente poderá ser posta à venda 
em açougue.

Art. 95 Nas casas de carne e congêneres só poderão entrar carnes 
provenientes de abatedouros devidamente licenciados, regular-
mente inspecionados e quando conduzidas em veículo apropriado.

Parágrafo Único - As aves abatidas deverão ser expostas à venda 
completamente limpas, livre tanto de plumagem como das vísce-
ras e partes não comestíveis.

Art. 96 Nas casas de carnes e peixarias, não serão permitidos mó-
veis de madeira sem revestimento impermeável.

Art. 97 Não será permitido nos açougues o preparo ou fabrico de 
produtos de carne.

Art. 98 Não será permitido, no perímetro urbano da cidade, o co-
mércio ambulante de carne fresca e frutos do mar, sujeitando-se o 
infrator à multa e à apreensão do produto.
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ambos os sexos, com chuveiros e instalações sanitárias adequa-
das.

Art. 115 Nenhuma piscina poderá ser usada quando suas águas 
forem julgadas poluídas pela autoridade sanitárias competente.

Art. 116 Das exigências deste Capítulo, excetuando o disposto no 
artigo anterior, ficam excluídas as piscinas das residências particu-
lares, quando para uso exclusivo de seus proprietários e pessoas 
de suas relações.

Art. 117 Na infração de qualquer artigo deste Capítulo será impos-
ta a multa de grau médio.

CAPÍTULO II
DO SOSSEGO PÚBLICO

Art. 118 Consideram-se prejudiciais à saúde, à segurança e ao 
sossego público, anterior, os sons e ruídos que:
I. Atinja, no ambiente exterior do recinto em que têm origem, ní-
vel de som de mais de 10 (dez) decibéis - (dB) (a), acima do ruído 
de fundo existente no local, sem tráfego;
II. Independente de ruído de fundo atinjam no ambiente exterior 
do recinto em que tem origem mais de 70 (setenta) decibéis du-
rante o dia e 60 (sessenta) decibéis - (dB) (a) durante a noite;
III. Alcancem no interior do recinto em que são produzidos níveis 
de som superiores aos considerados aceitáveis pela norma NB 95 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou das que 
lhe sucederem.

Art. 119 Na execução dos projetos de construção ou de reformas 
de edificações, para atividades heterogêneas, o nível de som pro-
duzido por uma delas não poderá ultrapassar os níveis estabeleci-
dos pela norma NB 95/1986, da ABNT, ou das que lhe sucederem.

Art. 120 Os veículos, especialmente caminhões e ônibus, não po-
derão transitar nas ruas do perímetro urbano com escapamento 
produzindo ruídos exagerados.

Art. 121 A não ser no âmbito de sociedade que pratique o tiro 
ao alvo, não é permitido atirar com armas de fogo no perímetro 
urbano.

Art. 122 É expressamente proibido antes das 7:00 horas e após 
as 22:00 horas, perturbar o sossego público com ruídos ou sons 
excessivos.

Parágrafo Único - Excetuam-se da proibição deste artigo:
a) Os tímpanos, sinetas ou sirenes dos veículos de assistência, 
corpo de bombeiros e polícia, quando em serviço;
b) Os apitos das rondas e guardas policiais.

Art. 123 Nos logradouros públicos é expressamente proibida a 
queima de morteiros, bombas e foguetes de artifício em geral.

Art. 124 Casas de comércio ou locais de diversões públicas, como 
parques, bares, cafés, restaurantes, cantinas e boates nas quais 
haja execução ou reprodução de números musicais por orques-
tras, instrumentos musicais isolados ou aparelho de som, deve-
rão ser providos de instalações adequadas de modo a reduzir aos 
níveis de emissão sonora E a intensidade de suas execuções e 
reprodução a fim de não perturbar o sossego da vizinhança.

Art. 125 Os proprietários de estabelecimentos em que se vendem 
bebidas alcoólicas serão responsáveis pela manutenção da ordem 
dos mesmos.

Parágrafo Único - As desordens, algazarras e barulhos, porven-
tura verificadas no referidos estabelecimentos, sujeitarão os 

§ 2º - Os produtos medicinais ou que devam ser utilizados de 
modo a poderem prejudicar a saúde, somente poderão ser fabri-
cados ou produzidos depois de licenciados pela autoridade sani-
tária competente.

§ 3º - O Prefeito designará os lugares que tais estabelecimen-
tos poderão funcionar, sendo que a designação se fará depois de 
apresentada a licença da autoridade sanitária competente.

Art. 108 Serão rigorosamente observadas todas as medidas de se-
gurança relativas ao bom funcionamento das caldeiras e aparelhos 
instalados. As caldeiras de maior capacidade que as indicadas não 
poderão ser instaladas em casas ou oficinas com andares super-
postos, nem à distância menor que 5,00m (cinco metros) de qual-
quer habitação. As de menor capacidade poderão ser instaladas 
no interior de casas ou oficinas com afastamento pelo menos de 
1,00m (um metro) das paredes do prédio vizinho, tendo-se em 
vista a proteção aos vigamentos de madeira superposta, o mesmo 
acontecendo em relação aos tubos de vapor e aquecimento.

Art. 109 Na instalação dos maquinários e aparelhos dos estabele-
cimentos indústrias, serão adotadas as regras modernas de prote-
ção aos trabalhadores, sendo as máquinas providas de dispositi-
vos especiais contra acidente.

SEÇÃO V
DA HIGIENE DAS PISCINAS DE NATAÇÃO
Art. 110 As piscinas de natação deverão obedecer às seguintes 
prescrições:
I. Todo freqüentador de piscina é obrigado a banho prévio de 
chuveiro;
II. No trajeto entre chuveiros e a piscina será necessária a pas-
sagem do banhista por um lava-pés, situado de modo a reduzir, 
ao mínimo, o espaço a ser percorrido pelo banhista para atingir a 
piscina após o trânsito pelo lava-pés;
III. A limpeza da água deve ser tal que da borda possa ser visto 
com nitidez o seu fundo;
IV. O equipamento especial da piscina deverá assegurar perfeita e 
uniforme circulação, filtragem e purificação da água.

Art. 111 A água das piscinas deverá ser tratada com cloro ou pre-
parados de composição similar.

§ 1º - Quando o cloro ou seus componentes forem usados com 
amônia, o teor de cloro residual na água, quando a piscina estiver 
em uso, não deve ser inferior a 0,6 parte por milhão.

§ 2º - As piscinas que recebem continuamente água considerada 
de boa qualidade e cuja renovação total se realiza em tempo infe-
rior a 12 (doze) horas poderão ser dispensadas das exigências de 
que trata este artigo.

Art. 112 Em todas as piscinas é obrigatório o registro diário das 
operações de tratamento e controle.

Art. 113 Os freqüentadores das piscinas de clubes esportivos de-
verão ser submetidos a exames médicos, pelo menos, uma vez 
por ano.

§ 1º - Quando no intervalo entre exames médicos apresentarem 
afecções de pele, inflamação do aparelho visual, auditivo ou respi-
ratório, poderão ter impedido o ingresso na piscina.

§ 2º - Os clubes e demais entidades que mantêm piscinas públicas 
são obrigados a dispor de salva-vidas durante todo o horário de 
funcionamento.

Art. 114 Para uso dos banhistas, deverão existir vestiários para 
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Art. 135 Não serão fornecidas licenças para a realização de jogos 
ou diversões ruidosas em locais compreendidos em área formada 
por um raio de 200 (duzentos metros) de hospitais, casas de saú-
de, ou maternidades, asilos e escolas.

Art. 136 Nas cabinas de projeção, não poderá existir maior núme-
ro de películas do que as necessárias para as sessões de cada dia, 
estando elas depositadas em recipiente especial, incombustível, 
hermeticamente fechado, não permanecendo aberto, além do in-
dispensável ao serviço.

Art. 137 Fica a juízo da Prefeitura a localização de circos de pano 
e parques de diversão.

§ 1º - A autorização de funcionamento dos estabelecimentos de 
que trata este artigo não poderá ser por prazo superior a um ano.

§ 2º - Ao conceder a autorização, poderá a Prefeitura estabelecer 
as restrições que julgar convenientes, no sentido de assegurar a 
ordem dos divertimentos e o sossego da vizinhança.

§ 3º - A seu juízo poderá a Prefeitura não renovar a autorização 
de um circo ou parque de diversões, obrigá-los a novas restrições 
ao conceder-lhes a renovação pedida.

§ 4º - Os circos e parques de diversões, embora autorizados, só 
poderão ser franqueados ao público depois de vistoriados em to-
das as suas instalações, pelas autoridades da prefeitura.

Art. 138 Para permitir a armação ou barracas em logradouros pú-
blicos, poderá a Prefeitura exigir, se julgar conveniente, um depó-
sito de, no máximo 5 (cinco) valores de referência, como garantia 
de dispensa com eventual limpeza e recomposição do logradouro.

Parágrafo Único - O depósito será restituído integralmente se não 
houver necessidade de limpeza especial ou reparos. Em caso con-
trário, serão deduzidas do mesmo as despesas feitas com tal ser-
viço.

Art. 139 Na localização de casas de dança, ou de estabelecimentos 
de diversões noturnas, a Prefeitura terá sempre em vista o sosse-
go da população, observado o zoneamento de usos.

Art. 140 Os espetáculos, bailes ou festas de caráter público depen-
dem, para realizar-se, de prévia licença da Prefeitura.

Parágrafo Único - Excetuam-se das disposições deste artigo, as 
reuniões de qualquer natureza, sem convites ou entradas pagas, 
levadas a efeito por clubes ou entidades de classe, em sua sede, 
ou as realizadas em residências particulares.
CAPÍTULO IV
DOS LOCAIS DE CULTO

Art. 141 Nas igrejas, templos ou casas de culto, os locais, fran-
queados ao público, deverão ser conservados limpos, iluminados 
e arejados.

Art. 142 As igrejas, templos e casas de culto não poderão contar 
maior número de assistentes, a qualquer de seus ofícios do que a 
lotação comportada por suas instalações.

Art. 143 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será impos-
ta a multa de grau mínimo.

CAPÍTULO V
DAS MEDIDAS REFERENTES AOS ANIMAIS

Art. 144 A permanência de animais, nas vias e logradouros, é 

proprietários à multa, podendo ser cassada a licença para seu 
funcionamento nas reincidências.

Art. 126 Nas igrejas, conventos e capelas, os sinos poderão tocar 
antes das 05 e depois das 22 horas, salvo os toques de rebates por 
ocasião de incêndios e inundações.

Art. 127 É proibido executar qualquer trabalho ou serviço que pro-
duza ruído, antes das 07 e depois das 22 horas, nas proximidades 
de hospitais asilos e casas de residência.

Art. 128 As instalações elétricas só poderão funcionar quando ti-
verem dispositivos capazes de eliminar, ou pelo menos, reduzir ao 
mínimo, as correntes parasitas, diretas ou induzidas, as oscilações 
de alta freqüência, chispas e ruídos prejudiciais à rádio-recepção.

Parágrafo Único - As máquinas e aparelhos que, a despeito da 
aplicação de dispositivos especiais, não apresentarem diminuição 
das perturbações, não poderão funcionar aos domingos e feria-
dos, nem a partir das 18 horas nos dias úteis.

Art. 129 O nível de som provocado por máquinas e aparelhos utili-
zados nos serviços de construção civil, manutenção dos logradou-
ros públicos e dos equipamentos e infra-estrutura urbana, deverão 
atender aos limites máximos de poluição sonora estabelecidos no 
Artigo 129 da presente Lei.

§ 1º A atividade de bate-estaca somente poderá operar de se-
gunda à sexta-feira no horário compreendido das 08:00 (oito) às 
12:00 (doze) horas e das 14:00 (quatorze) às 18:00 (dezoito) ho-
ras.

§ 2º Somente serão admitidas obras de construção civil que pos-
sam provocar som e ruído acima dos limites estabelecidos nesta 
Lei mediante aprovação prévia do órgão ambiental municipal, em 
situações emergenciais e especiais.

§ 3º O órgão municipal competente poderá não aprovar a exe-
cução das atividades propostas de construção civil, nos casos de 
comprovada perturbação do sossego público.

Art. 130 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será impos-
ta a multa de grau mínimo.

CAPÍTULO III
DIVERTIMENTOS, FESTEJOS E ESPETÁCULOS PÚBLICOS
Art. 131 Nas casas de espetáculos de sessões consecutivas, que 
não tiverem exaustores suficientes, deve, entre a saída e a entra-
da dos espectadores, decorrer lapso de tempo de mínimo de 15 
minutos, visando a renovação do ar.

Art. 132 Em todos os teatros, circos ou salas de espetáculos, serão 
reservados quatro lugares, destinados às autoridades policiais e 
municipais, encarregadas da fiscalização.

Art. 133 Os programas anunciados serão executados integralmen-
te não podendo os espetáculos iniciar em hora diversa da marca-
da.

§ 1º - Em caso de modificação do programa ou de horário o em-
presário devolverá aos espectadores o preço integral da entrada.

§ 2º - As disposições deste artigo aplicam-se, no que couber, às 
competições esportivas para as quais se exija o pagamento de 
entradas.

Art. 134 Os bilhetes de entrada não poderão ser vendidos por 
preço superior ao anunciado e em número excedente à lotação do 
teatro, cinema, circo ou sala de espetáculos.
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Parágrafo Único - Excetuam-se do disposto no item deste Artigo, 
carrinhos de criança ou paralíticos e em ruas de pequeno movi-
mento, triciclos e bicicletas de uso infantil.

Art. 151 Os moradores do perímetro urbano devem manter varri-
das e limpas as calçadas ou passeios correspondentes aos prédios 
que habitam.

Art. 152 Os arbustos, árvores ou trepadeiras, cujos galhos ou ra-
mos estejam pendentes sobre a via pública ou que excedam a 
linha geral das fachadas, serão cortados ou podados pelo proprie-
tário ou morador do prédio a que pertencem dentro de 48 horas 
após a notificação feita pela Prefeitura.

Art. 153 Não é permitido arrebentar pedras à pólvora ou dina-
mites, nas proximidades das habitações e nas vias públicas, sem 
as providencias preventivas aconselháveis, como avisos, cartazes, 
para a segurança dos transeuntes e dos moradores vizinhos, e nas 
pedreiras será usado sinal sonoro com intervalo de 1 minuto num 
total de 3 sinais antes da explosão.

Art. 154 É proibido embaraçar ou impedir por qualquer meio, o 
livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeio, 
estrada e caminhos públicos, exceto para efeito de obras públicas 
ou quando exigências policiais o determinarem.

Parágrafo Único - Sempre que houver necessidade de interromper 
o trânsito, deverá ser colocada sinalização claramente visível de 
dia e luminosa à noite.

Art. 155 Compreende-se na proibição do Artigo anterior o depósito 
de quaisquer materiais, inclusive de construção, nas vias públicas 
em geral.

§ 1º - Tratando-se de materiais cuja descarga não possa ser feita 
diretamente no interior dos prédios, será tolerada a descarga e 
permanência na via pública, com o mínimo prejuízo ao trânsito, 
por tempo não superior a 03 (três) horas.

§ 2º - Nos casos previstos no Parágrafo anterior, os responsáveis 
pelos materiais depositados na via pública deverão advertir aos 
motoristas, a distância conveniente, dos prejuízos causados ao 
livre trânsito.

Art. 156 É expressamente proibido danificar ou retirar sinais colo-
cados nas vias, estradas ou caminhos públicos, para advertência 
de perigo ou de impedimento de trânsito.

Art. 157 Assiste à Prefeitura o direito de impedir o trânsito, de 
qualquer veículo ou meio de transporte que possa ocasionar dano 
à via pública.

Art. 158 Aos carroceiros e cocheiros não é permitido trazerem 
animais em disparada, nem andarem afastados dos mesmos ou 
sentados sobre os varais das carroças ou carros, devendo conduzi-
los sentados na boléia.

Art. 159 Os veículos devem ter breque freios ou aparelho apropria-
do para fazê-los parar.

Art. 160 Os condutores de veículos são obrigados a:
I. Parar veículo em sentido longitudinal, próximo da margem das 
estradas ou ruas e nunca nas curvas ou cruzamentos, de modo 
que possa dar livre passagem a outro veículo;
II. Não abandonar o veículo sem que esteja ele travado.

Art. 161 Em caso de acidente, os condutores de veículos deverão 
apresentar-se imediatamente às autoridades policiais, informan-
do-lhes a natureza e as circunstâncias da ocorrência.

de total responsabilidade de seus respectivos donos não podendo 
transitarem sem a presença de um responsável.

Parágrafo Único - Os desfiles circenses dependerão de autorização 
da Prefeitura.

Art. 145 O animal, raivoso ou portador de moléstia contagiosa ou 
repugnante, será sacrificado imediatamente.

Art. 146 É expressamente proibido:
I. Criar abelhas nos locais de concentração populacional, ou áreas 
consideradas urbanas no município;
II. Criar pequenos animais (coelhos, perus, patos, galinhas e ou-
tros) nos porões e no interior de habitações;
III. Criação de pombos nos forros das residências.

Art. 147 É expressamente proibido a qualquer pessoa maltratar os 
animais ou praticar atos de crueldade , tais como:
I. Transportar, nos veículos de tração animal, carga ou passageiros 
de peso superior às suas forças;
II. Montar animais que já tenham carga permitida;
III. Fazer trabalhar animais doentes, feridos, extenuados, aleija-
dos, enfraquecidos ou extremamente magros;
IV. Amontoar animais em depósito insuficiente ou sem água, ar, 
luz ou alimentos;
V. Abandonar, em qualquer ponto, animais doentes, extenuados, 
enfraquecidos ou feridos;
VI. Martirizar animais para deles alcançar esforços excessivos;
VII. Empregar arreios que possam constranger ou ferir o animal;
VIII. Usar instrumento diferente do chicote leve, para estímulo e 
correção de animais;
IX. Usar arreios sobre partes feridas, contusões ou chagas do ani-
mal;
X. Praticar todo e qualquer ato, mesmo não especificado neste 
Código, que acarretar violência e sofrimento para o animal, aqui 
incluída a \\\”Farra do Boi\\\”.

Art. 148 É expressamente proibida a presença de cachorros e 
qualquer outra espécie de animal doméstico na praia.
Parágrafo Único - Excetua-se desse artigo a presença de cães 
guias que auxiliam a locomoção de portadores de deficiência visu-
al, conforme Lei Federal nº 11.126 de 27 de junho de 2005.

Art. 149 Os animais mortos, mesmo em terrenos particulares das 
zonas rurais, deverão ser sempre enterrados pelos respectivos 
proprietários.

CAPÍTULO VI
DO TRÂNSITO PÚBLICO

Art. 150 Não é permitido, no perímetro urbano da cidade:
I. Conduzir pelas vias públicas animais, ainda que mansos ou do-
mésticos, sem os levar presos a cabrestos ou sem que sejam, por 
uma outra forma guiados;
II. Espantar animal que estiver parado ou em trânsito;
III. Fazer transitar tropas ou qualquer grupo de animais, sem que 
a Prefeitura haja, previamente, determinado as ruas por onde de-
vam passar e o respectivo horário;
IV. Amarrar animais ou dar-lhes de comer em qualquer lugar das 
vias públicas;
V. Fazer descarga e deixar nas vias públicas detritos ou restos de 
embalagens;
VI. Atirar nas calçadas ou vias públicas, cascas de frutas, pregos, 
vidros, ou o que possa molestar os transeuntes, causar danos a 
veículos e prejudicar o necessário asseio;
VII. Lavagem de animais, carros ou qualquer veículos ou objetos;
VIII. Transitar de bicicleta, patinetes ou velocípedes sobre as cal-
çadas ou passeios.
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Art. 170 As denominações das vias públicas e logradouros da cida-
de serão estabelecidos por Lei Municipal.
§ 1º - Em vias abertas por particulares, o interessado poderá sub-
meter à aprovação da Prefeitura, a respectiva denominação.

§ 2º - As placas indicativas deverão observar:
a) Nas ruas, as placas serão colocadas nos cruzamentos, duas 
em cada rua, um de cada lado, à direita na direção do trânsito no 
prédio de esquina ou na falta, em poste colocado no terreno da 
esquina;
b) Nos largos e praças, as placas serão colocadas nos cruzamen-
tos, à direita da direção do trânsito, nos prédios ou terrenos de 
esquina com outras vias públicas.

SEÇÃO III
NUMERAÇÃO
Art. 171 Os prédios de cada rua ou avenida, travessa ou praça 
serão numerados com algarismos arábicos inscritos em placas co-
locadas em lugar visível. A numeração das vias públicas será feita 
de modo que os números pares fiquem de um lado e os ímpares 
de outro.

Art. 172 A numeração começará nas extremidades inicias nos lo-
gradouros em ponto para além do qual não possa haver novas 
construções urbanas.

Art. 173 O número será dado pelo número de metros existentes 
entre o meio do prédio e a extremidade inicial da rua.

§ 1º - Os muros e cercas com portões serão numeradas da mesma 
forma, e se não tiverem portões, receberão números correspon-
dentes ao meio da respectiva testada.

§ 2º - Correrão por conta dos proprietários as despesas com a 
numeração.

Art. 174 As habilitações coletivas terão, além do número da en-
trada principal, número para cada casa ou apartamento, de modo 
que o último número colocado indique o total dessas moradias.

Parágrafo Único - Tratando-se de prédios construídos em vila ou 
em terreno murado, de uma só entrada no alinhamento da via 
pública, receberão eles os mesmos números correspondentes à 
entrada principal seguido de uma letra de ordem.

SEÇÃO IV
DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE
Art. 175 A exploração dos meios de publicidade nas vias e logra-
douros públicos depende de licença da Prefeitura e do pagamento 
da respectiva taxa.

Art. 176 São considerados meios ou instrumentos de propaganda 
e publicidade:
I. Os letreiros;
II. Os anúncios visíveis ao público;
III. A propaganda falada por meio de amplificadores de som, alto 
falante e propagandistas.

§ 1º. Consideram-se letreiros, as indicações colocadas no próprio 
local onde a atividade é exercida, desde que contenham apenas 
o nome do estabelecimento, a marca ou o logotipo, a atividade 
principal, o endereço e o telefone.

§ 2º. Consideram-se anúncios, as indicações de referência a pro-
dutos, serviços ou atividades por meio de placas, cartazes, painéis 
ou similares, instalados em locais estranhos àquele onde a ativi-
dade é exercida.

Art. 162 Será aplicável ao trânsito de veículos, o previsto na Lei 
Federal nº. 9.503/97 e suas resoluções complementares.

Art. 163 A ordem, comodidade e segurança do tráfego nas estra-
das municipais, serão asseguradas pelo serviço de policiamento 
exercido pelas autoridades policiais no Município e seus auxiliares, 
bem como fiscal e pessoal de conservação das mesmas.

CAPÍTULO VII
DAS VIAS PÚBLICAS

SEÇÃO I
DA OBSTRUÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

Art. 164 Poderão ser armados coretos ou palanques provisórios 
nos logradouros públicos, para festividades religiosas, cívicas ou 
de caráter popular, desde que sejam observadas as seguintes con-
duções:
I. Ser aprovado pela Prefeitura, quanto à sua localização;
II. Não perturbar o trânsito público;
III. Não prejudicar o calçamento nem o escoamento das águas 
pluviais, correndo por conta dos responsáveis pelas festividades 
os estragos por acaso verificados;
IV. Ser removido, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a 
contar do encerramento dos festejos.

§ 1º - Uma vez findo o prazo estabelecido no item IV, a Prefeitura 
promoverá a remoção do coreto ou palanque, cobrando ao res-
ponsável as despesas de remoção, dando ao material removido o 
destino que entender.

§ 2º - Nos logradouros abertos por particulares, com licença da 
Prefeitura, o ajardinamento e arborização serão atribuições do 
proprietário.

Art. 165 É proibido podar, cortar, pintar, derrubar ou sacrificar as 
árvores da arborização pública.

Parágrafo Único - A poda da arborização pública será feita pela 
Prefeitura em época adequada.

Art. 166 Os postes telegráficos, de iluminação e força e as caixas 
postais, só poderão ser nos logradouros públicos, mediante auto-
rização da Prefeitura, que indicará as posições convenientes e as 
condições da respectiva instalação.

Art. 167 As bancas para a venda de jornais e revistas poderão 
ser permitidas, nos logradouros públicos, desde que satisfaçam as 
seguintes condições:
I. Ter sua localização aprovada pela Prefeitura;
II. Apresentar bom aspecto quanto a sua construção;
III. Não perturbar o trânsito público;
IV. Ser de fácil remoção.

Art. 168 Os estabelecimentos comerciais poderão ocupar, com 
mesas e cadeiras, parte do passeio correspondente à testada do 
edifício, desde que fique livre para o trânsito público uma faixa do 
passeio de largura mínima de 2,00m (dois metros).

Art. 169 Os relógios, estátuas, fontes e quaisquer monumentos, 
somente poderão ser colocados nos logradouros públicos se com-
provado o seu valor artístico ou cívico, a juízo da Prefeitura.

Parágrafo Único - Dependerá, ainda, de aprovação, o local escolhi-
do para afixação dos monumentos.

SEÇÃO II
NOMENCLATURA DE RUAS E PRAÇAS PÚBLICAS
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não ultrapasse a terça parte do total estabelecido para o letreiro;
c) Permitido o anúncio em toldo somente na bambinela;
d) Para a edificação recuada do alinhamento predial em lote de 
esquina, o letreiro poderá ser instalado no recuo, a partir de 5,00 
m (cinco metros) da confluência dos alinhamentos.
II. Anúncios em imóvel não edificado:
a) Deverá ser apresentada Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) e anualmente laudo técnico anual quanto às condições de 
estabilidade e segurança;
b) Deverá ser moldurado, contendo em local visível a identificação 
da empresa de publicidade e o número da licença;
c) No caso de anúncio luminoso não poderá ter sua luminosidade 
projetada para o imóvel vizinho, excetuando-se os casos em que 
essa edificação tenha cunho comercial;
d) Sua colocação fica condicionada à limpeza permanente do ter-
reno e existência de muro e passeio, excetuando-se as rodovias, 
bem como a exigência de execução de passeio quando a via não 
for dotada de pavimentação definitiva, devendo, neste caso, a 
área referente ao passeio ser mantida ajardinada.
III. Anúncios em imóvel edificado:
a) Deverão ser atendidas as disposições apresentadas para anún-
cios em imóveis não edificados;
b) Afastamento mínimo das edificações será de 1,50 m (um metro 
e cinquenta centímetros);
c) O anúncio não poderá vedar a fachada principal da edificação.

Art. 182 O anúncio no interior do lote para locação e venda do 
imóvel será permitida independente de licença específica, desde 
que não ultrapasse 60,00 cm (sessenta centímetros) por 1,00 m 
(um metro).

Art. 183 Será facultada às casas de diversões, teatros, cinemas e 
similares, a colocação de programas e de cartazes artísticos na sua 
parte externa, desde que colocados em local próprio e se refiram 
exclusivamente às diversões nelas exploradas.

Art. 184 Nenhuma placa, tabuleta ou letreiro poderá ocupar mais 
de 5% (cinco por cento) da área da fachada.

Art. 185 Os letreiros, quando colocados sobre as marquises não 
poderão ultrapassar os limites fixados para as mesmas.

Art. 186 A Prefeitura estabelecerá, por ato do Poder Executivo, 
prazo para a retirada de toda a propaganda e anúncios luminosos 
que estejam em desacordo com o estabelecido neste Código.

Art. 187 Toda e qualquer propaganda ou publicidade deverá ofe-
recer condições de segurança ao público, bem como observar as 
características e funções definidas no projeto arquitetônico de 
construções aprovadas pela Prefeitura, de forma que não as pre-
judiquem.

Art. 188 Cessadas as atividades do anunciante ou a finalidade da 
propaganda ou publicidade, estabelecida na licença da Prefeitura, 
deverá ser retirado pelo anunciante todo e qualquer material re-
ferente à propaganda ou publicidade no prazo de 10 (dez) dias da 
data do encerramento.

Art. 189 O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior 
implicará na retirada do material por parte da Prefeitura, o qual 
só será devolvido ao proprietário após o pagamento das multas 
devidas assim como das despesas acrescidas de 20% (vinte por 
cento).

Art. 190 No caso de anúncios, propagandas, letreiros e publici-
dades já existentes e em desacordo com este Código, o órgão 
competente fará a notificação necessária, determinando o prazo 
para retirada, reparação, limpeza ou regularização.

§ 3º. A publicidade em imóveis, edificados ou não, dependerá de 
licença expedida, sempre a título precário, pela Secretaria Munici-
pal de Fazenda.

Art. 177 Os requerimentos de licença para propaganda ou publici-
dade deverão especificar:
I. Para letreiros:
a) Alvará de licença de localização no Município;
b) Local de exibição com endereço completo, indicação fiscal e 
nome do proprietário;
c) Natureza do material a ser empregado;
d) Dimensões;
e) Inteiro teor dos dizeres;
f) Disposição em relação à fachada, terreno e meio-fio;
II. Para anúncios
a) Alvará de licença de localização no Município;
b) Local de exibição com endereço completo, indicação fiscal e 
nome do proprietário;
c) Natureza do material a ser empregado;
d) Dimensões;
e) Inteiro teor dos dizeres;
f) Autorização do proprietário com firma reconhecida;
g) Definição do tipo de suporte;
h) Disposição do equipamento no terreno, em relação às divisas, 
ao alinhamento predial e às construções existentes.

Art. 178 As propagandas ou publicidades não poderão obstruir 
a circulação destinada aos pedestres, iluminação, ventilação de 
compartimentos de edificações vizinhas, ou não, bem como a es-
tética e beleza de obra de arte, fachada de prédios públicos, es-
colas, museus, igrejas, teatros ou, de algum modo prejudicar os 
aspectos paisagísticos da cidade, seus panoramas e monumentos.

Art. 179 O veículo de divulgação deverá ser mantido em perfeito 
estado de conservação, cabendo ao responsável sua substituição 
durante o período concedido para a licença, caso se deteriore ou 
estrague, tornando-se fator de poluição visual.

Art. 180 Ficam proibidas a propaganda e publicidade, sejam quais 
forem suas finalidades, formas ou composições nos, seguintes ca-
sos:
I. Nas árvores, postes, bancos, toldos, abrigos, jardineiras, está-
tuas, monumentos, caixas de correio, caixas de telefone, coleta 
de lixo, alarme de incêndio, hidrantes, viadutos, pontes, canais, 
túneis, sinais de trânsito, passarelas e grades de proteção para 
pedestres;
II. Nos muros, andaimes, e tapumes, quando se tratar de carta-
zes, impressos, pinturas e letreiros de quaisquer natureza, exceto 
aqueles afixados em quadros próprios, desde que atendida as exi-
gências legais;
III. Em situações onde, vede portas, janelas ou qualquer abertura 
destinada à ventilação e iluminação;
IV. Nos meio-fios, passeios e leito das vias;
V. No interior de cemitérios;
VI. Quando prejudicarem a iluminação dos logradouros públicos, 
sinalização de trânsito e a orientação dos pedestres;
VII. Quando possuírem incorreções de linguagem ou façam uso de 
palavras em língua estrangeira, salvo aquelas que, por insuficiên-
cia do léxico nacional, a ele hajam sido incorporadas;
VIII. Quando, pela sua natureza, provoquem aglomerações preju-
diciais ao trânsito e tráfego;
IX. Sejam ofensivas à moral, pessoas, crenças e instituições.

Art. 181 Na expedição do alvará de publicidade serão observados:
I. Em letreiros:
a) Para mais de um estabelecimento no térreo de uma edificação, 
a área destinada à publicidade deverá ser subdividida proporcio-
nalmente entre os estabelecimentos;
b) É tolerado o anuncio para o mesmo estabelecimento, desde que 
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DA HIGIENE DAS VIAS PÚBLICAS
Art. 199 O serviço de limpeza de ruas, praças e logradouros públi-
cos será executado diretamente pela Prefeitura ou por concessão.

Art. 200 Os moradores são responsáveis pela limpeza do passeio 
e sarjeta fronteiriços à sua residência.

Parágrafo Único - É absolutamente proibido, em qualquer caso 
varrer lixo ou detritos sólidos de qualquer natureza, para os ralos 
dos logradouros públicos.

Art. 201 É proibido fazer varredura do interior dos prédios, dos 
terrenos e dos veículos para a via pública, e bem assim despejar 
ou atirar papéis, reclames ou quaisquer detritos sobre o leito de 
logradouros públicos.

Parágrafo Único - A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto impe-
dir ou dificultar o livre escoamento das águas pelos canos, valas, 
sarjetas ou canais da vias públicas, danificando-os ou obstruindo-
os.

Art. 202 Para preservar de maneira geral a higiene pública, fica 
proibido:
I. Lavar roupas, louças e utensílios, em chafarizes, fontes ou tan-
ques situados nas vias públicas; bem como em praias, lagos, rios, 
barras, canais e cachoeiras;
II. Consentir o escoamento de águas servidas das residências para 
as ruas;
III. Conduzir, em veículos abertos, materiais que possam, sob a 
incid6encia do vento ou trepidações, comprometer o asseio das 
vias públicas;
IV. Em lugar onde exista a coleta de lixo, queimar, mesmo nos 
próprios quintais, lixo ou quaisquer outros corpos;
V. Aterrar vias públicas, com lixo, materiais velhos ou quaisquer 
detritos;
VI. Conduzir para a cidade, vilas ou povoações do Município do-
entes portadores de moléstias infecto- contagiosas, salvo com as 
necessárias precauções de higiene e para fins de tratamento;
VII. Fazer retirada de materiais ou entulhos provenientes de cons-
trução ou demolição de prédios sem o uso de instrumentos ade-
quados, como canaletas ou outros que evitem a queda dos referi-
dos materiais nos logradouros e vias públicas.

Art. 203 É proibido lançar nas vias públicas, nos terrenos sem 
edificação, várzeas, valas, bueiros e sarjetas, lixo de qualquer ori-
gem, entulhos, cadáveres de animais, fragmentos pontiagudos ou 
qualquer material que possa ocasional incomodo à população ou 
prejudicar a estética da cidade, bem como queimar, dentro do 
perímetro urbano, qualquer substância que possa viciar ou cor-
romper a atmosfera.

Art. 204 É expressamente proibida a instalação, dentro do pe-
rímetro urbano da cidade, de indústrias que pela natureza dos 
produtos, pelas matérias primas utilizadas, pelos combustíveis 
empregados, ou por qualquer outro motivo possam prejudicar a 
saúde pública.

Art. 205 Não é permitida, dentro do perímetro urbano, a instalação 
de estrumeiras, ou depósito de estrumes animal.

Art. 206 Na infração de qualquer artigo deste Capítulo será impos-
ta a multa de grau mínimo.

CAPÍTULO VIII
DOS INFLAMÁVEIS E EXPLOSIVOS
Art. 207 No interesse público, a Prefeitura fiscalizará a fabricação, 
o comércio, o transporte e emprego de inflamáveis e explosivos.

Art. 208 São considerados inflamáveis:

Art. 191 Expirado o prazo estipulado na notificação, a Prefeitura 
efetuará os serviços necessários, cobrando, dos responsáveis, as 
despesas acrescidas de 20% (vinte por cento), sem prejuízo das 
multas aplicadas.

SEÇÃO V
ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS
Art. 192 A arborização e ajardinamento das avenidas e praças 
serão feitos de acordo com a aprovação da Prefeitura.

Art. 193 A ninguém é permitido cortar, derrubar ou podar árvores 
que a Municipalidade mandar plantar ou que estiverem sob a pro-
teção pública.

Art. 194 As árvores plantadas nas vias públicas não poderão servir 
como suporte de fios.

§ 1º - Fica igualmente proibido aos proprietários de redes telefô-
nicas ou de energia elétrica, cortarem ou podarem árvores plan-
tadas nas vias públicas, salvo mediante expressa autorização da 
Prefeitura.

§ 2º - Nas ruas arborizadas, os fios condutores de energia elétrica 
e telefônicos, deverão ser estendidos a distância razoável das ár-
vores, ou necessariamente isolados.

Art. 195 Por ato da prefeitura qualquer árvore, planta ou bosque, 
que, possua originalidade, idade ou ligação histórica com o Mu-
nicípio, que mereça ser conservado, mesmo estando situado em 
terreno particular, poderá ser posto sob a proteção pública, obser-
vadas as disposições do código Florestal da União.

Parágrafo Único - Da mesma forma a Prefeitura poderá por sob 
proteção pública, as copas dos morros com beleza visual ou pon-
tos pitorescos do Município, bem como as vias de acesso aos mes-
mos.

SEÇÃO VI
DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
Art. 196 São consideradas estradas municipais as vias de comu-
nicações rodoviárias entregues ao trânsito público e conservadas 
pelo governo municipal.

Art. 197 Quem danificar estradas ou pontes do Município ou com-
prometer a sua segurança ou comodidade ficará sujeito à multa 
além de responder criminal, ficará sujeito à multa além de respon-
der criminal e civilmente pela infração.

Art. 198 É proibido:
I. Fazer represamento nas estradas ou quaisquer serviços que 
possam desviar águas pluviais para o leito das vias públicas;
II. Obstruir as valetas ou construir obras que possam impedir o 
livre escoamento das águas pluviais pelo bueiro, pontilhões da 
estrada;
III. Destruir no todo ou em parte, qualquer obra da estrada;
IV. Lançar por terra os marcos quilométricos e itinerários e os 
sinais convencionais;
V. Fazer escavação no leito da estrada ou nos aterros;
VI. Depositar sobre estrada, pedras, madeiras, materiais ou obje-
tos que possam embaraçar o trânsito ou prejudicar a respectiva 
conservação;
VII. Atirar sobre o leito, ou deixar aí, pregos, arame, pedaços de 
metal, vidros, louça ou outras substâncias prejudiciais aos veículos 
e animais e que possam causar acidentes;
VIII. Transportar, arrastando toras de madeira, pedras ou outro 
objeto que danifique a estrada;
IX. Ter soltos ou amarrados animais que embaracem o trânsito.

SEÇÃO VII
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fogo e extintores de incêndios portáteis, em quantidade e dispo-
sição convenientes.
§ 6º - Os depósitos e dependências em anexo aos combustíveis 
serão construídos de materiais incombustíveis admitindo-se o em-
prego de outro material apenas nos caibros, ripas e esquadrias.

Art. 215 A instalação de postos de abastecimento de veículos e 
depósito de outros inflamáveis fica sujeito a licença especial da 
Prefeitura.

§ 1º - A Prefeitura poderá negar a licença se ficar comprovado 
que a instalação do depósito ou da bomba irá prejudicar, de algum 
modo, a segurança pública.

§ 2º - A Prefeitura poderá estabelecer, para cada caso, as exigên-
cias que julgar necessárias ao interesse da segurança.

Art. 216 Na infração de qualquer artigo deste Capítulo será impos-
ta a multa de grau máximo.

CAPÍTULO IX
DAS ZONAS RURAIS
Art. 217 A ninguém é permitido atear fogo em quaisquer tipos de 
metas, sendo a matéria regulamentada pelo Código Florestal - Lei 
N.º 4.771/65.

Art. 218 A derrubada de mata dependerá de licença do órgão 
ambiental competente.

§ 1º - A Prefeitura só concederá licença quando o terreno se desti-
nar à construção ou plantio pelo proprietário ou possuidor.

§ 2º - A licença será negada se a mata for considerada de utilidade 
pública.

Art. 219 O animal encontrado em terreno alheio ou vagando pelas 
estradas será apreendido, sendo o respectivo proprietário multa-
do, além do pagamento das despesas de estada.

Art. 220 Os animais deverão ser mantidos em terrenos cercados.

§ 1º - São expressamente proibidas as construções de cercas ele-
trificadas.

§ 2º - Os terrenos onde se criarem búfalos deverão ter ao seu 
redor, pelo lado de dentro da cerca, valas que impeçam os animais 
de se aproximarem da cerca.

Art. 221 Ninguém poderá destruir fechos, seus alheios facilitando 
a saída de animais dos cercados em que se encontrarem ou nem 
consentir ou deixar que animais seus ou de outrem danifiquem 
plantações ou lavouras dos vizinhos.

Art. 222 Ninguém poderá impedir ou dificultar o trânsito pelos 
caminhos comuns, tradicionais ou históricos, nem obstruí-los, es-
treitá-los, mudar-lhes a direção, impedir a abertura de esgotos e 
drenos, obstruí-los depois de abertos ou derrubar árvores.

Art. 223 Só poderá ser construído, chiqueiro ou curral à distância 
de 30,00m (trinta metros) no mínimo, das habitações, dos poços 
e dos cursos d\\\’água.

Art. 224 Todo proprietário rural que tiver em seus terrenos formi-
gueiros que possam prejudicar a lavoura ou vegetações alheias, 
é obrigado a extingui-los, dentro do prazo que for marcado pela 
Prefeitura.

Parágrafo Único - Se a extinção do formigueiro for feita pela Pre-
feitura, será o proprietário multado e intimado a pagar além da 

I. Fósforo e materiais fosforados;
II. Gasolina e demais derivados de petróleo;
III. Éteres, álcoois, aguardentes e óleos em geral;
IV. Carboretos, alcatrão e matérias betuminosas líquidas;
V. Toda e qualquer outra substância cujo ponto de inflamabilidade 
seja acima de cento e trinta e cinco graus centígrados.

Art. 209 Consideram-se explosivos:
I. Fogos de artifícios;
II. Nitroglicerina, seus compostos e derivados;
III. Pólvora e algodão-pólvora;
IV. Espoletas e estopins;
V. Fulminatos, coloros, forminatos e congêneres;
VI. Cartuchos de guerra, caça e minas.

Art. 210 É absolutamente proibido:
I. Fabricar explosivos sem licença especial em local não determi-
nado pela Prefeitura;;
II. Depositar ou conservar nas vias públicas, mesmo provisoria-
mente, inflamáveis ou explosivos.

Art. 211 Os fogueteiros e exploradores de pedreiras poderão man-
ter depósito de explosivos correspondentes ao consumo de 30 
dias, desde que os depósitos estejam localizados a uma distância 
mínima de 250,00m (duzentos e cinquenta metros) da habitação 
mais próxima e a 150,00m (cento e cinquenta metros) das ruas 
ou estradas. Se a distância a que se refere este artigo for superior 
a 500,00m (quinhentos metros), é permitido o depósito de maior 
quantidade de explosivos.

Art. 212 Não será permitido o transporte de explosivos ou inflamá-
veis sem as precauções devidas.
§ 1º - Não poderão ser transportados simultaneamente, no mee-
mos veículo, explosivos e inflamáveis.

§ 2º - Os veículos que transportarem explosivos ou inflamáveis 
não poderão conduzir outras pessoas além do motorista e dos 
ajudantes.

Art. 213 É expressamente proibido:
I. Queimar fogos de artifício, bombas, busca-pés, morteiros e ou-
tros fogos perigosos, nos logradouros públicos ou em janelas e 
portas que deitarem para os mesmos logradouros;
II. Soltar balões em toda a extensão do município;
III. Fazer fogueiras nos logradouros públicos, sem prévia autori-
zação da Prefeitura;
IV. Utilizar, sem justo motivo, armas de fogo dentro do perímetro 
urbano do Município;
V. Fazer fogo ou armadilhas com armas de fogo.

Art. 214 Somente serão permitidos depósito de inflamáveis ou ex-
plosivos em casa comerciais com licença especial da Prefeitura.

§ 1º - Aos varejistas é permitido conservar em suas lojas a quan-
tidade fixada pela Prefeitura, que não ultrapasse a venda provável 
de vinte (20) dias.

§ 2º - Os depósitos devem ser isolados do estabelecimento co-
mercial e afastado de no mínimo 10,00m (dez metros) das vias 
públicas.

§ 3º - As substâncias devem permanecer acondicionadas em pe-
quenas porções e nos invólucros apropriados para este fim.

§ 4º - No lado externo dos depósitos deverão estar expostos sinais 
e letreiros bem visíveis que avisem do perigo e proíbam acender 
fogo na proximidade.

§ 5º - Os depósitos serão dotados de instalações para combate ao 
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competentes.

§ 1º - O requerimento para expedição do Alvará de Licença será 
sempre precedido de Consulta de Viabilidade.

§ 2º - Especificação das jazidas de Classe II: ardósias, areia, cas-
calhos, gnaisses, granitos, quartzites e saibros quando utilizados, 
em estado natural, para o preparo de agregados, pedras de talho 
ou argamassas, então se destinam, como matérias primas, a in-
dústria de transformação.

Art. 235 O pedido de Alvará de Licença deverá ser formulado em 
requerimento à Prefeitura, devendo ser instruído com os seguintes 
documentos além do comprovante do deferimento da Consulta de 
Viabilidade:
I. Escritura do terreno devidamente inscrita no Cadastro da Prefei-
tura em nome do requerente/ou;
II. Compromisso de compra e venda/ou;
III. Autorização expressa do proprietário;
IV. Substância mineral a ser licenciada;
V. Prova de inscrição, para fins de Imposto Único sobre minerais;
VI. Negativa de débitos de tributos municipais;
VII. Plantas de detalhe da área licenciada, que terá no máximo 50 
hectares, delimitada por figura geométrica, sendo os lados seg-
mentos de retas ou linhas de acidente naturais, definidos por seus 
cumprimentos e rumos verdadeiros, com um dos vértices amarra-
do a um ponto fixo e inconfundível do terreno, em escala adequa-
da (1:100) até (1:20. 000), assinada por profissional habilitado, 
devidamente registrado na Prefeitura Municipal;
VIII. Planta de situação de área licenciada, em escala adequa-
da (1:200.00 até 1:250.000), firmada por profissional habilitado 
contendo os principais elementos de reconhecimento, tais como: 
rodovias, rios, córregos, vilas, pontes, e outros considerados ne-
cessários;
IX. Plano de aproveitamento econômico da jazida, com descrição 
das instalações de beneficamente e equipamento, fazendo constar 
o método de exploração a ser adotado, bem como referência à es-
cala de produção prevista, apresentada por profissional habilitado 
e matriculado na Prefeitura Municipal.

Art. 236 As licenças para exploração serão sempre por prazo fixo.

Parágrafo Único. Será interditada a pedreira ou parte da pedreira 
que embora licenciada pela Prefeitura, demonstre posteriormente 
que a sua exploração acarreta perigo ou dano à vida ou à pro-
priedade.

Art. 237 A fim de ser preservada a estética e a paisagem natural 
do local da jazida, obriga-se o requerente e interessado, a apre-
sentar plano de recomposição e urbanização da área que será 
implantada à mediada em que a exploração for sendo realizada.
Art. 238 A obrigatoriedade de cumprimento do plano de recom-
posição e urbanização da área de que trata o artigo anterior, será 
manifestado através do termo de compromisso firmado entre o 
licenciamento e a Prefeitura Municipal.

Art. 239 A fim de garantir à Prefeitura Municipal o cumprimento 
de qualquer ressarcimento pelo inadimplente das obrigações as-
sumidas por força da Lei, obriga-se o licenciado a efetuar depósito 
de caução, real ou fiduciária, equivalente a 1/40 do valor de refe-
rência vigente na região, por metro quadrado de área requerida.

Art. 240 A Prefeitura Municipal, através de Portaria estabelecerá 
instruções para o preenchimento do formulário destinado ao re-
querimento de Licença para Exploração de Jazida Mineral.

Art. 241 Todas as atividades, objeto deste capítulo, em curso nes-
te Município, deverão, em prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
adequar-se às diretrizes ora estabelecidas, sob pena de interdição.

multa, as despesas havidas com a extinção.

Art. 225 Não é permitido aos proprietários rurais deixarem abertas 
as porteiras que derem para as estradas, por tempo excedente ao 
necessário para a passagem.

Art. 226 Na infração de qualquer artigo deste Capítulo será impos-
ta multa de valor mínimo.
CAPÍTULO X
DAS ÁGUAS E DOS RIOS
Art. 227 As medidas de proteção das águas serão, para cada caso 
particular, indicadas pelas autoridades ambientais e sanitárias.

Parágrafo Único - Enquanto não se adotar um serviço regular de 
abastecimento, poderá ser utilizada a água subterrânea ou de su-
perfície, desde que a sua pureza seja conservada ou readquirida.

Art. 228 As águas pluviais que correm por lugares públicos assim 
como as dos rios públicos ou particulares, podem ser utilizadas 
como servidão pública, por qualquer proprietário de terreno por 
onde passam, desde que respeitados os preceitos da necessidade 
e da higiene.

Art. 229 Os terrenos de águas paradas ou dormentes serão dre-
nados ou aterrados pelos seus proprietários, podendo, todavia a 
Prefeitura promover os serviços e drenagem ou aterro, mediante 
indenização das despesas realizadas.

Parágrafo Único - A indenização das despesas a que se refere este 
artigo poderá ser feita em prestação e por tempo não superior a 
180 (cento e oitenta) dias, contados da ultimação das obras e no-
tificação da Prefeitura, sendo que o débito não pago na, n época 
aprazada será cobrado por via executiva.

Art. 230 Intimado o proprietário para a execução das obras de 
drenagem e aterro, verificando ele a sua impossibilidade financei-
ra de executá-las, requererá ao Prefeito, nos termos dos artigos 
precedentes, que a Prefeitura proceda ao serviço.

Parágrafo Único - Se o proprietário não atender à notificação a 
Prefeitura realizará o serviço à sua revelia.

Art. 231 É de obrigação dos proprietários ribeirinhos desobstruir 
os rios e córregos para facilitar o livre curso das suas águas.
Parágrafo Único - Aos proprietários omissos ou desidiosos aplica-
se o disposto nos artigos anteriores no que for aplicável.

Art. 232 É proibido escavar o leito dos rios públicos ou particula-
res, extrair areia, construir currais, colocar estacas e tudo quanto 
possa obstruir o seu curso natural, salvo quando, por utilidade 
pública, o permitir a Prefeitura.

§ 1º - Os viveiros de aquicultura só poderão ser construídos, a 
requerimento do interessado à Prefeitura.

§ 2º - A autorização será concedida mediante condições que evi-
tem a estagnação das águas e outras que forem consideradas 
necessárias.

Art. 233 Na infração de qualquer artigo deste Capítulo será impos-
ta multa de grau médio.

CAPÍTULO XI
DA EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS, CASCALHEIRAS, OLARIAS E DE-
PÓSITOS DE AREIA E SAIBRO
Art. 234 A exploração das jazidas, enquadradas no artigo 8º, Clas-
se II, do regulamento do Código de Mineração, só será permitida 
mediante Alvará de licença expedido na forma do texto legal, pre-
cedida da manifestação dos órgãos públicos estaduais e federais 
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prazo de 90 dias ficarão sujeitos, além da multa correspondente a 
30% do valor de referência vigente na região, e ao pagamento do 
custo dos serviços feitos pela Administração Municipal.

Art. 250 Na infração de qualquer artigo deste Capítulo será impos-
ta a multa de grau mínimo.

CAPÍTULO XIII
DAS CONSTRUÇÕES, ÁRVORES E OBJETOS QUE AMEAÇAM RUIR
Art. 251 Edifícios, muros, construções ou obras de qualquer na-
tureza que indiquem ameaça de ruína, constituindo perigo para 
a vida dos transeuntes, possam causar danos às propriedades 
públicas ou particulares ou embaraço ao trânsito, ou que ainda 
destoem da estética da cidade, serão submetidos à vistoria pela 
Prefeitura, por peritos por ela nomeados com notificação ao pro-
prietário.

§ 1º - À vista do laudo, a Prefeitura, se for o caso, notificará o 
proprietário para dentro de prazo conveniente, fazer demolição ou 
reparos necessários.

§ 2º - Se o proprietário não estiver presente, ou não for encontra-
do, a notificação se fará por meio de edital público, no órgão em 
que fizer a publicação do expediente da Prefeitura com o prazo 
de 15 dias.

§ 3º - Se após a notificação, o proprietário não der início aos ser-
viços ordenados, a obra será demolida na parte confrontante com 
a via pública ou no todo e construído em muro, de acordo com as 
normas, correndo todas as despesas por conta do proprietário ou 
possuidor, acrescidas de 10% (dez por cento) a título de despesas 
de administração, lançado em divida ativa para cobrança execu-
tiva, além das multas cabíveis sendo os serviços necessários ou 
demolições feitas pela Prefeitura.

§ 4º - A Prefeitura providenciará o despejo e a interdição no caso 
de serem apenas necessários consertos no prédio vistoriado e 
desde que esse só constitua perigo para a vida do morador.

Art. 252 Em caso de ruína iminente, constatada por peritos, a Pre-
feitura ordenará a demolição, sem mais formalidades, cobrando 
do respectivo proprietário as despesas com o despejo e demo-
lição, acrescida de 10% (dez por cento) a título de despesa da 
administração.

Parágrafo Único - No caso de se tratar de ruína resultante de mo-
tivo de força maior, as despesas serão indenizadas sem qualquer 
acréscimo.

Art. 253 Dentro do prazo fixado na notificação resultante do laudo 
de vistoria, os interessados poderão apresentar quaisquer recla-
mações, em requerimento fundamentado, dirigido ao Prefeito.

Parágrafo Único - Enquanto não for dada solução a tais reclama-
ções, constantes do requerimento a que alude o presente artigo, 
ficam suspensas quaisquer provid6encias, salvo no caso de ruína 
iminente, quando, independente daquela solução, se procederá de 
acordo com o que determina este Código.

Art. 254 As árvores, mastros de antenas ou qualquer objeto que 
pela elevação, peso e estado ofereçam perigo evidente para o pú-
blico, deverão ser derrubados pelo proprietário do terreno em que 
estiverem, dentro de 48 horas da notificação da prefeitura, a qual 
mandará, se não for atendida, proceder à derrubada, cobrando as 
despesas do proprietário com acréscimo de 10% (dez por cento).

Art. 255 As árvores que, sua elevação, peso ou mau estado de 
conservação, ofereçam perigo ao trânsito público, serão derru-
badas pelo proprietário ou morador do prédio a que pertencem, 

Parágrafo Único - Durante o decurso do prazo estabelecido no 
Caput deste artigo, poderá o órgão responsável, através da ex-
posição de motivos endereçada ao Prefeito, solicitar a interdição 
da atividade que, por seu curso, intensidade e método, esteja a 
comprometer aspectos fundamentais da paisagem natural do Mu-
nicípio.

Art. 242 A exploração de pedreiras com explosivos fica sujeita às 
seguintes condições:
I. Intervalo mínimo de 30 (trinta) minutos entre cada série de 
explosão;
II. Iançamento, antes da explosão, de uma bandeira a altura con-
veniente para ser vista à distância;
III. Colocação de sinais nas proximidades das minas que possam 
ser percebidos distintamente pelos transeuntes, pelo menos a 
100,00m (cem metros) de distancia.
IV. Toque por 03 (três) vezes, com intervalo de 02 (dois) minutos, 
de uma sineta e o aviso em brado prolongado, dando sinal de 
fogo.

Art. 243 É proibida a extração de areia em todos os cursos de água 
do Município:
I. A jusante o local em que recebe contribuições de esgotos, nos 
primeiros 10 (dez) quilômetros;
II. Quando modificam o leito ou as margens dos mesmos;
III. Quando possibilitem a formação de locais ou causem por qual-
quer forma a estagnação das águas;
IV. Quando de algum modo possam oferecer perigos a pontes, 
muralhas ou qualquer obra construída nas margens ou sobre os 
leitos dos rios.

Art. 244 Na infração de qualquer artigo deste Capítulo será impos-
ta multa de grau médio.

CAPÍTULO XII
DOS MUROS E CERCAS
Art. 245 Os terrenos não construídos, com frente para logradouros 
públicos, serão obrigatoriamente dotados de passeios e muros em 
toda a extensão da testada.

§ 1º - As exigências do presente artigo são extensivas aos lotes 
situados em ruas dotadas de guias e sarjetas.

§ 2º - Compete ao proprietário do imóvel a construção e conserva-
ção dos muros e passeios, assim como do gramado dos passeios 
ajardinados.

Art. 246 Serão comuns os muros e cercas divisórias entre proprie-
dades urbanas e rurais, devendo os proprietários dos imóveis con-
finantes concorrer em partes paras as despesas de sua construção 
e conservação.

Art. 247 Ficará a carga da Prefeitura a reconstrução ou conserto 
de muros ou passeios afetados por alterações do nivelamento e 
das guias ou por estragos ocasionados pela arborização das vias 
públicas.

Parágrafo Único - Competirá também à Prefeitura o conserto ne-
cessário decorrente de modificação do alinhamento das guias das 
ruas.

Art. 248 A Prefeitura deverá exigir do proprietário do terreno, edi-
ficado ou não, a construção de sarjetas ou drenos, para desvios de 
águas pluviais ou de infiltrações que causem prejuízos ou danos a 
logradouros públicos ou aos proprietários vizinhos.

Art. 249 Ao serem notificados pela Prefeitura a executar obras 
necessárias, os proprietários que não atenderem à intimação num 
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- chamado fumódromos - deverá ter um tamanho máximo de 
12,00 m², sendo proibida a comercialização de alimentos ou bebi-
das e a entrada de crianças e adolescentes.

Art. 261 Esta lei não se aplica:
I. Aos locais de culto religioso em que o uso de produto fumígeno 
faça parte do ritual;
II. Às instituições de tratamento da saúde que tenham pacientes 
autorizados a fumar pelo médico que os assista;
III. Às vias públicas e aos espaços ao ar livre;
IV. Às residências;
V. Aos estabelecimentos específica e exclusivamente destinados 
ao consumo no próprio local de cigarros, cigarrilhas, charutos, ca-
chimbos ou de qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não 
do tabaco, desde que essa condição esteja anunciada, de forma 
clara, na respectiva entrada, definidos na razão social como taba-
caria;
VI. Nos quartos de hotéis, desde que utilizado pelo hóspede.

Parágrafo Único - Nos locais indicados nos incisos I, II, e V deste 
artigo, deverão ser adotadas condições de isolamento, ventilação 
ou exaustão do ar que impeçam a contaminação de ambientes 
protegidos por esta lei.

Art. 262 Considera-se infrator, para os efeitos desta lei, toda e 
qualquer pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado 
que, de forma direta ou indireta, permita, tolere o consumo ou 
consuma tabaco em desconformidade com esta Lei.

Art. 263 Os infratores desta lei sujeitar-se-ão à multa de 50 UFM, 
aplicada em dobro na reincidência, devendo este valor ser reajus-
tado anualmente conforme legislação tributária em vigor.

Art. 264 Qualquer pessoa poderá relatar ao Departamento de Vigi-
lância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde, fato que tenha 
presenciado em desacordo com o disposto nesta lei.

Parágrafo Único. O Poder Executivo, por meio da Secretaria de 
Saúde, e seu Departamento de Vigilância Sanitária regulamenta-
rão no prazo de 90 dias, os procedimentos para receber denún-
cias, efetuarem a fiscalização e aplicação das multas devidas pela 
infração referida nesta seção.

TÍTULO IV
DO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA

CAPÍTULO I
DO LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E 
COMERCIAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS

Art. 265 Toda atividade comercial, industrial, prestadora de servi-
ços ou comunitária, localizada em áreas particulares ou públicas 
somente poderá funcionar com o respectivo Alvará de Localização 
e Funcionamento emitido pela Administração Pública a requeri-
mento dos interessados, observadas as disposições contidas na 
Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano e demais leis pertinentes.

Art. 266 O funcionamento de oficinas de consertos de caminhões, 
veículos, máquinas e implementos, só será permitido quando pos-
suírem dependências e área suficiente para o recolhimento dos 
veículos.

Art. 267 A expedição do Alvará de Localização e Funcionamento 
para atividades consideradas de risco ambiental, além do procedi-
mento usual, dependerá de prévio licenciamento pelo órgão am-
biental competente.

Art. 268 A expedição de Alvará de Localização e Funcionamento 
para atividades consideradas de risco à saúde pública, além do 

dentro de 48 horas após a notificação da Prefeitura.

Art. 256 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será impos-
ta multa de grau máximo.

CAPÍTULO XIV
DOS BONS COSTUMES
Art. 257 É proibido riscar, escrever ou desenhar figuras nas pa-
redes, muros, calçadas e postes excetuados os painéis artísticos.

Art. 258 Aos maiores de 8 (oito) anos, é proibido, banharem-se, 
despidos, em qualquer curso d\\\’água ou lagos, a margem de 
ruas, estradas ou caminhos próximos a habitações.
CAPÍTULO XV
DA REGULAMENTAÇÃO ANTI-FUMO
Art. 259 Em obediência à Lei Estadual vigente (Lei nº 14.874, de 
13 de outubro de 2009), fica proibido no território municipal, o uso 
de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, ou qualquer outro 
produto fumígero, derivado ou não do tabaco, em todos os recin-
tos de uso coletivo fechado, público ou privado, independente de 
sua natureza ou razão jurídica, considerados entre outros:
I. Instituições de ensino e de saúde;
II. Hotéis, pensões e similares;
III. Restaurantes, lanchonetes e similares;
IV. Bares, cafés e similares;
V. Casas de música e de espetáculos, boates, danceterias e simi-
lares;
VI. Museus, teatros, salas de projeção, bibliotecas, cinemas, salas 
de exposições de qualquer natureza e locais onde se realizam es-
petáculos circenses;
VII. Mercados, supermercados e demais locais fechados de venda 
de alimentos;
VIII. Ginásios esportivos, clubes e academias;
IX. Os ambientes de trabalho, independentes de sua natureza, co-
mercial, de serviço ou industrial e de manufatura, público ou priva-
do, incluindo repartições públicas, salas de escritórios e similares;
X. Shoppings centers e áreas comuns de edifícios e condomínios 
comerciais;
XI. Áreas comuns de edifícios e condomínios residenciais;
XII. Igrejas, templos e outras edificações de culto religioso;
XIII. Veículos onde se transportam crianças e/ou gestantes;
XIV. O interior dos equipamentos do transporte coletivo;
XV. Táxis, ônibus, micro-ônibus e vans de transporte comercial, 
público e similares;
XVI. Elevadores;
XVII. Postos de gasolina e demais ambientes, mesmo abertos, que 
por orientação de autoridade competente, sejam classificados com 
potencial de combustão, incluindo garagens públicas ou comer-
ciais e dos condomínios residenciais.

§ 1° Aplica-se o disposto no \\\”caput\\\” deste artigo aos recintos 
de uso coletivo, total ou parcialmente fechados em qualquer dos 
seus lados por parede, divisória, teto ou telhado, ainda que provi-
sórios, onde haja permanência ou circulação de pessoas.

§ 2° Para efeito desta lei, entende-se por lugares fechados aqueles 
delimitados por parede e teto, incluindo halls, antecâmaras, esca-
das e corredores.

§ 3º Nos locais previstos nos parágrafos deste artigo deverá ser 
afixado aviso da proibição, em pontos de ampla visibilidade, com 
indicação de telefone e endereço dos órgãos responsáveis pela 
fiscalização, bem como será proibido à presença de cinzeiros nes-
tes locais.

Art. 260 Os bares e restaurantes poderão dispor de espaço desti-
nado exclusivamente aos fumantes.

Parágrafo Único. O espaço dedicado exclusivamente aos fumantes 
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exercer atividade sem a necessárias licença expedida em confor-
midade com o que preceitua esta seção.
SEÇÃO II
DO COMÉRCIO AMBULANTE
Art. 277 O exercício do comércio ambulante dependerá sempre 
de licença especial da Prefeitura, mediante requerimento do in-
teressado.

Parágrafo Único - A licença a que se refere o presente artigo será 
concedida em conformidade com as prescrições deste Código e da 
legislação fiscal do município.

Art. 278 Da licença concedida deverão constar os seguintes ele-
mentos essenciais, além de outros que forem estabelecidos:
I. Número de inscrição;
II. Residência do comerciante ou responsável;
III. Nome, razão social ou denominação sob cuja responsabilidade 
funciona o comércio ambulante.

§ 1º - O vendedor ambulante não licenciado para o exercício ou 
período em que esteja desempenhando atividade ficará sujeito à 
apreensão da mercadoria encontrada em seu poder.

§ 2º - A devolução das mercadorias apreendidas só será efetuada 
depois de ser concedida licença ao respectivo vendedor ambulante 
e de paga pelo mesmo a multa a que estiver sujeito.

Art. 279 A licença será renovada anualmente, por solicitação do 
interessado.

Art. 280 Ao vendedor ambulante é vedado:
I. O comércio de qualquer mercadoria ou objeto não mencionado;
II. Estacionar nas vias públicas e outros logradouros, fora dos lo-
cais previamente determinados pela Prefeitura;
III. Impedir ou dificultar o trânsito nas vias públicas ou outros 
logradouros;
IV. Transitar pelos passeios conduzindo cestos ou outros volumes 
grandes.

Parágrafo Único - No caso do inciso I, além da multa, caberá apre-
ensão da mercadoria ou objeto.

Art. 281 Enquadram-se nesta categoria as feiras livres e de arte 
e artesanato.

Art. 282 As feiras-livres serão sempre de caráter transitório e de 
venda exclusivamente a varejo e destinar-se-ão ao abastecimento 
supletivo de gêneros alimentícios e artigos de primeira necessi-
dade.

Art. 283 As feiras, de qualquer natureza, serão localizadas, orien-
tadas e fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Fazenda e Secre-
taria Municipal de Saúde, ao qual cabe redimensioná-las, remane-
já-las ou proibir o seu funcionamento.

Art. 284 Para o exercício da atividade em feira-livre, além da li-
cença, o feirante deverá ser previamente cadastrado na Secretaria 
Municipal de Saúde, além de ser portador da Carteira de Saúde 
devidamente atualizada.

Art. 285 A colocação das bancas, que deverão ser padronizadas 
e devidamente numeradas, obedecerá ao critério de prioridade, 
realizando-se o agrupamento dos feirantes por classes similares 
de mercadorias.

Art. 286 São obrigações comuns a todos os que exercerem ativi-
dades nas feiras:
I. Usar de urbanidade e respeito para com o público em geral, 
bem como acatar as ordens emanadas da autoridade competente;

procedimento usual, dependerá de prévio parecer técnico sanitá-
rio expedido pela autoridade sanitária municipal.

Art. 269 Somente será concedida a licença quando o interessado 
comprovar o pagamento da taxa devida nos termos da legislação 
tributária.
SEÇÃO I
DAS INDÚSTRIAS E DO COMÉRCIO LOCALIZADO
Art. 270 Nenhum estabelecimento comercial ou industrial poderá 
funcionar sem prévia licença da Prefeitura, a qual só será concedi-
da se observadas às disposições deste Código e as demais normas 
legais e regulamentares pertinentes, obedecido o zoneamento de 
usos.

§ 1º - O requerimento deverá especificar com clareza:
a) O ramo de comércio ou de indústria, ou o tipo de serviço a ser 
prestado;
b) O local em que o requerente pretende exercer sua atividade;
c) Ao requerimento será juntada cópia do ato de registro no órgão 
competente.

§ 2º - Na falta de registro junto ao órgão competente, será con-
cedida licença provisória de 30 (trinta) dias renovável por mais 
30 (trinta) dias desde que comprove o titular o início dos atos de 
registro.

Art. 271 Não será concedida licença, dentro do perímetro urbano, 
aos estabelecimentos industriais que pela natureza dos produtos, 
pelas matérias primas, pelos combustíveis empregados, ou por 
qualquer outro motivo possam prejudicar a saúde pública.

Art. 272 A licença para o funcionamento de açougues e padarias, 
confeitarias, leiterias, cafés, bares, restaurantes, lanchonetes, ho-
téis, pensões e outros estabelecimentos congêneres, será sempre 
precedida de exame do local e de aprovação de autoridade sanitá-
ria competente, obedecido o zoneamento de usos.

Art. 273 Para ser concedida licença de funcionamento pela Prefei-
tura, o prédio e as instalações de todo e qualquer estabelecimento 
comercial, industrial ou prestador de serviços deverão ser previa-
mente vistoriados pelos órgãos competentes, em particular no que 
diz respeito às condições de higiene e segurança, qualquer que 
seja o ramo de atividade a que se destinam.

Parágrafo Único - O Alvará de Licença só poderá ser concedido 
após informações pelos órgãos competentes da Prefeitura de que 
o estabelecimento atende às exigências estabelecidas neste Có-
digo.
Art. 274 Para efeito de fiscalização, o proprietário do estabeleci-
mento licenciado colocará o Alvará de localização em lugar visível 
e o exibirá à autoridade competente sempre que esta exigir.

Art. 275 Para mudança de local de estabelecimento comercial ou 
industrial deverá ser solicitada a necessária permissão à Prefeitura 
que verificará se o novo local satisfaz às condições exigidas.

Art. 276 A Licença de localização poderá ser cassada:
I. Quando se tratar de negócio diferente do requerido;
II. Como medida preventiva, a bem da higiene, da moral ou do 
sossego e segurança pública;
III. Se o licenciado se negar a exibir o Alvará de Localização à 
autoridade competente, quando solicitado a fazê-lo;
IV. Por solicitação da autoridade competente, provados os motivos 
que fundamentarem a solicitação.

§ 1º - Cassada a licença, o estabelecimento será imediatamente 
fechado.

§ 2º - Poderá ser igualmente fechado todo estabelecimento que 
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DAS ATIVIDADES DE CARÁTER PROVISÓRIO E DOS DIVERTI-
MENTOS PÚBLICOS
Art. 292 Divertimentos públicos, para os efeitos deste Código, são 
os que se realizarem nas vias públicas, ou em recintos fechados 
de livre acesso ao público.

§ 1º. As exigências do presente artigo são extensivas às com-
petições esportivas, bailes, espetáculos, circos, festas de caráter 
público ou divertimentos populares de qualquer natureza.

§ 2º. Excetuam-se das prescrições do presente artigo as reuniões 
de qualquer natureza sem convites ou entradas pagas, realizadas 
por clubes ou entidades profissionais e beneficentes, em suas se-
des, bem como as realizadas em residências.

Art. 293 Nenhum divertimento público poderá ser realizado sem 
autorização prévia da Prefeitura.

Art. 294 A instalação de circos, parques de diversões e congêneres 
está condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos:
I. Requerimento;
II. Autorização do Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil;
III. Instalações sanitárias.

Art. 295 Uma vez instalado o parque de diversões ou congêneres, 
não serão permitidas modificações nas instalações ou seu aumen-
to, sem a licença prévia, após a vistoria técnica das Secretarias 
Municipais de Planejamento Territorial e Fazenda.

Art. 296 Descumpridas as condições impostas pelo Município, o 
órgão competente poderá promover a interdição do empreendi-
mento.

Art. 297 A apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) dos equipamentos poderá ser facultada, desde que seja 
realizada vistoria pela Prefeitura Municipal, atestando o atendi-
mento das normas de segurança para as edificações e instalações 
de equipamentos, prevista pela legislação municipal, estadual e 
federal.

Art. 298 A Administração Municipal poderá exigir um depósito, 
como garantia de despesas com a eventual limpeza e recuperação 
do logradouro público.

Art. 299 O depósito será restituído integralmente, mediante reque-
rimento, se não houver necessidade de limpeza ou recuperação do 
logradouro; em caso contrário, serão deduzidas as despesas com 
os serviços executados pela Administração.

Art. 300 As licenças para os parques de diversões e congêneres 
serão concedidas por prazo inicial não superior a 03 (três) meses, 
devendo ser renovada a vistoria, para que haja renovação ou pror-
rogação da licença.

Art. 301 A prorrogação ou renovação de licença poderá ser nega-
da, podendo a Administração Municipal por outro lado, estabelecer 
novas exigências e restrições relativamente a qualquer elemento 
do parque e podendo, ainda, ser este interditado antes de termi-
nar o prazo de licença concedido, se por motivos de interesse ou 
segurança pública.

Parágrafo Único - O requerimento de licença para funcionamento 
de qualquer casa de diversão será instruído com a prova de terem 
sido satisfeitas as exigências regulamentares referentes à constru-
ção e higiene do edifício, e procedida vistoria policial.

Art. 302 Em todas as casas de diversão pública serão observadas 
as seguintes disposições, além das estabelecidas pelo Código de 
Obras.

II. Possuir em suas barracas, se for o caso, balanças, pesos e me-
didas devidamente aferidas sem vício ou alteração com que possa 
lesar o consumidor;
III. Não jogar lixo na via pública ou nas imediações de sua banca;
IV. Manter em sua banca um recipiente de lixo;
V. Manter a banca em perfeito estado de asseio e higiene;
VI. Não apregoar as mercadorias com algazarras, nem usar dize-
res ofensivos ao decoro público;
VII. Não ocupar, com suas barracas, local diferente do concedido 
dentro do seu grupo de feira;
VIII. Não colocar os gêneros alimentícios em contato direto com 
o solo.

Art. 287 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será impos-
ta a multa de grau mínimo e apreensão da mercadoria, quando 
for o caso.

CAPÍTULO II
DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Art. 288 A abertura e fechamento dos estabelecimentos indus-
triais, comerciais e de crédito, obedecerão aos horários estipula-
dos neste Capítulo, observadas as normas de Legislação federal do 
Trabalho que regula a duração e condições de trabalho.

Art. 289 Os estabelecimentos comerciais obedecerão ao horário 
de funcionamento das 08 às 18 horas nos dias úteis, facultado o 
intervalo de 02 (duas) horas para o almoço, e aos sábados, das 08 
às 12 horas, salvo as exceções desta Lei.

§ 1º - Aos mesmos horários estão sujeitos os escritórios comer-
ciais em geral, as seções de venda dos estabelecimentos indus-
triais, depósitos e demais atividades em caráter de estabelecimen-
to que tenham fins comerciais.

§ 2º - Poderão funcionar mediante prévia autorização do Prefeito 
Municipal até às 22 horas e nos sábados até às 18 horas, os esta-
belecimentos comerciais.

Art. 290 Para a indústria, de modo geral, o horário é livre, excetu-
ando-se as ruidosas, com horários fixados pela Prefeitura.

Art. 291 Estão sujeitos a horários especiais:
I. De zero a 24 horas nos dias úteis, domingos e feriados:
a) Postos de gasolina, se outro não fixar a União;
b) Hotéis e similares;
c) Hospitais e similares.
II. De 06 às 22 horas: padarias.
III. De 08 às 21 horas, de Segunda a Sábado:
a) Supermercados;
b) Mercearias;
c) Lojas de artesanato.
IV. Funcionamento livre:
a) Restaurantes, sorveterias, confeitarias, bares, cafés e similares;
b) Cinemas e teatros;
c) Bancas de revistas;
d) Casas de dança e casas de diversão pública.
V. Nos sábados, até às 18 horas:
a) Salões de beleza;
b) Barbearias.
VI. Das 05 às 18 horas, inclusive sábados:
a) Casas de carne;
b) Peixarias.
VII. Das 08 às 22 horas: farmácias.

§ 1º - As farmácias, quando fechadas, poderão em caso de urgên-
cia atender ao público a qualquer hora do dia ou da noite, poden-
do a Prefeitura exigir plantões aos sábados, domingos e feriados e 
durante o período noturno, quando julgar necessário.
CAPÍTULO III
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Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 03/11/2010, de acordo 
com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Lei N.º 1.461/2010
LEI N.º 1.461, DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.
DESIGNA COMO “RUA ILHA FAIAL”, O PROLONGAMENTO DA RUA 
COM O MESMO NOME, NO LOTEAMNETO VILLAGE E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, faz saber a 
todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Passa a ser designado de RUA ILHA FAIAL o Prolongamen-
to existente, a qual se inicia no travessão de contrato, conforme 
art. 9º da Lei Municipal n.º 592, de 1º de julho de 1997, e término 
na Avenida dos Açores possuindo 260 (duzentos e sessenta) me-
tros de comprimentos, por 07 (sete) metros de largura, conforme 
croqui topográfico anexo.

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

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

Garopaba, 29 de Outubro de 2010.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 03/11/2010, de acordo 
com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Lei N.º 1.462/2010
LEI N.º 1.462, DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O GRUPO DE ESCOTEIRO ILHA 
TERCERA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, faz saber a 
todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona a seguinte Lei:

Art.1º. Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Escoteiro 
Ilha Terceira, com sede no Município de Garopaba/ SC.

Art.2º. À entidade, mencionada no artigo primeiro, ficam asse-
gurados todos os direitos e deveres decorrentes da presente Lei.

Art.3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Garopaba, 29 de Outubro de 2010.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei no DOM/SC em 03/11/2010, de acordo 
com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

I. Tanto as salas de entrada como as de espetáculos serão manti-
das rigorosamente limpas;
II. Todas as portas de saída serão encimadas pela inscrição \\\”SA-
ÍDA\\\”, legível à distância e luminosa de forma suave, quando se 
apagarem as luzes da sala, e as portas se abrirão de dentro para 
fora;
III. Os aparelhos destinados à renovação do ar deverão ser con-
servados e mantidos em perfeito funcionamento;
IV. Serão tomadas as precauções necessárias para evitar incên-
dios, sendo obrigatória a adoção de extintores de fogo em locais 
visíveis e de fácil acesso;
V. Deverão ser periodicamente pulverizados com inseticidas;
VI. É proibido fumar no local das sessões.

§ 1º - A periodicidade do inciso V será determinada por decreto 
executivo, ouvidas as autoridades sanitárias.

Art. 303 Outros ramos de comércio ou prestadores de serviços 
que exploram atividades não previstas neste Capítulo, que neces-
sitarem funcionamento especial, deverão requerê-lo à Prefeitura.

Art. 304 Poderá ser concedida licença para funcionamento de es-
tabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços 
fora do horário normal de abertura e fechamento, mediante o pa-
gamento de uma taxa de licença especial sobre o que dispõe a 
legislação tributária do Município.

Art. 305 Na infração de qualquer artigo deste capítulo será impos-
ta a de grau mínimo.

TÍTULO V
DISPOSIÇÃO FINAL
Art. 306 Este Código entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 29 de Outubro de 2010
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei Complementar no DOM/SC em 03/11/2010, 
de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Lei N.º 1.460/2010
LEI N.º 1.460, DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.
DENOMINA SERVIDÃO NO BAIRRO ENCANTADA, MUNICÍPIO DE 
GAROPABA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, faz saber a 
todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. A Servidão existente no bairro Encantada, do Município de 
Garopaba, que se inicia na Estrada Geral Praia da Barra, distante 
aproximadamente 200 (duzentos) metros da Rodovia SC 434, pos-
sui 160 (cento e sessenta) metros de comprimento, por 07 ( sete) 
metros de largura, com término na residência do Senhor Antônio 
Carlos de Souza, passa a ser denominada SERVIDÃO LUCAS JO-
NAS DE JESUS, Conforme croqui em anexo.

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

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

Garopaba, 29 de Outubro de 2010.
LUIZ CARLOS LUIZ
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até o marco M24 (coordenadas 732084,1708 E e 6897805,2822 
N) distante 50 metros da estrada municipal GRP-250, Rodovia dos 
Açores. Continua em linha seca mantendo uma distância de 50 
metros da estrada municipal GRP-250, Rodovia dos Açores, poste-
riormente mantendo os mesmos 50 metros da GRP-020, Rua Ni-
colau Manoel de Abreu, até encontrar o marco M25 (730020,3186 
E e 6894599,7850 N), segue em linha seca até encontrar o marco 
M26 (coordenadas 729513,5939 E e 6894229,5871 N)localizado a 
50 metros da estrada municipal GRP-472, continua mantendo uma 
distância de 50 metros dessa estrada até o marco M27 (coorde-
nadas 728733,7645 E e 6894685,3447 N). Continua em linha seca 
até o marco M28 (coordenadas 728596,2872 E e 6894560,8612 
N) localizado sobre a cota altimétrica 40, continua sobre essa cota 
até o marco M29 (728048,4858 E e 6893754,2807 N), localizado 
a 50 metros da estrada municipal GRP-380, segue mantendo essa 
distância da estrada municipal até alcançar o marco M30 (coor-
denadas 728588,4257 E e 6893077,1915 N), posteriormente vai 
em linha seca até o marco M31 (coordenadas 728767,9526 E e 
6892907,0352 N) localizado a 50 metros da estrada municipal. 
Segue mantendo essa mesma distância até atingir o marco M32 
(coordenadas 729160,9843 E e 6892662,7319 N), localizado a 500 
metros da Rodovia Estadual SC-434, continua sob mesmas con-
dições até alcançar o marco M33 (coordenadas 729195,1808 E e 
6892027,4200 N), seqüencialmente, vai, mantendo uma distância 
de 500 metros da Rodovia Estadual até marco M34 (coordena-
das 729155,6986 E e 6891696,2596 N) segue, ainda mantendo 
uma distância de 500 metros de Rodovia Estadual, até o marco 
M35 (coordenadas 729089,3133 E e 6891180,7163 N), posterior-
mente vai, ainda mantendo uma distância de 500 metros da Ro-
dovia Estadual até o marco M36 (coordenadas 728775,2340 E e 
6890743,3457 N), localizado sobre a estrada municipal GRP-490. 
Segue por essa estrada municipal até o marco M37 (coordenadas 
728474,9049 E e 6891000,0000 N) na interseção com a estrada 
municipal GRP-486, seguindo pela última até o marco M38 (co-
ordenadas 727928,8400 E e 6891684,7200 N). Seqüencialmente, 
vai em linha seca até o marco M39 (coordenadas 727730,8951 
E e 6891644,1604 N) localizado sobre a cota altimétrica 10, per-
corre essa cota até alcançar o marco o marco M40 (coordena-
das 727081,9271 E e 6890732,6650 N), posteriormente, conti-
nua em linha seca até o marco M41 (coordenadas 727287,6200 
E e 6890531,8700 N) ), localizado na sobre corpo um d’água, 
segue por esse até o marco M42 (coordenadas 727536,9400 E 
e 6890178,9400 N). Vai em linha seca em direção ao marco M43 
(coordenadas 727601,7010 E e 6889755,3164 N), ainda sob mes-
mas condições alcança o marco M44 (coordenadas 727827,4484 E 
e 6889423,5089 N), localizado a 500 metros da Rodovia Estadual 
Sc-434, e posteriormente mantendo uma distância de 500 metros 
da Rodovia Estadual até o marco M45 (coordenadas 727588,7653 
E e 6889091,1312 N) localizado sobre o limite entre os municípios 
de Garopaba e Imbituba. Segue a linha do limite municipal de 
Garopaba em sentido leste limitando com o município de Imbituba 
e em sentido norte, tangente ao Oceano Atlântico até o marco 
M46 (coordenadas 734113,9700 E e 6906656,9700N), continua 
sobre o limite entre os municípios de Garopaba e Paulo Lopes até 
encontrar o M01 no qual teve início essa descrição.
II. A poligonal do perímetro lindeiro à BR-101 tem início no 
marco M47 (coordenadas 725098,2415 E e 6896236,3339 N), se-
gue em linha seca até o marco M48 (coordenadas 724919,9256 E 
e 6896343,3523 N), continua sentido sul e a uma distância de 100 
metros da BR-101 até o marco M49 (coordenadas 724567,4926 E 
e 6894045,9846 N), localizado sobre o limite dos municípios de 
Garopaba e Paulo Lopes, percorre esse limite a leste até o marco 
M50 (coordenadas 724362,5645 E e 6894047,4896 N), posterior-
mente segue em linha seca e a uma distância de 100 metros da 
BR-101 até o marco M47 no qual teve início essa descrição.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de publicação.

Art. 6° Ficam revogadas as disposições em contrário.

Lei N.º 1.464/2010
LEI N.º 1.464, DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.
DEFINE AS ALTERAÇÕES DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍ-
PIO DE GAROPABA.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito do Município de Garopaba, faz saber 
a todos os habitantes do Município, que a Câmara Municipal apro-
vou e ele sanciona a seguinte Lei:

TITULO I
PERÍMETROS URBANOS DA SEDE MUNICIPAL DE GAROPABA
Art. 1° Esta Lei altera o Perímetro Urbano do Município de Garo-
paba e acrescenta uma segunda área lindeira à BR-101.

Art. 2° É parte integrante desta lei o seguinte anexo:
I. Anexo 1 - Mapa do Perímetro Urbano.

Art. 3° As coordenadas descritas nos incisos I e II do Art. 4º 
estão em formato UTM da Projeção Universal Transversal de Mer-
cator, sob o Datum SAD-69.

Art. 4° São consideradas áreas urbanas do município de Garopa-
ba o espaço territorial definido pelos seguintes perímetros:
I. A poligonal tem início no marco M01(coordenadas 730981,7168 
E e 6904083,4233 N) localizado sobre o limite entres os municí-
pios de Garopaba e Paulo Lopes ao Norte, segue em linha seca 
até o marco M02 (coordenadas 730980,2029 E e 6903743,8106 
N), continua ainda em linha seca até o marco M03 (coordenadas 
731075,3406 E e 6903406,8208 N), segue em linha seca até al-
cançar o marco M04 (coordenadas 731194,9967 E e 6903187,2144 
N). Percorrendo uma distância de aproximadamente 250,10 me-
tros em sentido sudeste atinge o marco M05 (731363,6121 E e 
6903002,4954 N) posteriormente vai em linha seca, até o marco 
M06 (coordenadas 731538,3472 E e 6902926,7756 N), vai até o 
marco M07 (coordenadas 731592,7360 E e 6902793,7875 N) loca-
lizado sobre a cota altimétrica 160, segue por essa cota em senti-
do sudeste até alcançar o marco M08 (coordenadas 731982,9317 
E e 6902540,3831 N), continua em linha seca até o marco M09 
(coordenadas 732217,7754 E e 6902368,9947 N) localizado sobre 
a cota altimétrica 120, percorre essa cota em sentido sudoeste até 
atingir o M10 (coordenadas 732125,1515 E e 6902188,6915 N) 
localizado sobre corpo d’água. Continua em linha seca até o marco 
M11 (coordenadas 732095,0826 E e 6902015,6784 N), seqüen-
cialmente, sob mesmas condições até o marco M12 (coordenadas 
732094,5509 E e 6901706,5175 N), continua em linha seca até 
o marco M13 (coordenadas 732018,9871 E e 6901263,5831 N) 
localizado a 100 metros da estrada municipal GRP-401, Rodovia 
Adílio Inácio de Abreu. Segue mantendo uma distância de 100 
metros dessa estrada municipal até o marco M14 (coordenadas 
730378,3125 E e 6898956,7597 N)continua mantendo uma dis-
tância de 50 metros da estrada municipal GRP-175, em sentido 
sudoeste até alcançar o marco M15 (coordenadas 729884,6645 
E e 6898305,8150 N), segue em linha seca até o marco M16 (co-
ordenadas 729984,8520 E e 6898262,0337 N), continua manten-
do uma distância de 50 metros da estrada GRP-175, em sentido 
nordeste até atingir o marco M17 (coordenadas 730462,5371 E 
e 6898838,4279 N) segue mantendo uma distância de 100 me-
tros da estrada municipal GRP-401, Rodovia Pedro Manoel de 
Lima até alcançar o marco M18 ( coordenadas 731129,1267 E 
e 6899395,6723 N), seqüencialmente vai em direção ao marco 
M19 (coordenadas 731239,1476 E e 6899284,7010 N) localizado 
sobre a cota altimétrica 100, percorre a mesma até o marco M20 
(coordenadas 731821,2083 E e 6898429,3808 N), posteriormen-
te, vai em linha seca até o M21 (coordenadas 732030,4650 E e 
6898391,8478 N) localizado sobre a cota altimétrica 90, percorre 
essa cota até alcançar o marco M22 (coordenadas 732239,3255 
E e 6898466,3953 N). Posteriormente continua em linha seca até 
o marco M23 (coordenadas 732270,8703 E e 6898350,8522 N) 
localizado sobre o corpo d’água, continua sobre esse corpo d’água 
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Gaspar

Prefeitura MuniciPal

Decreto Nº. 4.072 de 26 de Outubro de 2010.
DECRETO Nº. 4.072 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010.
EXONERA A PEDIDO EMERSON LUIZ ANDRADE DO CARGO DE 
DIRETOR-GERAL DE TRÂNSITO.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 
72 da Lei Orgânica do Município, e com fundamento no art. 10 da 
Lei Municipal nº 1.357, de 28 de maio de 1992,

DECRETA
Art. 1º Fica exonerado a pedido, a partir de 01 de novembro, o 
servidor EMERSON LUIZ ANDRADE, CPF nº 732.896.479-00 e da 
CI nº 2.305.770, SSP/SC, do cargo em comissão de Diretor-Geral 
de Trânsito - Nível CC, Ref. 64, com 40 horas semanais.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 26 de outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº. 4.078, de 29 de Outubro de 2010.
DECRETO Nº. 4.078, DE 29 DE OUTUBRO DE 2010.
REGULAMENTA O ARTIGO 265 DA LEI Nº 1.330/1991 COM REDA-
ÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 09/2002, QUE TRATA DA 
TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 
72 da Lei Orgânica do Municipal de Gaspar, e com fundamento no 
artigo 18, § 1°, da Lei Municipal n° 3.146, de 15 de outubro de 
2009, RESOLVE:
Art. 1º Fixar a taxa de coleta de resíduos sólidos em R$ 0,99 
(noventa e nove centavos) por passada em cada unidade do mu-
nicípio.

Parágrafo único. O valor obtido no caput deste artigo, tem como 
base o custo total dos serviços no mês, que corresponde a um 
montante de R$ 224.942,68 (duzentos e vinte e quatro mil no-
vecentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), di-
vidido pelo número total de passadas mensais nas unidades do 
Município, que é de 227.199 (duzentos e vinte e sete mil cento e 
noventa e nove).

Art. 2º Fixar o número médio de passadas mensais por região, 
conforme segue:

REGIAO
MÉDIA 

MENSAL DE 
PASSADA

ÓLEO GRANDE 4,34
ARRAIAL 4,34
MACUCOS 4,34
BAIRRO ALTO GASPARINHO 4,34
LAGOA 8,68
GARUBA 8,68
GASPAR GRANDE ATÉ A COMUNIDADE SÃO CRISTOVÃO 8,68
BELCHIOR CENTRAL 8,68
BELCHIOR ALTO 8,68

Garopaba, 29 de Outubro de 2010
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei DOM/SC em 03/11/2010, de acordo com 
a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA C. A. VIEIRA
Secretária de Administração

Decreto N.º 160/2010
DECRETO N.º 160, DE 30 DE OUTUBRO DE 2010.
ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LIMITE DE R$ 
62.518,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUIZ CARLOS LUIZ, Prefeito Municipal de Garopaba, no uso de 
suas atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica Mu-
nicipal, Lei n.º 1.365 de 02/12/2009 (Orçamento) e demais legis-
lação vigente,

DECRETA,
Art. 1º. Fica aberto crédito adicional suplementar no limite de R$ 
62.518,00 (sessenta e dois mil e quinhentos e dezoito reais) no 
Orçamento vigente:

04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
2.000,00
0412292.005 - Func. e Manutenção da Sec. de Adm. e Planej. 
2.000,00
4.4.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas 2.000,00

17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.518,00
10301252.073 - Func. e Manut. Do Setor Saúde 60.518,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas 20.000,00
3.1.90.0.2.14.000060 - Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.0.6.14.000061 - Aplicações Diretas 7.000,00
3.3.90.0.6.14.000062 - Aplicações Diretas 3.518,00

Art. 2º. Os recursos para atenderem ao artigo 1º, num total de 
R$ 62.518,00 (sessenta e dois mil e quinhentos e dezoito reais) 
correrão por conta da anulação parcial das seguintes dotações do 
Orçamento vigente:

04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
2.000,00
0412292.005 - Func. e Manutenção da Sec. de Adm. e Planej. 
2.000,00
3.3.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas 2.000,00

17.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 60.518,00
10301252.073 - Func. e Manut. do Setor Saúde 60.518,00
3.1.90.0.1.00.000000 - Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.0.2.14.000060 - Aplicações Diretas 30.000,00
4.4.90.0.6.14.000061 - Aplicações Diretas 7.000,00
4.4.90.0.6.14.000062 - Aplicações Diretas 3.518,00

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Garopaba, 29 de Outubro de 2010.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto no DOM/SC em 03/11/2010, de 
acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

LÉIA CRISTINA A. VIEIRA
Secretária Municipal de Administração
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BELCHIOR BAIXO 8,68
RUA ITAJAÍ DA PONTE DO POÇO GRANDE ATÉ A DIVISA 
COM ILHOTA

8,68

BATEIAS 8,68
BARRACÃO 8,68
GASPAR MIRIM 13,02
COLONINHA 13,02
FIGUEIRAS 13,02
BELA VISTA 13,02
SÃO PEDRO 13,02
MARGEM ESQUERDA 13,02
RODOVIA IVO SILVEIRA 13,02
SETE DE SETEMBRO 13,02
SANTA TEREZINHA 13,02
GASPAR GRANDE ATÉ A RESIDÊNCIA DO Sr. ALFREDO 
ISENSEE

13,02

RUA ITAJAÍ ATÉ A PONTE POÇO GRANDE 13,02
BAIRRO GASPARINHO 13,02
CENTRO 26,04

Parágrafo único - A média mensal de passada por região dar-se-á 
pelo resultado da divisão do número de dias do ano, pelo número 
de meses de um ano e pelo número de dias de uma semana, mul-
tiplicado pelo número de passadas semanais.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos após 90 (noventa) dias.

Art. 4º Fica revogado o Decreto n° 3679, de 23 de novembro de 
2009 e demais dispositivos em contrário.

Gaspar, 29 de outubro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Decreto Nº. 4.079, de 01 de Novembro de 2010.
DECRETO Nº. 4.079, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010.
EXONERA A PEDIDO O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO, JOEL REINERT.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 
72 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA
Art. 1º Fica exonerado a pedido, a partir desta data, JOEL REI-
NERT, CPF nº. 345.103.039/04, RG nº. 5.358.204-7/SSP/SC, do 
cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO - Nível SEC, com 40 horas semanais.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 01 de noevmbro de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  N. 685   514/2010

Página : 1 / 2

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 

30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Auto de Infração EnquadramentoCod.Infr./Desd.Nome do Proprietário/CondutorPlaca

AAS0981 8685012576 FRANCISCO CARPES 2086050/3

AEB8125 8685015433 EDUARDO PUTKA 2086050/3

AES6528 8685011774 JUAN PABLO DE SOUZA E SILVA 2086050/3

AFF7055 8685010441 CAIO DE SOUSA BONAZZA 2086050/3

APR6157 8685014678 MAURO JOSE TOIGO 2086050/3

BQK3953 8685011820 ALEXANDRE DE MOURA NEGRINI 2086050/3

LWR7136 8685013207 PEDRO ZENDRON 2086050/3

LWZ7424 8685015750 NILSON PRESTES 2086050/3

LXQ2746 8685012404 RAMOS ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 2086050/3

LXU1789 8685014433 MILTON GONCALO PIRES 2086050/3

LYI0646 8685013382 HAMILTON LUIZ SPENGLER 2086050/3

LYS3012 8685012637 JOSE CELIO MACHADO 2086050/3

LYS8755 8685011771 SANDRELLI IONA GONCALVES 2086050/3

LYY0589 8685015281 MARIO AUGUSTO FERREIRA 2086050/3

MAY4836 8685014349 ABEL MAFRA 2086050/3

MBE6645 8685011053 MARCIO LOPES 2086050/3

MBV2169 8685013316 SCHMITT COM.DE PROD.AGROP.LTDA ME 2086050/3

MCT7645 8685012333 SERYSYL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME 2086050/3

MDG9776 8685012052 ALVARO LUCKMANN 2086050/3

MDO7684 8685012737 FLUVIO VALMOR DOS SANTOS 2086050/3

MDP9526 8685013385 HAPPY CAR CENTER COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA EPP 2086050/3

MEU3308 8685012685 ROSANI APARECIDA ABREU 2086050/3

MEW8849 8685015047 IRAVONE DE AGUIAR RODRIGUES 2086050/3

MEZ9842 8685015426 ROSIMERI GOSAVA 2086050/3

MFF6836 8685013398 PONTUAL COM E DISTRIB DE ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS LTDA 2086050/3

MFT2757 8685014394 FREIMUNDO RUSCH 2086050/3
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MGN5704 8685013230 CAPVEL VEICULOS LTDA 2086050/3

MHC3669 8685014651 MARCOS STEFFEN 2086050/3

MHM8121 8685011177 SCHIRLEY MARY RIFFEL 2086050/3

MJJ5533 8685010759 JOAO JACOB DE MEDEIROS 2086050/3

MMJ0051 8685013664 TALITA MUELLER VOLLES LINDEMANN 2086050/3

MUE6030 8685013360 SEBASTIAO WANDERLEY OLIVO BONFIM 2086050/3

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC,  6 DE OUTUBRO DE 2010

EMERSON LUIZ ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  N. 685   516/2010

Página : 1 / 7

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 

30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Auto de Infração EnquadramentoCod.Infr./Desd.Nome do Proprietário/CondutorPlaca

AAC3616 8685012358 DELSON MEWES 2086050/3

AAJ0289 8685008139 EVANDRO CEZAR ORTIZ 2086050/3

AFG5280 8685012075 GILBERTO ALVES PEREIRA 2086050/3

AFS0299 8685002290 DIEGO PORTES YAGNYCZ 2086050/3

AGK6931 8685012098 GISELA BITTENCOURT 2086050/3

AIE1923 8685006344 NIVALDO RODRIGUES DA SILVA 2086050/3

AIU0152 8685009805 PEDRO FRANCISCO CARDOSO 2086050/3

AJI2644 8685014082 FRANCIANI AMARAL 2086050/3

AJU2271 8685004312 AGOSTINHO GONCALVES BAIRROS 2086050/3

AJY9653 8685012160 MARCELUS SILVEIRA FARIA 2086050/3

AKP0728 8685012251 ELCIRENE OSMARLITA DOS SANTOS 2086050/3

ALB9525 8685012005 FC CARGAS EXPRESS LTDA- ME 2086050/3

ALK2142 8685013691 ANDRE CESAR REGIS 2086050/3

AMX9020 8685015622 ROSANA MARIA GONCALVES 2086050/3

ANW2272 8685013724 REBOLA MOCA CONFECCOES LTDA 2086050/3

AOJ6561 8685010760 ROZEMERI DE FATIMA DE OLIVEIRA 2086050/3

ASR8448 8685007759 ROSANGELA HASSE DA SILVA 2086050/3

AST0643 8685014601 THIAGO DA SILVA 2086050/3

BGB3232 8685005440 ALCEU CORREA JUNIOR 2086050/3

BHE5675 8685009363 ARGEU RODRIGUES FRANCA 2086050/3

BJH8643 8685000835 ANTONIO GOMES COELHO JUNIOR 2086050/3

BNN4539 8685013586 MARI ERLY SILVEIRA 2086050/3

BVS8900 8685011382 AYERS FLOR 2086050/3

CAN2737 8685011719 PEDRO BATISTA 2086050/3

CBL9850 8685015389 MARCUS AURELIO DA COSTA 2086050/3

CEM3588 8685013707 VALDEMAR ANTONIO RODRIGUES 2086050/3
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CLZ9863 8685014401 BELONIR DE JESUS MARINHO DE MELO 2086050/3

CNA4062 8685014283 JOIRA GROSSI RAMIRES 2086050/3

CSS8174 8685013658 ORANDI JOSE DIAS 2086050/3

CXI9878 8685011727 VANDERLEI DA SILVA 2086050/3

CXY7728 8685013641 JOSE ALEXANDRE PEDROSO 2086050/3

DCW9074 8685012151 BRUNO DA SILVA FILHO 2086050/3

DDW3663 8685009546 VANESSA DE ABREU 2086050/3

DHW1831 8685014106 ROSY NUNES 2086050/3

DIA6582 8685015329 MARCIA DE FATIMA FORCELINI 2086050/3

DTY4058 8685013224 RUBIA BITTENCOURT WEBER 2086050/3

DTZ1724 8685013737 FERNANDO LIRA 2086050/3

GSV9377 8685003362 VILSON RODRIGUES 2086050/3

GZK6059 8685014204 DJONATA FRENA 2086050/3

HRY1278 8685009876 CAROLINA DOS SANTOS SETRAGNI 2086050/3

HXO2349 8685014831 ISADORA DEGGAU SCHMITT 2086050/3

HZQ3197 8685014452 ANTONIO CARDOSO 2086050/3

IAT1104 8685011783 JOAO CARLOS VELASCO 2086050/3

IBO2132 8685009582 PEDRO ROQUE GONCALVES DA ROSA 2086050/3

IBU2993 8685011370 ADRIANA SCHIPITOSKI BATISTA 2086050/3

IDF0998 8685013656 LUCIENE PARANHOS DA SILVA 2086050/3

IDF0998 8685014527 LUCIENE PARANHOS DA SILVA 2086050/3

IDK9202 8685011728 JUAREZ DOS SANTOS LEAL 2086050/3

IGZ0989 8685006853 GIVALCI ALVES RODRIGUES 2086050/3

IJM3824 8685011051 SIDNEI DE CAMPOS FORTUNA 2086050/3

IKC6512 8685010837 WINFRIED FRED GERHARDS 2086050/3

IKR4323 8685016000 JONAS DROSDEK 2086050/3

ILG6683 8685014836 JULIA BITTENCOURT 2086050/3

JYC0811 8685003604 ERNESTO JOSE HOSTERT 2086050/3

KDH1039 8685014631 MARIA LENIR BERNZ 2086050/3

KNG4078 8685005281 CHARLES EDUARDO DOS PASSOS 2086050/3

LBP1157 8685009652 VILMAR OLINDO DE MENDONCA 2086050/3

LHN9790 8685010976 LEINAD JUNGER MAIA 2086050/3

LUZ5610 8685007432 PAULO ROBERTO CUNHA 2086050/3

LWR0187 8685005659 MARCOS ARTUR ARNDT 2086050/3

LWU9512 8685005043 ODIVAL FERREIRA DA SILVA 2086050/3

LWW7854 8685009946 MATEUS RAMIRES COSTA 2086050/3

LWW9267 8685015604 TANIA REGINA SCHWANTZ 2086050/3
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LWX0804 8685013450 VILSON VIGARANI 2086050/3

LWZ3181 8685013961 ADOLFO SANSAO 2086050/3

LXH5303 8685013007 BRUNO WERNER SCHMIDT 2086050/3

LXI0019 8685012529 JAIR AMANCIO 2086050/3

LXJ5982 8685010996 EDNEI MACHADO 2086050/3

LXK4256 8685010397 GERTRUDES GONCALVES DA LUZ 2086050/3

LXK4256 8685010431 GERTRUDES GONCALVES DA LUZ 2086050/3

LXM6402 8685014632 NELSON DE OLIVEIRA 2086050/3

LXP0569 8685012424 SALETE DOS SANTOS MOTA 2086050/3

LXP6918 8685012564 JOSE ALVES DOS SANTOS 2086050/3

LXQ2695 8685009599 AMPER SERVICOS LTDA. 2086050/3

LXQ3725 8685012367 MANOEL LUCAS DA COSTA 2086050/3

LXR6777 8685013651 FRANCISCO PACKER 2086050/3

LXS6825 8685002985 EDER PETRIS 2086050/3

LXT2720 8685002173 LAURA GUERRERO RICO 2086050/3

LXU1582 8685003917 LORIVALDO BARTEL 2086050/3

LXX8307 8685012833 DIRCEU VOLPATO PHILIPPI 2086050/3

LXY1199 8685012409 PEDRO OLMIR ALVES CABRAL 2086050/3

LXY8859 8685008946 CLAUDINEI DO PRADO PADILHA 2086050/3

LYA0906 8685003815 MAXIMINO MARTINS 2086050/3

LYC5184 8685015812 ELISEU CORREA 2086050/3

LYF9985 8685015183 SANDRA APARECIDA BISPO LONATAS 2086050/3

LYH4612 8685014786 ILDAMAR TEREZINHA THIVES 2086050/3

LYH9098 8685006453 FREDOLINO FLORIANO IKERT 2086050/3

LYI1243 8685013025 SELEN LORENCETTI FERNADES 2086050/3

LYK0599 8685010666 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA 2086050/3

LYK3512 8685010378 ANA APARECIDA BONA 2086050/3

LYK3512 8685012185 ANA APARECIDA BONA 2086050/3

LYL0793 8685008339 GUILHERME MACIEL BARBOSA 2086050/3

LYQ0829 SF00047308 GIANNA HELOISA DA SILVA CARDOSO 2086050/3

LYT4724 8685002600 JOAO GILBERTO ALVES DE ARAUJO 2086050/3

LZB7091 8685013390 ARIZON DOS SANTOS JUNIOR 2086050/3

LZC9184 8685001568 CLAUDIO WERNER DE LIMA 2086050/3

LZG5976 8685008764 LUANA PAULA WOLLMANN 2086050/3

LZI4316 8685011517 ANDRE LUIZ PEREIRA 2086050/3

LZM2312 8685008656 CLAUDIO DE OLIVEIRA 2086050/3

LZO0380 8685013804 DARIO BENTO 2086050/3
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LZO5267 8685013346 EMERSON EVARISTO 2086050/3

LZR3087 8685010482 PEDRO PAULO GELSLEICHTER 2086050/3

LZW0039 8685015347 MARKS ALLAN POPPER 2086050/3

LZW2510 8685013629 ALCIRIO HEIDEMANN 2086050/3

LZW4919 8685000613 MARCOS AURELIO SALDANHA 2086050/3

MAA2586 8685002239 ELPIDIO LUCAS MARCOLINO 2086050/3

MAE9258 8685005218 MANOEL OTAVIO RUSSI 2086050/3

MAK3057 8685003476 ELDER GLAIDSON MARQUES DE ALBUQUERQUE 2086050/3

MAL4060 8685005482 SERGIO LUIZ ALVES 2086050/3

MAM2399 8685012238 FABIANO KAMERS 2086050/3

MAM3055 8685010435 ADENIR SCHROEDER 2086050/3

MAS6144 8685010845 ADEMIR PEREIRA DA SILVA 2086050/3

MAT1103 8685002583 ARNALDO FERREIRA DA SILVA 2086050/3

MAT5893 8685010659 IVANILDO ANGUEWISKI DOS SANTOS 2086050/3

MAT9503 8685010228 ANDERSON CARLOS DA SILVA 2086050/3

MAV3545 8685011745 SERGIO RAMPELOTTI 2086050/3

MAY0042 8685003424 PAULO ROBERTO WAISMANN 2086050/3

MAZ7976 8685014354 JOAO  ZUCHI 2086050/3

MBA1984 8685013602 NOELSIO DALCURTIVO 2086050/3

MBC6242 8685007563 RENATO SALDANHA 2086050/3

MBD2972 8685006353 PRIMO JOSE CONTESINI 2086050/3

MBH7121 8685011494 AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA 2086050/3

MBI9886 8685011576 ALMA VERGUTZ RIFEL 2086050/3

MBJ5737 8685013648 EVA MARIA DA SILVA 2086050/3

MBL3944 SF00047484 TARCIS MARCELO CORREA KOMMERS 2086050/3

MBM7491 8685002244 EZEQUIAS FERNANDES 2086050/3

MBN0553 8685011634 RITA MARIA MAESTRI 2086050/3

MBT0833 8685010191 RAFAEL ALBINO 2086050/3

MBU9116 8685014037 JOSE AGOSTINHO ANGELI 2086050/3

MBV8765 8685014247 FRANCISCO VALTAIR DA SILVA 2086050/3

MBY3575 8685010124 DELIRIO CORREIA 2086050/3

MBY6282 8685006969 ELIONI FRONZA 2086050/3

MBZ7593 8685002563 ELIANE LUCHINI 2086050/3

MBZ7630 8685013735 MARCELO LOFFI 2086050/3

MCA5972 8685013761 JONECIR PEREIRA 2086050/3

MCB2553 8685012502 ANISIO FRANCISCO DA SILVA 2086050/3

MCE1953 8685012087 HILLS - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 2086050/3
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MCF7370 8685010053 AROLDO PAIANO 2086050/3

MCM6208 8685014775 GILMAR LUIZ TESTONI 2086050/3

MCN1157 8685015610 MARLENE MOSER 2086050/3

MCO5749 8685015209 ROGERIO KOTKIEVICZ COIMBRA 2086050/3

MCR8884 8685014377 NEWTON CARLOS DE ALMEIDA 2086050/3

MCR9331 8685010871 EDSON LUIZ MEDEIROS 2086050/3

MCT7751 8685010151 JEANIR MONTIBELLER ZEN 2086050/3

MCW7183 8685015357 ELCIO HOEPERS 2086050/3

MCY2948 8685012342 MARCELO CHARLES DE SOUZA 2086050/3

MCY3380 8685008060 HELIO VALIN 2086050/3

MCY7450 8685010997 RODRIGO FERNANDES 2086050/3

MCY7450 8685011523 RODRIGO FERNANDES 2086050/3

MDI2389 8685013936 AGOSTINHO DE LARA 2086050/3

MDJ9329 8685012611 ANTONIO PIRES DE MORAES 2086050/3

MDL4394 8685010512 GIOVANI GIOMBELLI 2086050/3

MDM3858 8685014830 MARIA EDITE DE OLIVEIRA 2086050/3

MDQ6618 8685010967 JEISON FRANCISCO TILLMANN 2086050/3

MDR5365 8685012387 RENATO JOAO REBELO 2086050/3

MDT5107 8685012226 TRANSP K A P A S LTDA 2086050/3

MDW9814 8685013857 ALAOR DE MELO 2086050/3

MDX1365 8685012294 HILARIO GRIGNANI 2086050/3

MEB6030 8685008483 FABIO DENILSON SEVERINO 2086050/3

MED0153 SF00043930 SERGIO ROBERTO ROCHA 2086050/0

MED9410 8685014412 VERANICE SELLI 2086050/3

MEE2212 8685009955 IVO BIZARRI 2086050/3

MEF2663 8685013545 ALCIMAR KRAMBECK 2086050/3

MEI9335 8685013672 ISRAEL COM E REPRESENTACOES LTDA ME 2086050/3

MEJ3758 8685008402 DANIEL BRANDES 2086050/3

MEK7758 8685014199 VILMAR COSTA 2086050/3

MEL1996 8685012341 GIULIANO CARLOS DALL AGNOL 2086050/3

MEM0409 8685011418 ALDO KUEHL FILHO 2086050/3

MEP2806 8685011084 MARCOS EVANDRO WIPPEL 2086050/3

MET2826 8685013743 TATIANE ISABEL FERREIRA BRICK 2086050/3

MEU1620 8685011338 JOAO EDGAR TRENTINI 2086050/3

MEX3951 8685012847 VANESSA ELY 2086050/3

MEY6390 8685013005 EVANDRO PEREIRA 2086050/3

MEZ5873 8685014779 VILSON ALFREDO CONRADI 2086050/3
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MFC0754 8685006448 RODRIGO TERNES DALLAGNOLLO 2086050/3

MFC6426 8685001351 ROGERIO PUREZA PORTELA 2086050/3

MFC7050 8685013909 ERICO XAVIER ANTUNES 2086050/3

MFE2755 8685010728 CARLOS ERNANI MONTEIRO 2086050/3

MFE2755 8685010922 CARLOS ERNANI MONTEIRO 2086050/3

MFG0729 8685013511 ISABEL BODENMULLER 2086050/3

MFM0842 8685013177 ZENAIDE ANDRADE BUTZKE 2086050/3

MFO1214 8685007080 CHRISTIAN DAVID HOSTERT 2086050/3

MFO4542 8685015614 SIDNEIA CARLA FRANCA 2086050/3

MFP4431 8685015112 FOURTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA ME 2086050/3

MFP8193 8685015444 FABRICIO SPINDOLA 2086050/3

MFP8965 8685012440 EDVAN VIEIRA DE ALMEIDA 2086050/3

MFQ2203 8685009305 ANDERSON RODRIGUES 2086050/3

MFQ4094 8685013426 ADEMAR JOSE DA SILVA 2086050/3

MFS1504 8685008033 MARILIA FRANCISCA SCHMIDT 2086050/3

MFV3053 8685003972 VALDIRIO SAPELLI 2086050/3

MFV5324 8685013250 JOAO ZIRKE 2086050/3

MFW9556 8685014840 TANIA MARA DE ABREU 2086050/3

MFX2306 8685006088 NIVALDO RODRIGUES DA SILVA 2086050/3

MFY3508 8685002420 FERNANDO DE SOUZA CAMPELO 2086050/3

MFY4469 8685003751 FRANCIELE APARECIDA GOMES 2086050/3

MGA8647 8685011016 TATICA TRANSPORTES LTDA EPP 2086050/3

MGB0026 8685015832 MYLENE BUZZI 2086050/3

MGC0993 8685012218 ROSE CIPRIANO MUELLER 2086050/3

MGF8661 8685009451 DIEGO GOEDERT 2086050/3

MGH7012 8685014785 VENTURINI   VENTURINI SERVICOS LTDA 2086050/3

MGJ7354 8685012462 NIU-CHAMPS INDUSTRIA COMERCIO E CONFECCOES LTDA 2086050/3

MGK2896 8685009932 TATIANA HAHN TEIXEIRA 2086050/3

MGK3353 8685012248 MARA LUCY FABRIN ASCOLI 2086050/3

MGK8246 8685015257 CLAUDIO ROBERTO EMMENDOERFER DA COSTA 2086050/3

MGK9519 8685012770 SANDRO LUIZ FERNANDES 2086050/3

MGL0090 8685012208 LAUDELINO BACHMANN 2086050/3

MGL8805 8685006536 OSMAR JOAO VICENTINI 2086050/3

MGO6159 8685014505 JAIR DIAS 2086050/3

MGP8655 8685010994 MILTON JOSE HANAUER 2086050/3

MGT0059 8685013349 MARCELO PEDROSA DA NOBREGA 2086050/3

MGU2293 8685013559 TATIANE CRISTINA DA SILVEIRA 2086050/3

6 / 7



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 194

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 60703/11/2010 (Quarta-feira)

MGW2093 8685011266 ALYRIO LIBERATO DE ALCANTARA 2086050/3

MGW2653 8685016045 MAYCOM SCHLOSSER ME 2086050/3

MGY2902 8685014783 BRASIL SUL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 2086050/3

MGZ0189 8685012198 AGUIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 2086050/3

MHL1849 8685012377 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA 2086050/3

MHR0642 8685008733 TEREZINHA DOS SANTOS DA SILVA 2086050/3

MHT0280 8685011012 ARTUR DA SILVA 2086050/3

MHY4783 8685012219 RW SERVICOS DE ENTREGAS LTDA 2086050/3

MIA1411 8685010449 TANIA INESITA MAUL 2086050/3

MIB7390 8685015252 FABIANO PEIXER 2086050/3

MIH3040 8685011933 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MAIOCHI TONET LTDA ME 2086050/3

MIM5160 8685011196 MARLOS VIEIRA 2086050/3

MIR5810 8685010333 IRACEMA DEBARBA 2086050/3

MIU0609 8685014236 NICODEMOS FANTONI 2086050/3

MJG0333 8685011246 LUIZ AYR FERREIRA DA SILVA 2086050/3

MMJ1880 8685005717 CARLOS EDUARDO KREMER 2086050/3

MUC7772 8685010727 OLGA DOS SANTOS WALTER 2086050/3

MWE0618 8685010952 JUAREZ LONGEN 2086050/3

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC,  15 DE OUTUBRO DE 2010

EMERSON LUIZ ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  N. 685   513/2010

Página : 1 / 2

Auto de Infração EnquadramentoCod.Infr./Desd.Nome do Proprietário/CondutorPlaca

AFG9831 8685012873 GILSON ADRIANO STREY 2086050/3

AFN0942 8685015827 MARIO JOAO SANTANA 2086050/3

BHO5815 8685015820 ELAINE CRISTINA MOSER 2086050/3

BQX5392 8685015988 CLAUDIO LUIZ TOMAZ 2086050/3

CFC2490 8685016462 VILSON DA SILVA 2086050/3

CNA3611 8685015716 ROMILTON DONIZETE DA SILVA 2086050/3

IKD3536 8685015946 JOSE VALMIR ORSI 2086050/3

KLY3982 8685016090 PAULO RAFAEL FRANZEN 2086050/3

LXD8672 8685015823 ROSIVALDO FRANCA FERREIRA 2086050/3

LXG3034 8685015914 PAULO SERGIO ZEFELDT 2086050/3

LYG4023 8685016510 SONIA DOS ANJOS 2086050/3

LYX2437 8685016100 GERVASIO VOLPI E JACIR CARLOS VOLPI 2086050/3

MAU2019 8685015829 SANDRO PEDRO DA SILVA 2086050/3

MBV3658 8685016676 DIORGE DUARTE REIS 2086050/3

MBY2702 8685016584 RUBIA GAERTNER 2086050/3

MCO0300 8685016212 JOSE JUSTIMIANO 2086050/3

MCR9025 8685016399 HAMILTON EVARISTO JUNIOR 2086050/3

MDU7691 8685016675 CLAUDIO KOCK 2086050/3

MDX3922 8685015605 SOLANGE EINK 2086050/3

MEB4896 8685016452 JOSE HUMBERTO DA SILVA 2086050/3

MEL4954 8685015414 NILTO JOSE DA SILVA 2086050/3

MEM4879 8685015548 CARLOS LAERTE SIMAS 2086050/3

MEV4366 8685016559 RUI BITTENCOURT 2086050/3

MFA0085 8685016416 VICENTE DE SOUZA SANTOS 2086050/3

MFB1470 8685016414 ROZEMERE LUCHINI BURIGO 2086050/3

MFB5132 8685016563 TRANSPORTADORA ITANORTE LTDA 2086050/3
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MFC9785 8685016504 MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA 2086050/3

MFS4820 8685015849 ABERCIO SEECHIS JUNIOR 2086050/3

MFT8719 8685016657 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO 2086050/3

MGD2942 8685015853 CHIAVONE E GRANEMANN LAVANDERIA LTDA EPP 2086050/3

MGF3009 8685015899 GISELE FOUQUET 2086050/3

MGI3290 8685016533 FATIMA FERREIRA PIASSOLI 2086050/3

MGL1467 8685016236 VASCO VICENTE VOLPI 2086050/3

MGP0296 8685016570 JOSE PEDRO KUNEL 2086050/3

MHK3382 8685016413 JOSE CARLOS NOVELLETTO 2086050/3

MHM0105 8685015728 VALMOR IMHOF 2086050/3

MHR6080 8685016059 ALCIDES FISCHER 2086050/3

MJC1956 8685016534 PEDRO PAULO ANDRIETI 2086050/3

MMD1790 8685016600 MAC FOMENTO COMERCIAL LTDA 2086050/3

MMM0048 8685016582 HORACIO NELSON WENDEL 2086050/3

MPX2637 8685016468 CARLOS ROBERTO DIAS 2086050/3

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) 

O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E 

SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, 

AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC,  6 DE OUTUBRO DE 2010

EMERSON LUIZ ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  N. 685   515/2010

Página : 1 / 4

Auto de Infração EnquadramentoCod.Infr./Desd.Nome do Proprietário/CondutorPlaca

AAK5652 8685016073 ANTONIO ALFREDO SCHMITT 2086050/3

AAW0862 8685015428 SEBASTIAO DA SILVA 2086050/3

ACI4002 8685015628 BRUNO LUIZ DE ANDRADE 2086050/3

ACR1178 8685015890 JOSINALDO DE SOUZA LIMA 2086050/3

ADS7134 8685016552 EDILSON SASSE 2086050/3

AFG2489 8685016630 GILBERTO DA SILVA 2086050/3

AFH2951 8685015718 MARCOS FERNANDES 2086050/3

AFL0720 8685016164 CLEUSA MARIA SCHWINDEN 2086050/3

AHV5098 8685015854 ANDREZA SECCO ARAUJO 2086050/3

AIM4067 8685016618 VALMOR MANOEL DE SOUZA 2086050/3

AJE8492 8685016509 SEVERINO ALVES DA SILVA 2086050/3

ALS5200 8685015690 MARA RUBIA CARDOSO 2086050/3

AMO1940 8685015562 JOSE AMERICO DUARTE 2086050/3

ANG7125 8685015573 VANILDE CASTANHA DOS SANTOS 2086050/3

ANT8706 8685016242 MARIA ANGELA MULLER LOPES 2086050/3

AOG9343 8685015644 ALDO SERGIO SANTOS SILVA RAMOS 2086050/3

BKG9102 8685015338 VILMAR RAMOS DA LUZ 2086050/3

BWB3510 8685015891 VALDEMAR ALVES 2086050/3

CDW6115 8685016526 VALDEMAR KELTEL 2086050/3

CDW6115 8685016581 VALDEMAR KELTEL 2086050/3

CFM8255 8685015397 ALINE RAMOS PIVOVAR 2086050/3

CKB1004 8685015815 MILTON CARLOS DOS SANTOS 2086050/3

CKK6822 8685016084 SEBASTIAO DA SILVA 2086050/3

CQW3141 8685016646 JUCINEI BONATO 2086050/3

CSF0533 8685015490 JOSE NICACIO DA SILVA 2086050/3

CZD4991 8685015687 SILVIA DE ANDRADE 2086050/3
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DRM6494 8685016336 LUIZ CARLOS AMORIM 2086050/3

FOF0660 8685016113 LUCIANO MENEZES 2086050/3

IBJ7041 8685016694 APARECIDO DE JESUS CANDIDO RODRIGUES 2086050/3

IDF3245 8685015454 JOSE HENRIQUE BORBA 2086050/3

IGL0999 8685015466 MAGDA SARAJANE GOEDERT 2086050/3

IGR1527 8685016558 JOAO FRANCISCO MANGILI 2086050/3

JYL1007 8685016033 VIDOMAR JOAO BATISTA 2086050/3

LNR9023 8685015816 FRANCISCO JOSE DA ROCHA 2086050/3

LWU7277 8685016207 VALMIR FRANCISCO DE LARA 2086050/3

LWV6193 8685015603 IVETE FATIMA DA MOTTA 2086050/3

LXE2964 8685015506 EDSON LUIZ REIS 2086050/3

LXH2900 8685015390 IVO FRANZINER 2086050/3

LXR6140 8685016362 ANDRE ROBERTO HASSE 2086050/3

LXZ0513 8685015681 CLAUDIO ROBERTO MOREIRA 2086050/3

LYC9715 8685016333 ANDRE LUIZ PUERAR NASARIO 2086050/3

LYH5542 8685015727 ANTONIO DE SOUZA 2086050/3

LYP1145 8685016402 SANDRO KONRADT 2086050/3

LYP8879 8685016295 MAURICIO SABINO 2086050/3

LYS2362 8685016633 JOSE LEONIR DOS SANTOS 2086050/3

LYW2075 8685016189 LUIS CARLOS SPENGLER FILHO 2086050/3

LYW3060 8685015479 JOSE GOULART 2086050/3

LZT4166 8685015807 JOAO ARI BRANDAO ME 2086050/3

LZU7353 8685016228 ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 2086050/3

LZZ3075 8685016565 FABRICA DE MEIAS CATARINENSE 2086050/3

MAA2785 8685016203 MAURICIO JOSE TEMOCHKO 2086050/3

MAF3281 8685015412 JOAO RODRIGO CARDOSO 2086050/3

MAO7798 8685016361 MARIA HELENA COSTA 2086050/3

MAZ1616 8685015626 JOSE RODRIGUES JUNIOR 2086050/3

MAZ9171 8685016138 RODRIGO VIEIRA 2086050/3

MBL5456 8685016244 VIVIANE AVILA FERRARI 2086050/3

MBM5358 8685015496 GRASIELE DA SILVA 2086050/3

MBY0108 8685016488 TATIANE BERNARDI 2086050/3

MCD5431 8685015342 MAURICIO THEISS 2086050/3

MCS3539 8685015658 LENOIR DE COL 2086050/3

MCS3720 8685016373 MARCOS ROBERTO RAZINI 2086050/3

MCX8442 8685015634 CRISTINA MONTAGNER SANTI 2086050/3

MDC5047 8685015446 DIRLEI BISOL 2086050/3
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MDH3168 8685015406 CARLA CAVILHA 2086050/3

MDM6372 8685016313 VENE MARLENE KRAUSS AMORIM 2086050/3

MDP7004 8685015602 FABIO ALESSIO ALFREDO COVATTI 2086050/3

MDT5585 8685016149 DANIEL RUEDIGER SAVI 2086050/3

MDX9057 8685016301 MARILI SCHNEIDER SARTORI 2086050/3

MED7215 8685015048 RODRIGO ROSSA 2086050/3

MED9605 8685015106 ELISABETH DA SILVA DELFINO 2086050/3

MEI0551 8685015076 NELCY ALVES DE CAMPOS 2086050/3

MET6616 8685015870 MARINA PAIVA 2086050/3

MEU0228 8685016384 REGIANE APARECIDA STEMPIEM MENDES DA SILVA 2086050/3

MEU4712 8685016369 STANIEL OLIVEIRA JAGUSZEVSKI E JANIEL OLIVEIRA JAGUSZEVSKI 2086050/3

MEV1035 8685015886 ROGERIO NEVES 2086050/3

MEV1428 8685016178 SONIA WOLFF 2086050/3

MEW3153 8685016397 EDVAN RODRIGUES DA CRUZ 2086050/3

MEZ2821 8685015834 FERNANDO DE SOUZA 2086050/3

MFE2665 8685015325 WILSON POLI 2086050/3

MFF9232 8685015551 RUAN CARLOS DA SILVA 2086050/3

MFG3177 8685015512 AC KAR TRANSPORTES DE CARGAS E DESCARGAS LTDA ME 2086050/3

MFP9167 8685015458 FRANCISCO ROBERTO MORENO DA SILVA 2086050/3

MFR1687 8685015980 ADMO TOMAZ LIBARDO 2086050/3

MFR5829 8685016350 VALMOR BERTUZZI 2086050/3

MFS4749 8685016052 P3 ENGENHARIA ELETRICA LTDA ME 2086050/3

MFS9714 8685015420 MILTON MARQUES FERNANDES 2086050/3

MFT1967 8685016083 MARCOS ANTONIO BOF 2086050/3

MFV1817 8685015144 NILCE TERESINHA FEMINELLA 2086050/3

MFV8661 8685015415 PAULO ESTEVAO 2086050/3

MFZ5217 8685016614 ISABEL CONINCK 2086050/3

MGA6776 8685013004 LAURO OTTO IZING 2086050/3

MGB7617 8685015923 CLAUDIA APARECIDA URNAU 2086050/3

MGC9829 8685015482 CAMYLA DE OLIVEIRA 2086050/3

MGH8214 8685016617 JOSE HUGO MARDINI FILHO 2086050/3

MGJ3832 8685016252 ZELINA DALSOQUIO 2086050/3

MGQ9016 8685016364 VICTOR GABRIEL MANNRICH 2086050/3

MGU6067 8685016622 JOSE POTRATZ 2086050/3

MGY4485 8685016564 JOSE ROBERTO THOMAZ KAIRALLA 2086050/3

MGZ5769 8685016127 LUCIDE SLONGO 2086050/3

MHA0742 8685015824 JORGEANA CRISTINE DE SOUZA E SILVA 2086050/3
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MHC7460 8685015944 DEISE CRISTIANE SIMAS 2086050/3

MHE7969 8685015518 IVANA RICIA CANI 2086050/3

MHH6622 8685014737 MARCIO ZECH 2086050/3

MHI7986 8685016287 RODRIGO PAGANI 2086050/3

MHU3705 8685015324 EDUARDO MINOTTO KNOPP 2086050/3

MHW6666 8685016016 ADILSON AUGUSTINHO PEIXOTO 2086050/3

MHX3425 8685015547 PAULO AFONSO JAQUES DE OLIVEIRA 2086050/3

MIE2070 8685015505 NITRION DO BRASIL LTDA 2086050/3

MIJ8290 8685015714 RPA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 2086050/3

MIL1416 8685016613 REIVAN MALHAS E CONFECCOES LTDA. 2086050/3

MIO2405 8685016589 CINTIA DOS SANTOS 2086050/3

MLC6810 8685015631 LUIZ CARLOS RISTOW 2086050/3

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) 

O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E 

SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, 

AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

GASPAR/SC,  15 DE OUTUBRO DE 2010

EMERSON LUIZ ANDRADE

DIRETOR GERAL DA DITRAN
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membros.

Art. 4°. Constatada qualquer irregularidade no procedimento li-
citatório poderá a Comissão através da Câmara Municipal e após 
deliberação e aprovação do plenário, oficiar ao Tribunal de Contas 
do Estado e ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Art. 5°. A comissão poderá requisitar documentos relativos às 
licitações, inclusive os não contemplados no artigo 2º desta lei 
e aqueles em que são dispensadas a realização de licitação, de-
vendo tais documentos e informações serem entregues no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias.
Art. 6°. As disposições desta Lei não derrogam ou revogam as 
prerrogativas, direitos, funções ou obrigações do Vereador e da 
câmara de Vereadores já dispostas na Lei Orgânica do Município 
ou demais legislações pertinentes.

Art. 7°. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Herval d’Oeste - (SC), em
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

L E I COMPLEMENTAR Nº 0270/2010
“DISPÕE SOBRE O CONTROLE DAS LICITAÇÕES REALIZADAS 
PELO PODER EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

ADELAR JOSÉ PROVENCI, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Herval d’Oeste, Estado de Santa Catarina, no uso das suas atribui-
ções legais e conforme dispõe o § 6º do Art. 36 da Lei Orgânica 
de Herval d’Oeste, promulga a Lei Complementar nº 0207/2010 
que “DISPÕE SOBRE O CONTROLE DAS LICITAÇÕES REALIZADAS 
PELO PODER EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Herval d’Oeste, em 25 de outubro de 2010.
ADELAR JOSÉ PROVENCI
Presidente

Governador Celso Ramos

Prefeitura MuniciPal

Parecer CPL sobre impugnação do edital Nº.099/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS - PARECER DA CPL 
SOBRE A IMPUGNAÇÃO DO EDITAL Nº. 099/2010 PELA EMPRESA 
14 BRASIL TELECOM S/A (OI), que tem como objeto contratação 
de empresa para prestação de Serviço Móvel e fornecimento de 
43 (quarenta e três) acessos móveis com aparelhos comodata-
dos, para o período de 12 (doze) meses conforme especificações 
constantes dos Anexos que integram este Edital. Após análise da 
referida impugnação a Comissão Permanente de Licitações deci-
de conhecer a impugnação, negando provimento mantendo as-
sim válidas todas as cláusulas do edital. Cópia do referido parecer 
está à disposição dos interessados na Prefeitura Municipal de Gov. 
Celso Ramos na Sala da Comissão Permanente de Licitação das 
13:00 `as 19:00 horas. Informa ainda que permanecem inaltera-
da a data de abertura dos envelopes para às 15:00 horas do dia 
04/11/2010.

Governador Celso Ramos, 29 de outubro de 2010.
EDMAR SOUZA
Pregoeiro.

Herval do Oeste

câMara de Vereadores

Lei Complementar Nº 0270/2010
Câmara Municipal de Vereadores de Herval d’Oeste
L E I COMPLEMENTAR Nº 0270/2010
“DISPÕE SOBRE O CONTROLE DAS LICITAÇÕES REALIZADAS 
PELO PODER EXECUTIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal,
Faço saber a todos os habitantes do município de Herval d’Oeste, 
Estado de Santa Catarina, que a Câmara de Vereadores aprovou e 
eu sanciono a seguinte:

LEI COMPLEMENTAR
Art. 1°. O controle e fiscalização das licitações realizadas no âm-
bito da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do 
Poder Executivo Municipal será exercido pelo Poder Legislativo, 
através da Comissão Permanente de Controle e Fiscalização de 
Licitações Públicas, das Concessionárias e Permissionárias de Ser-
viços Públicos do Poder Legislativo.

Art. 2°. Toda a licitação realizada no âmbito da administração dire-
ta, indireta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal 
deverá ser encaminhada à Câmara Municipal, com a cópia com-
pleta do edital devidamente aprovado, bem como, a minuta do 
contrato, antes da publicação na Imprensa.
Parágrafo único - Ao final do processo licitatório, cópia integral do 
processo deve ser remetido para a Câmara Municipal, quando de-
verá ser analisado pela Comissão de que trata o art. 1° desta Lei.

Art. 3°. A Comissão a que se refere o art. 1º será suprapartidá-
ria, composta por três membros indicados pelas respectivas lide-
ranças, tendo as funções de presidente, vice-presidente e relator, 
sendo tais cargos definidos por consenso ou por voto direto dos 
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ESTADO DE SANTA CATARINA
CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Ato da Presidência nº 46/10 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 do Regimento Interno, 
divulga a ORDEM DO DIA da 37ª Sessão Ordinária, da 2ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizar-se no dia 03 de novembro de 2010 (quarta-feira), às 
19h30min, nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO REGIME 

Mensagem Modalidade/Nº Data Origem Autoria Ementa Tramitação Discussão Votação 

PL n° 
3.990/10 18/10/2010 Poder 

Legislativo 

Dorlin 
Nunes 
Júnior 

Denomina Centro de Educação Infantil Professora Marilene 
Floriano Pollachini. Ordinário Única 1ª/2ª 

152 PL n° 
3.995/10 25/10/2010 Poder 

Executivo 

José
Roberto 
Martins 

Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para o Fundo 
Municipal de Assistência Social de Imbituba e dá outras 
providências. 

Urgência 
Especial Única 1ª/2ª 

153 PL n° 
3.996/10 25/10/2010 Poder 

Executivo 

José
Roberto 
Martins 

Autoriza o Município de Imbituba a receber em doação o imóvel 
abaixo descrito, situado no Loteamento Dr. João Rimsa, Vila Nova 
e dá outras providências. 

Urgência 
Especial Única 1ª/2ª 

154 PL n° 
3.997/10 25/10/2010 Poder 

Executivo 

José
Roberto 
Martins 

Dispõe sobre abertura de Crédito Especial para o Fundo Municipal 
de Assistência Social de Imbituba e dá outras providências. Urgência 

Especial Única 1ª/2ª 

119 PLC n° 201/10 29/07/2010 Poder 
Executivo 

José
Roberto 
Martins 

Dispõe sobre o serviço público funerário do município de Imbituba 
e dá outras providências. Ordinário 1ª 1ª 

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 22/94, de 15-12-1994, atualizado pela 
Res. n° 001/2005).

Gabinete da Presidência, 29 de outubro de 2010.  

                                                                                                                                                                                                                                                      

Christiano Lopes de Oliveira 
Presidente 

Luiz Cláudio Carvalho de Souza 
Vice-Presidente 

Elísio Sgrott 
Primeiro-Secretário 

Rogberto de Farias Pires 
Segundo-Secretário 

Imbituba

câMara de Vereadores

Ato da Presidência Nº 46/10
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Joaçaba

Prefeitura MuniciPal

Portaria n.º 2.299
PORTARIA Nº 2.299 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010
“EXONERA CARGO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE SERVIDOR(A) 
QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, resolve;

EXONERAR o(a) Servidor(a) ELIANE DE SOUZA BUTTNER, Profes-
sor Pós Graduado, das funções de Assistente de Direção, nível FC-
2, que foi nomeado(a) de acordo com a Lei Complementar nº 77, 
Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004 e da Lei Complementar 
nº 173 de 11 de março de 2009.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produ-
zindo efeitos desde 01 de outubro de 2010, obedecido o disposto 
no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 20 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.300
PORTARIA Nº 2.300 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. NOMEAR o(a) Sr.(a) NEILOANA APARECIDA ZAMPIERI SA-
VOLDI, Professor Licenciatura Plena, para exercer as funções de 
Assistente de Direção - Escola Municipal Rotary Fritz Lucht, nível 
FC-2, de acordo com as Leis Complementares nº 76 e 77 de 11 de 
dezembro de 2003 e Lei Complementar n.º 173 de 11 de março 
de 2009.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos desde 01 de outubro de 2010, obedecido o dis-
posto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 20 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.301
PORTARIA Nº 2.301 DE 20 DE OUTUBRO DE 2010
“NOMEIA SERVIDOR(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. NOMEAR o(a) Sr.(a) ELIANE DE SOUZA BUTTNER, Profes-
sor Pós Graduado, para exercer as funções de Diretor II - Centro 
de Educação Infantil Nossa Senhora de Lourdes, nível FC-2, de 
acordo com as Leis Complementares nº 76 e 77 de 11 de dezem-
bro de 2003 e Lei Complementar n.º 173 de 11 de março de 2009.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos desde 01 de outubro de 2010, obedecido o dis-
posto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 20 de outubro de 2010.

Itapoá

Prefeitura MuniciPal

Ata de SESSÃO PÚBLICA - Convite Nº 29/2010
ATA DE SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DE ENVELOPE DE HA-
BILITAÇÃO E PROPOSTA

Data 01/11/2010 Horário: 10h:30m

Licitação /Modalidade CONVITE
Nº 29/2010 
PROC. Nº 109/2010

OBJETO:

Contratação de empresa de construção civil com serviço de mão de obra 
especializada para rejuntamento (vedação) entre as placas de ardósia, 
com argamassa aditivada na obra da galeria de águas pluviais da Rua 
620 no Balneário Cambiju, conforme Anexo I do edital.

No dia e hora supra mencionados, na sede da Prefeitura Municipal, 
reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitação, 
conforme Decreto Municipal nº 1145/2010. Observando que a Lici-
tação foi publicada em Diário Oficial dos Municípios, mural público 
municipal, no dia 20/10/2010 a fim de ampla divulgação. Das em-
presas convidadas as quais foram: OLIVEIRA E POZZER LTDA-ME, 
CNPJ/MF: 02.607.573/0001-03, BARBOSA ARTEFATOS DE CIMEN-
TO LTDA-ME, CNPJ/MF: 04.375.096/0001-22, BALSANELLI ARTE-
FATOS DE CONCRETO LTDA-ME, CNPJ/MF: 02.211.088/0001-16. 
Protocolaram envelopes as seguintes empresas:

Data Prot. Horário Empresa CNPJ/MF

19/10/2010 191 07:32
OLIVEIRA E PO-
ZZER LTDA-ME

02.607.573/0001-03

Iniciada a sessão os membros da CPL rubricaram os envelopes 
de habilitação e proposta, os quais se encontravam devidamen-
te lacrados. Em seguida foi aberto o envelope de habilitação da 
empresa licitante e analisado todos os documentos e rubrica-
dos por todos os membros da CPL. Neste ato constatou-se que 
a empresa estava de acordo com o edital portanto considerada 
HABILITADA. Passando à fase seguinte foi aberto o envelope de 
PROPOSTA da empresa habilitada. Portanto para o objeto licitado 
foi vencedora a Empresa: OLIVEIRA E POZZER LTDA-ME, CNPJ/
MF: 02.607.573/0001-03, com o valor total de R$ 14.000,00 (Qua-
torze mil reais). Ciente o licitante do resultado supra, fica o mes-
mo notificado e abrindo prazo de direito de recurso previsto na 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores. A sessão foi suspensa pelo 
prazo necessário à lavratura da presente Ata. Reaberta a sessão, 
procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada 
mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, 
indo esta assinada por todos os presentes.

CARLITO JOAQUIM CUSTÓDIO JÚNIOR
Vice Presidente da Comissão de Licitação

ISABELA R. DUTRA POHL
Membro

FERNANDA CRISTINA ROSA
Membro
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produzindo efeitos a partir de 13 de setembro de 2010, obedecido 
o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 
2010.

JOAÇABA(SC), em 21 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.305
PORTARIA Nº 2.305 DE 25 DE OUTUBRO DE 2010
“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE  ESPECIFI-
CA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) LUCIANE APARECIDA NARDI, Profes-
sor Licenciatura Plena, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedi-
do protocolado através do n.º 113.395, referente ao período de 
01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 (12 dias) por um 
período de 12 (doze) dias, a partir de 25 de outubro de 2010 de 
acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedeci-
do o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho 
de 2010.

JOAÇABA(SC), em 25 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.306
PORTARIA Nº 2.306 DE 25 DE OUTUBRO DE 2010
“CONTRATA FUNCIONÁRIO(A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, resolve;

Art. 1º. CONTRATAR, o(a) Sr.(a) JULIANA SCHINATO, Psicóloga, a 
partir da data de 25 de outubro de 2010, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Ação Social, sendo seu Contrato de Trabalho regido 
pela Lei Complementar nº 064 de 19 de setembro de 2002, que 
instituiu o Quadro de Pessoal, para atendimento do Programa Sen-
tinela, e Lei Complementar n.º 94 de 04 de março de 2005 e por 
ter sido classificada em teste para emprego público com base na 
Lei Complementar n.º 147 de 13 de agosto de 2007, em função da 
abertura de vaga pelo pedido de demissão da Sra. Daniela Dresch.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo efeitos a partir de 13 de setembro de 2010, obedecido 
o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 
2010.

JOAÇABA(SC), em 21 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.307
PORTARIA Nº 2.307 DE 25 DE OUTUBRO DE 2010
“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE  ESPECIFI-
CA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) JANETE DO PRADO, Técnico de Admi-
nistração, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido protocolado 
através do n.º 116.799 de 19 de outubro de 2010, referente ao 

RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.302
PORTARIA Nº 2.302 DE 21 DE OUTUBRO DE 2010
“RESCINDE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO(A) QUE 
ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC), no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 60, incisos I, IX e XI da Lei 
Orgânica do Município de Joaçaba, RESOLVE:
Art. 1º. RESCINDIR, por haver expirado o prazo o contrato de Tra-
balho do(a) Senhor(a) SAIONARA MAGAINS, Auxiliar de Serviços 
Internos ACT, com carga horária de 40 (quarenta) horas sema-
nais, lotado(a) na Secretaria Municipal de Ação Social, sendo seu 
Contrato de Trabalho regido pela Lei Complementar n.º 097 de 18 
de março de 2005 e por ter sido classificado em teste seletivo n.º 
028/2008.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 
de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 21 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.303
PORTARIA Nº 2.303 DE 21 DE OUTUBRO DE 2010
“CONCEDE ADICIONAL DE TITULAÇÃO A SERVIDOR(A) QUE ES-
PECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC) no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo art. 60 da Lei Orgânica Municipal 
e pelo § 1º do art. 68 da Lei Complementar nº 76 e Anexo III 
da Lei Complementar nº 77 ambas de 11 de dezembro de 2003, 
RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER ADICIONAL DE TITULAÇÃO a(o) Servidor(a) 
DESIREE APARECIDA PINO GOMES, Técnico em Vigilância Sani-
tária, em função da nova titulação de Graduação, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com o art. 68, § 1º da 
Lei Complementar nº 76 e Anexo III da Lei Complementar nº 77 
ambas de 11 de dezembro de 2003.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos desde 01 de outubro de 2010, obedecido o dis-
posto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 20 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.304
PORTARIA Nº 2.304 DE 21 DE OUTUBRO DE 2010
“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE  ESPECIFI-
CA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) LEODGARD DE OLIVEIRA RAMOS, 
Operador de Máquinas, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedi-
do solicitando por anteceder a aposentadoria, referente ao perío-
do de 10 de outubro de 1999 a 31 de dezembro de 2003 (75 dias) 
por um período de 50 (cinquenta) dias, a partir de 13 de setembro 
de 2010 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
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Art. 1º. DISPENSA do(a) Senhor(a) ERCINDO TAVARES DE JESUS, 
do cargo de Auxiliar de Serviços Externos, com carga horária de 
40 (quarenta) horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de 
Infraestrutura, sendo seu Contrato de Trabalho regido pela nº 097 
de 18 de março de 2005.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
produzindo efeitos a partir de 21 de outubro de 2010, obedecido 
o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho de 
2010.

JOAÇABA(SC), em 21 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.311
PORTARIA N.º 2.311 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010
“AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE 
SERVIDOR QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 
22 de abril de 2004, resolve;

CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-
Premio do(a) Servidor(a) MARA RAQUEL BITTENCOURT BARRE-
TO, Técnico de Administração, conforme requerimento protocola-
do sob n.º 105.248 de 27 de junho de 2008, referente ao período 
de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006, de acordo 
com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedeci-
do o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho 
de 2010.

JOAÇABA(SC), em 26 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.312
PORTARIA N.º 2.312 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010
“AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE 
SERVIDOR QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 
22 de abril de 2004, resolve;

CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-
Premio do(a) Servidor(a) LUCIA SANTINI SARTORI MANTOVANI, 
Técnico de Administração, conforme requerimento protocolado 
sob n.º 105.249 de 27 de junho de 2008, referente ao período de 
01 de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2005, de acordo com 
o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedeci-
do o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho 
de 2010.

JOAÇABA(SC), em 26 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.313
PORTARIA N.º 2.313 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010
“AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE 
SERVIDOR QUE ESPECIFICA”

período de 01 de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2005 (12 
dias) por um período de 12 (doze) dias, a partir de 25 de outubro 
de 2010 de acordo com a Lei nº 76 de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedeci-
do o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho 
de 2010.

JOAÇABA(SC), em 25 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.308
PORTARIA Nº 2.308 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010
“CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO A SERVIDOR(A) QUE  ESPECIFI-
CA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE;

CONCEDER a(o) Servidor(a) ANTUANI RAFAEL BAPTISTELLA, Fi-
sioterapeuta, LICENÇA-PRÊMIO a que tem direito, pedido encami-
nhado através de memorando n.º 170/2010 da Secretaria Munici-
pal de Saúde, referente aos períodos de 01 de fevereiro de 2007 
a 31 de dezembro de 2007 (11 dias), 01 de janeiro de 2008 a 31 
de dezembro de 2008 (12 dias) e 01 de janeiro de 2009 a 31 de 
dezembro de 2009 (12 dias) por um período de 35 (trinta e cinco) 
dias, a partir de 26 de outubro de 2010 de acordo com a Lei nº 76 
de 11 de Dezembro de 2003.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedeci-
do o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho 
de 2010.

JOAÇABA(SC), em 26 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.309
PORTARIA Nº 2.309 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010
“CONCEDE ABONO DE PERMANÊNCIA AO SERVIDOR(A) QUE ES-
PECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA(SC) no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas, em conformidade com o processo no 
Instituto de Previdencia dos Servidores Públicos do Município de 
Joaçaba - Impres, RESOLVE:
Art. 1º. CONCEDER ABONO DE PERMANÊNCIA a(o) Servidor(o) LE-
ODGARD DE OLIVEIRA RAMOS, Operador de Máquinas, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Infraestrutura, de acordo com o art. 35, 
da Lei Complementar nº 99 de 24 de junho de 2005.

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
tendo implementado os requisitos para concessão em novembro 
de 2009, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 
de 08 de julho de 2010.

JOAÇABA(SC), em 26 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.310
PORTARIA Nº 2.310 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010
“DISPENSA FUNCIONARIO (A) QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas por Lei, resolve;
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Extrato Alteração PL 98/2009 - CC 2/2009
PREFEITURA DE JOAÇABA (SC)
AVISO DE ALTERAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2009
EDITAL CC Nº 02/2009

O MUNICÍPIO DE JOAÇABA (SC), neste ato representado por seu 
Prefeito, Sr. RAFAEL LASKE, torna público que o Edital da Con-
corrência Pública nº 02/2009, cujo objeto é a “permissão para o 
transporte individual de passageiros, no Município de Joaçaba, em 
veículos de aluguel providos de taxímetro, em conformidade com 
o disposto nas Leis Complementares Municipais nº 125/2006, nº 
148/2007 e nº 170/2008”, sofreu a seguinte ALTERAÇÃO:
1) No anexo III do referido edital, no campo “Observações”, onde 
se lê: “a. O licitante que optar por um veículo ano 2009 ou zero 
quilômetro deverá, no ato da vistoria inicial, apresentar um veí-
culo fabricado no ano em que se der a convocação”, leia-se: “a. 
O licitante que optar por um veículo ano 2010 ou zero quilômetro 
deverá, no ato da vistoria inicial, apresentar um veículo fabricado 
no ano em que se der a convocação”
As demais cláusulas e condições do edital permanecem inalteradas.
O Edital na íntegra e devidamente alterado encontra-se disponível 
junto à Secretaria de Administração do Município, Setor de Licita-
ções, à Avenida XV de Novembro, 378 - Telefone 0xx49 3527-8828 
ou 3527-8805, em dias úteis de segunda à sexta-feira, no horário 
das 13 às 19 horas, ou pelo site www.joacaba.sc.gov.br a partir da 
data de publicação deste aviso.

Joaçaba (SC), 29 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE
Prefeito

siMae

Publicação Pregão Presencial 0039/2010 - SIMAE
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
JOAÇABA/HERVAL D’OESTE E LUZERNA
LICITAÇÃO Nº 0045/2010

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0039/2010
PROTOCOLO JHL 2621/2010
Encontra-se aberto no SIMAE de Joaçaba, Pregão Presencial 
0039/2010 - Licitação 0045/2010, TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, que trata de:
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PVC A SER UTILIZADO NA 
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU-
NICÍPIO DE LUZERNA, PELO SIMAE.
Da Entrega dos Envelopes: A entrega dos envelopes deverá ser 
até dia 16/11/2010 às 14:00 horas, na sede do SIMAE, à Rua 
Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.
Da Abertura:A abertura será realizada no dia 16/11/2010 às 14:00 
horas, na sede do SIMAE, à Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba SC.
Edital: O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessa-
dos no endereço Rua Tiradentes, 123 em Joaçaba no horário das 
8:00 as 11:00 e das 14:00 as 17:00 horas ou no site www.simae.
sc.gov.br, no período de 03/11/2010 a 16/11/2010.
Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou 
pelo telefone (49) 3551-8217.

Joaçaba - SC, 03 de NOVEMBRO de 2010.
ELISABET MARIA ZANELA SARTORI 
Diretora do SIMAE.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 
22 de abril de 2004, resolve;

CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-
Premio do(a) Servidor(a) JANETE APARECIDA DIAS RODRIGUES 
DALA COSTA, Professor Licenciatura Plena, conforme requerimen-
to protocolado sob n.º 105.273 de 01 de julho de 2008, referente 
ao período de 01 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008, 
de acordo com o Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril 
de 2004.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedeci-
do o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho 
de 2010.

JOAÇABA(SC), em 26 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.314
PORTARIA N.º 2.314 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010
“AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE 
SERVIDOR QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 
22 de abril de 2004, resolve;

CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licença-
Premio do(a) Servidor(a) FABIANO GRANDO POLETTO, Fiscal de 
Tributos, conforme requerimento protocolado sob n.º 105.454 de 
15 de julho de 2008, referente ao período de 01 de janeiro de 
2007 a 31 de dezembro de 2007, de acordo com o Art. 57, § 2º do 
Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedeci-
do o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho 
de 2010.

JOAÇABA(SC), em 26 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE

Portaria n.º 2.315
PORTARIA N.º 2.315 DE 26 DE OUTUBRO DE 2010
“AUTORIZA A CONVERSÃO EM PECUNIA DE LICENÇA-PREMIO DE 
SERVIDOR QUE ESPECIFICA”

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Art. 57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 
22 de abril de 2004, resolve;

CONVERTER EM PECÚNIA o período de 12 (doze) dias de licen-
ça-Premio do(a) Servidor(a) JANETE INES QUIOCA, Professor 
Licenciatura Plena, conforme requerimento protocolado sob n.º 
105.493 de 16 de julho de 2008, referente ao período de 01 de 
janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004, de acordo com o Art. 
57, § 2º do Decreto nº 2.502 de 22 de abril de 2004.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedeci-
do o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08 de julho 
de 2010.

JOAÇABA(SC), em 26 de outubro de 2010.
RAFAEL LASKE
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Extrato do contrato pml.049.10
EXTRATO DE CONTRATO
PML 2010

EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.049.10
MODALIDADE: Tomada de Preços nº pml.0007/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA
CONTRATADA: ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO:Fornecimento de material e mão-de-obra para constru-
ção de um muro de arrimo em concreto armado com extensão 
de 32,00m lineares e volume de 62,64m³ na Rua Rui Barbosa, 
Loteamento Suzana, no Município de Luzerna, conforme Projeto, 
Memorial Descritivo, orçamento máximo e cronograma em anexo.
VALOR: R$ 96.841,30 (noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e 
um reais e trinta centavos)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados da data de emissão da Or-
dem de Serviço inicial
DOTAÇÃO:
Conta: 11.1101.15.451.0061.1077.44900000
Reduzido : 141
Órgão : SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Proj/Atividade : CONTRUÇÃO PARCIAL DE UM MURO DE 
CONTENÇÃO NA RUA RUI BARBOSA
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação 
de Recursos

Luzerna(SC), 28 de outubro de 2010.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal 
CONTRATANTE 

SIMAR JOSÉ ROSA
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

Extrato do contrato pml.050.10
EXTRATO DE CONTRATO Nº: pml.050.10

MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº pml.0024.10 de 28/10/10
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LUZERNA
CONTRATADA: EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA 
LTDA ME
OBJETO:Fornecimento de material e mão-de-obra para constru-
ção de um abrigo de passageiro simples, com área de 16,81 m², 
localizado na Linha Nogueira, no Município de Luzerna, conforme 
Projeto, Memorial Descritivo, orçamento e cronograma.
VALOR: R$ 6.246,90 (seis mil duzentos e quarenta e seis reais e 
noventa centavos)
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias, contados da data de emissão da Or-
dem de Serviço inicial
DOTAÇÃO:
Conta: 11.1101.26.782.0067.1062.44900000
Reduzido : 112
Órgão : SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Orçament.: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Proj/Atividade : CONSTR. ABRIGOS DE PASSAGEIROS NO IN-
TERIOR DO MUNICÍPIO
Mod. Aplicação : APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte : 00 - Recursos Ordinários
Destinação : 000000 - Sem Detalhamento da Destinação 
de Recursos

Luzerna(SC), 28 de outubro de 2010
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Resumo Contrato JHL 0085/2010
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0085/2010

Pregão Presencial 0047/2009
Processo 2723/2009
Data: 29/10/2010
Objeto: Reajuste de Combustiveis Alcool e Gasolina
Valor por litro: R$ 2,10( Dois reais e dez centavos) por litro de 
Alcool
R$ 2,46(Dois reais e quarenta e seis centavos) por litro de gasolina
Programa: 14.01.
Projeto/Atividade: 2.060
Elemento De Despesa: 3.1.90.30.01
Prazo de vigência: 01/11/2010 A 31/12/2010.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI 
Diretora Presidente do SIMAE.

Resumo de Contrato JHL 0086/2010
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0086/2010

Pregão Presencial 0028/2009
Processo 1446/2009
Data: 29/10/2010
Objeto: Prorrogação de Prazo para Serviço Móvel Pessoal - SMP
Valor Contrato: Permanece o mesmo cotnratado
Programa: 14.01.
Projeto/Atividade: 2.060
Elemento De Despesa: 3.1.90.39.58
Prazo de vigência: 29/10/2010 A 29/10/2011.

ELISABET MARIA ZANELA SARTORI 
Diretora Presidente do SIMAE.

Luzerna

Prefeitura MuniciPal

Extrato da Dispensa de Licitação pml.024.10
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Tipo: Dispensa de Licitação pml.0024.10 de 28/10/10
Objeto:Fornecimento de material e mão-de-obra para construção 
de um abrigo de passageiro simples, com área de 16,81 m², lo-
calizado na Linha Nogueira, no Município de Luzerna, conforme 
Projeto, Memorial Descritivo, orçamento e cronograma
Contratante: MUNICÍPIO DE LUZERNA(SC)
Contratada: EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA 
LTDA ME
Valor: R$ 6.246,90 (seis mil duzentos e quarenta e seis reais e 
noventa centavos)
Fundamento legal: Lei nº 8.666/93 - art. 24, inciso I
Justificativa: Contratação, a preço de mercado totalizando valor 
inferior ao limite de 10% previsto na alínea “a”, inciso I, do art. 
23 da Lei nº 8666/93 e alterações, para a realização de certame 
licitatório.
por NORIVAL FIORIN - Prefeito Municipal
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Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, 
decorrerão da anulação no valor de R$ 13.000,00 (Treze mil reais) 
do programa e verbas abaixo discriminados:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0401 - GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0401.015.452.0151.2068 - Conservação de Vias Urbanas
0401 - 33903000 - Material de Consumo
0401 - 10000 - Recursos Ordinários  R$ 10.000,00
0401 - 33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores
0401 - 10000 - Recursos Ordinários  R$ 3.000,00

Art. 3º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Paço Municipal de Massaranduba, em 29 de Outubro de 2010
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra

MAURICIO PRAWUTZKI
Secret. Adm. e Finanças

Errata Referente ao Processo Licitatório Nº. 68/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
ERRATA REFERENTE AO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 68/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 23/2010-PMM

Fica suprimido do item 3.1. do edital o termo “juntamente com 
o certificado de homologação junto a CELESC”, passando a ser 
substituído pelo termo que seja padrão CELESC.
O item 4.2.b, passa a vigorar com a seguinte redação  que sejam 
padrão CELESC’.
No item Condições de Pagamentos do Anexo II, fica suprimido o 
termo “certificado de homologação junto a CELESC para todos os 
itens do certame”.
As datas de entrega dos envelopes e propostas permanecem inal-
teradas.
A entrega dos envelopes será: 09-11-2010, às 08:15h.
Credenciamento e Abertura das Propostas: 09-11-2010, às 08:30h
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras informações poderão 
ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaranduba, situada na 
Rua 11 de Novembro, 2765 - Centro, das 7:30 as 11:30 h e das 
13:00 as 17:00 h ou site: www.massaranduba.sc.gov.br.

Massaranduba, 29 de Outubro de 2010.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Processo Licitatório Nº. 71/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 71/2010
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 24/2010-PMM

A Prefeitura Municipal de Massaranduba, torna público que de 
acordo com a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, com aplicação 
subsidiária da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, realizará 
licitação na Modalidade de Pregão Presencial, com adjudicação 
pelo total geral, objetivando a contratação de empresa especiali-
zada na elaboração de provas para realização de concurso públi-
co visando o provimento de cargos públicos, sendo 10 questões 
de língua portuguesa, 10 questões de matemática, 10 ques-
tões de conhecimentos gerais e 10 questões de conhecimentos 

CONTRATANTE 

VILSON DA ROSA
EMPREITEIRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL OLIVEIRA LTDA ME
CONTRATADA

1º Ato de Apostilamento da ARP pml.003.10
1º ATO DE APOSTILAMENTO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
PML.0003/2010 de 04/02/2010

APOSTILA de DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS à ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS Nº FMS.0003/2010 de 04/02/2010, proveniente do 
Processo Licitatório nº pml.0003/2010, Pregão nº pml.0003/2010, 
celebrada entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA(SC), e as 
empresas RÁDIO SOCIEDADE CATARINENSE LTDA, RÁDIO LÍDER 
DO VALE LTDA e ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO COMUNITÁRIA DA 
CIDADE DE LUZERNA SC.

NORIVAL FIORIN, Prefeito Municipal de Luzerna, no uso de 
suas atribuições legais, com supedâneo no §8º do art. 65 da Lei 
8.666/93, determina o apostilamento à Ata de Registro de Preços 
nº pml.0003/2010 de 04/02/2010, proveniente do Processo Licita-
tório nº 0003/2010, Pregão nº 0003/2010, acrescendo as seguin-
tes dotações orçamentárias:

Modalidade de Aplicação:
Aplicações Diretas - Outras Despesas Correntes
Elemento: 3.3.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Atividade: 05.0501.04.122.0004.2005 - Manutenção da Assessoria 
de Planejamento
Reduzido : 149
Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Atividade: 06.0601.04.122.0007.2006 - Manutenção do Departa-
mento de Administração
Reduzido : 142
Fonte : 00 - Recursos Ordinários

Luzerna(SC), 26 de outubro de 2010.
NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

Massaranduba

Prefeitura MuniciPal

Decreto Nº. 2068 de 29 de Outubro de 2010
DECRETO Nº. 2068 DE 29 DE OUTUBRO DE 2010
Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas 
atribuições e de acordo com a Lei nº. 1134 de 17 de Novembro 
de 2009, DECRETA:
Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 13.000,00 
(Treze mil reais), conforme programa e verba abaixo discrimina-
dos:

0400 - SECRETARIA DE ESTRADAS, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0401 - GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
0401.015.452.0151.2068 - Conservação de Vias Urbanas
0401 - 33903900 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
0401 - 10000 - Recursos Ordinários  R$ 13.000,00
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JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 323/2010
PORTARIA n.º 323/2010
TRATA DA NOMEAÇÃO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
SAÚDE.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica 
Municipal e Lei n.º 809/2000, Lei nº 1349/2009 de 30 de março 
de 2009, RESOLVE:
N O M E A R

Art. 1.º A Senhorita FRANCINE ZANETTE, para ocupar o cargo em 
comissão de Diretora do Departamento de Saúde,com carga horá-
ria de 20 (vinte) horas semanais do quadro de pessoal comissio-
nado da Prefeitura Municipal de Meleiro, a partir da presente data.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta 
da dotação própria do orçamento vigente, no elemento de despe-
sas com pessoal.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

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

Meleiro, 29 de outubro de 2010.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm e finanças

Monte Carlo

Prefeitura MuniciPal

Extrato de Termo Aditivo Nº 01/2010 do Contrato 
Nº 25/2010
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01/2010 DO CONTRATO Nº 
25/2010

Objeto: O Objeto do presente termo Aditivo de Contrato nº 
01/2010, é a SUPRESSÃO de R$ 32,93 (trinta e dois reais com 
noventa e três centavos), por erro de quantitativo cobrado a maior 
referente o item 4.3 - Rejuntamento com pó de brita, da planilha 
orçamentária, ficando o novo valor contratual que será pago pela 
execução da obra, a importância total de R$ 115.455,27 (cento 
e quinze mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco reais com vinte e 
sete centavos), sendo R$ 87.697,87 (oitenta e sete mil, seiscentos 
e noventa e sete reais com oitenta e sete centavos) referente 
aos materiais e equipamentos e R$ 27.757,40 vinte e sete mil, 
setecentos e cinqüenta e sete reais com quarenta centavos), refe-
rente a mão-de-obra. Contratante: Município de Monte Carlo/San-
ta Catarina. Contratada: SÉCULOS IND. E COM. DE ARTEFATOS 
DE CIMENTO LTDA. Valor Suprimido: R$ 32,93 reais. Valor total: 

específicos. Questões objetivas, inéditas e com 4 alternativas de 
resposta cada uma..
ENTREGA DOS ENVELOPES: até as 14:15 h do dia 18/11/2010
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS: 14:30h do dia 
18/11/2010. INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital e outras infor-
mações poderão ser obtidos na Prefeitura Municipal de Massaran-
duba, situada na Rua 11 de Novembro, 2765 - Centro, das 7:30 
as 11:30 h e das 13:00 as 17:00 h ou site: www.massaranduba.
sc.gov.br.

Massaranduba, 01 de Novembro de 2010.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Contrato Aditivo Nº 2/1
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 2/2010
CONTRATO ADITIVO Nº 2/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
ESTADO DE SANTA CATARINA

PROCESSO: Tomada de Preços para Serviços de Engenharia nº. 
94/2009
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
CONTRATADO: RECICLE CATARINENSE DE RESÍDUOS LTDA
OBJETO: Coleta e transbordo em estação licenciada para este fim, 
de resíduos sólidos compactáveis domiciliar do perímetro urbano 
do município.
VALOR: R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais)
DATA DA VIGENCIA: 28.10.2010 a 31.12.2010

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Meleiro

Prefeitura MuniciPal

Portaria n.º 322/2010
PORTARIA n.º 322/2010
TRATA DA CONTRATAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
POR TEMPO DETERMINADO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas 
atribuições e em conformidade com o artigo 51 da Lei Orgânica 
Municipal, Lei nº 809/2000 e suas alterações e Lei n.º 1447/2010, 
de 22 de Setembro de 2010,Decreto nº 057/2010 de 20 de agosto 
de 2010 RESOLVE:
C O N T R A T A R

Art. 1.º A Senhora VIRGINIA DAL PONT CARBONI DELFINO, para 
exercer a função de Agente Comunitário de Saúde do Programa 
de Saúde da Família - PSF, na equipe II com carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, em conformidade com o Processo Se-
letivo n.º 001/2010, a partir da presente data.

Art. 2.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta 
da dotação Orçamentária 3.1.90.00.00.00.00 - Pessoal e encargos 
sociais do Orçamento vigente.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

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

Meleiro, 29 de Outubro de 2010.
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Portaria Nº 1121/RH
PORTARIA Nº 1121/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Pre-
feitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da compe-
tência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:
Art.1º. Determinar, com base no Art.187, da Lei Complementar 
n. 207 de 28 de setembro de 2010, a instauração da Sindicância 
Administrativa n.022/2010, referente à denúncia formalizada pelo 
Departamento de Controle Interno, através do Memorando Inter-
no CI n. 039/2010 de 30 de agosto de 2010 (em anexo) e designar 
a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela Portaria n. 
0584/RH de 08 de outubro de 2010, para apurar os fatos mencio-
nados no respectivo memorando.

Art.2º. O prazo para conclusão dos trabalhos é de no máximo 30 
(trinta) dias, a contar da data de publicação desta portaria.

Art.3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 20 de outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Lso

São Lourenço do Oeste

Prefeitura MuniciPal

Anexo Único
ANEXO ÚNICO

(LEI Nº 1.902, DE 22 DE OUTUBRO DE 2010)
Conforme constante no projeto de lei original.
(Projeto de lei n° 051/2010)

São Lourenço do Oeste, SC, 22 de outubro de 2010.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

São Pedro de Alcântara

Prefeitura MuniciPal

Decreto n.º 365/2010
DECRETO n.º 365/2010
Prorroga a Licença para tratamento de saúde do funcionário PAU-
LINO DA SILVA, ocupante do Cargo de Coordenador de Serviços 
Públicos.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no artigo 96, da Lei Complementar 05/97,

DECRETA:
Art. 1º - Prorrogar a licença para tratamento de saúde do funcio-
nário PAULINO DA SILVA, pelo período de 01/11/2010 até o dia 
07/12/2010, sendo que nesta data será realizada nova avaliação 
médica da perícia do Ministério da Previdência Social (INSS).

R$ 115.455,27 reais.. Fundamento legal: Processo de Licitação 
30/2010 - TP nº 06/2010. Dotação Orçamentária: PAVIMENTA-
ÇÕES DE RUAS. Códigos Reduzidos: 02 e 35.

Monte Carlo-SC, 29/10/2010.
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Rio do Sul

Prefeitura MuniciPal

Portaria Nº 1119/RH
PORTARIA Nº 1119/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Pre-
feitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da compe-
tência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:
Art.1º. Determinar, com base no Art.187, da Lei Complementar 
n. 207 de 28 de setembro de 2010, a instauração da Sindicân-
cia Administrativa n.021/2010, referente à denúncia formalizada 
pelo Departamento de Controle Interno, através do Memorando 
Interno CI n. 040/2010 de 02 de setembro de 2010 (em anexo) 
e designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela 
Portaria n. 0584/RH de 08 de outubro de 2010, para apurar os 
fatos mencionados no respectivo memorando.

Art.2º. O prazo para conclusão dos trabalhos é de no máximo 30 
(trinta) dias, a contar da data de publicação desta portaria.

Art.3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 20 de outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Lso

Portaria Nº 1120/RH
PORTARIA Nº 1120/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Pre-
feitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da compe-
tência que lhe confere o Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:
Art.1º. Determinar, com base no Art.187, da Lei Complementar 
n. 207 de 28 de setembro de 2010, a instauração da Sindicân-
cia Administrativa n.022/2010, referente à denúncia formalizada 
pelo Departamento de Controle Interno, através do Memorando 
Interno CI n. 044/2010 de 09 de setembro de 2010 (em anexo) 
e designar a Comissão Permanente de Sindicância, nomeada pela 
Portaria n. 0584/RH de 08 de outubro de 2010, para apurar os 
fatos mencionados no respectivo memorando.

Art.2º. O prazo para conclusão dos trabalhos é de no máximo 30 
(trinta) dias, a contar da data de publicação desta portaria.

Art.3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 20 de outubro de 2010.
VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Lso
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DE PROGRAMAÇÃO.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a 
autorização que lhe confere o Art. 5° da Lei 558/09.

DECRETA:
Art. 1° - Fica transferido saldo de dotação dentro da mesma cate-
goria de programação.

11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.01.10.301.12.2035 - Funcionamento e Manutenção da
Coordenadoria da Saúde R$ 10.000,00
Anula:

4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0002 - Aplicações Diretas  R$ 
10.000,00

Suplementa:
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0002 - Aplicações Diretas  R$ 
10.000,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

São Pedro de Alcântara, 28 de outubro de 2010.
ERNEI JOSE STAHELIN
Prefeito Municipal

Decreto N°364/2010
DECRETO N°364/2010
TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGO-
RIA DE PROGRAMAÇÃO.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a 
autorização que lhe confere o Art. 5° da Lei 558/09.

DECRETA:
Art.1º - Fica transferido o saldo de dotação dentro da mesma ca-
tegoria de programação abaixo:

04- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
04.01.12.365.4-2008 - Func. e Manutenção da Educação Infantil 
R$ 1.845,00

Anula:
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0138 - Aplicações Diretas R$ 1.845,00
Suplementa:
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0139 - Aplicações Diretas R$ 1.845,00

06- SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
06.01.13.392.6-2014 - Func. e Manutenção da Cultura R$ 3.100,00

Anula:
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas R$ 3.100,00
Suplementa:
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas R$ 3.100,00

07- SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI-
COS
07.01.15.452.22-2017 - Func. e Manutenção do Serv. Público R$ 
2.937,00

Anula:
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas R$ 2.937,00
Suplementa:

Art. 2.º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 29 de outubro de 2010.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2010.

Decreto n.º 366/2010
DECRETO n.º 366/2010
Exonera PAULO HENRIQUE LOHN do Cargo de Professor I Horista.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:
Art. 1.º- Exonerar PAULO HENRIQUE LOHN do Cargo de Professor 
I Horista, contrato de trabalho nº. 033/2010.

Art. 2.º- Este decreto entrará em vigor a partir de 31/10/2010.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 29 de outubro de 2010.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2010.

Decreto N° 363/2010
DECRETO N° 363/2010
Transfere saldo de dotação dentro da mesma categoria de pro-
gramação.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara no uso de suas atribuições legal e de conformidade com a 
autorização que lhe confere o Art. 5° da Lei 558/2009:

DECRETA:
Art.1º - Fica transferido o saldo dotação dentro da mesma catego-
ria de programação abaixo:

04.01.12.361.4.2.006 - Func. e Manut. do Ensino Fundamental  
 R$ 3.794,00

Anula:
3.1.90.00.00.00.00.00.0000 Aplicações Diretas R$ 3.794,00
Suplementação:

4.4.90.00.00.00.00.01.0081 - Aplicações Diretas R$ 3.794,00

Art.2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

São Pedro de Alcântara , 29 de outubro de 2010.
ERNEI JOSE STAHELIN
Prefeito Municipal

Decreto N°362/2010
DECRETO N°362/2010
TRANSFERE SALDO DE DOTAÇÃO DENTRO DA MESMA CATEGORIA 
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São Pedro de Alcântara, 25 de outubro de 2010.
_____________ ____________
CONTRATANTE CONTRATADO

Schroeder

Prefeitura MuniciPal

Extrato de Contrato Nº. 223/2010-PMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Rua Marechal Castelo Branco, 3201
Caixa Postal 01 - Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191
89275-000 - SCHROEDER - SC
e-mail: licitacao@schroeder.sc.gov.br - site: http://www.schroe-
der.sc.gov.br
Extrato de Contrato nº. 223/2010-PMS
Inexigibilidade de Licitação nº. 09/2010-PMS
Processo nº. 174/2010-PMS

Contratante: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, inscrito no CNPJ sob 
o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal 
Castelo Branco, nº. 3201, Município de Schroeder/SC.
Contratada: RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A., ins-
crita no CNPJ nº. 92.821.701/0057-64, na Rua Caçador nº. 112, 
Bairro Atiradores, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, 
CEP: 89.203-610.
Objeto: Constitui o presente contrato a contratação de uma assi-
natura diária do jornal A Notícia, jornal de circulação estadual para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Gestão e Finanças da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC, no 
período de 12 meses, conforme segue:

Item descrição Qutd. Unidade 
Valor 
Unitário 
R$

Valor 
Total 
R$

01

Assinatura diária do jornal A 
Notícia, jornal de circulação 
estadual para atender as 
necessidades da Secretaria 
Municipal de Planejamento, 
Gestão e Finanças da Prefei-
tura Municipal de Schroeder/
SC.

1 Assinatura 496,80 496,80

Total R$ 496,80

Valor do contrato: R$ 496,80 (Quatrocentos e noventa e seis reais 
e oitenta centavos).
Data da Assinatura: 29/10/2010

FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

Termo Aditivo Nº. A09/2010 - FAS
TERMO ADITIVO Nº. A09/2010 - FAS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 
12/2010 - FAS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, 
com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, 
bairro centro, cidade de Schroeder/SC, neste ato representado 
pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Felipe Voigt.

3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas R$ 2.937,00

10- SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
10.01.18.541.10-2025 - Func. e Manutenção do Meio Ambiente 
R$ 4.000,00

Anula:
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas R$ 4.000,00
Suplementa:
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 - Aplicações Diretas R$ 4.000,00

Art.2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

São Pedro de Alcântara, 29 de outubro de 2010.
ERNEI JOSÉ SATHELIN
Prefeito Municipal

Contrato Nº 120/2010
CONTRATO Nº 120/2010

Contrato que entre si celebram a Prefeitura Municipal de São Pedro 
de Alcântara, Estado de Santa Catarina, neste ato representado 
por seu Prefeito Municipal e.e., Sr. ALMIR VALÉRIO DA SILVA, do-
ravante denominada simplesmente de Prefeitura e de outro lado o 
Senhor ARNALDO OTACILIO VIRGILIO PEREIRA, residente na Rua 
José Manerich, nº 0257, Jardim Janaina-Biguaçú - SC, portador 
do RG: 1/R- 1.468.872, inscrito no CPF sob nº 591.421.209-00, 
Pasep nº 10022027448, doravante denominado contratado sob as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO, DESCRIÇÃO E 
LOCALIZAÇÃO
Este contrato tem como objeto à prestação de serviço de mão 
de obra para o conserto de paralelepípedos e lajotas sextavadas; 
execução e reforma de boca de lobo, junto às ruas do município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
O Contratante pagará ao contratado pela prestação de serviço de 
mão de obra definido no objeto deste contrato, o valor de R$ 8,40 
o M² do conserto de paralelepípedos; R$ 7,20 M² do conserto de 
lajota; R$ 72,00 a execução cada unidade boca de lobo e R$ 25,00 
a reforma de cada unidade de boca de lobo.  
O pagamento será efetuado mediante apresentação de planilha 
de medição a aprovação, assinada pela Técnica em Edificações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO
O preço contratado não será reajustado.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO
O prazo de vigência deste Contrato será de 25/10/2010 a 
29/10/2010.

Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer mo-
mento, desde que não sejam observadas as exigências acima ci-
tadas.

CLÁUSULA QUINTA- DOS RECURSOS
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Or-
çamento Fiscal Vigente.

CLÁUSULA SEXTA- DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de São José, para dirimir quaisquer 
dúvidas e questões deste contrato.

E por assim estarem acordes, declaram as partes aceitarem todas 
as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato.
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BACK SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
Jair Erthal
CPF nº. 750.442.850-72

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Felipe Voigt
Prefeito Municipal

T E S T E M U N H A S:
1ª __________________ 2ª _________________________
Nome: Orlando Tecilla Nome: Marilene Busch 
CPF nº. 311.753.079-34 CPF nº. 037.813.699-27

CONTRATADA: BACK SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 85.787.737/0001-59, estabele-
cida na Rua General Osório, nº. 220, Bairro Jardim América, na 
cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.160-
000, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, nes-
te ato representada pelo Senhor Jair Erthal, inscrito no CPF sob 
o nº. 750.442.850-72 e portador da carteira de Identidade nº. 
2.449.562-0-SSP-SC.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 12/2010 - FAS, ce-
lebrado em 16 de Março de 2010, proveniente do processo de 
Licitação nº. 10/2010 - FAS, Pregão Presencial nº. 3/2010-FAS, 
para contratação de empresa especializada em serviços de locação 
e monitoramento eletrônico ininterrupto, através de sistema de 
alarme, tele monitoramento mediante sinais de linha telefônica no 
Centro de Múltiplo Uso da Secretaria de Saúde e Assistência Social 
da Prefeitura Municipal de Schroeder/SC.

Considerando o disposto no artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93, 
bem como tal prorrogação é prevista em contrato cláusula 14.1 do 
contrato nº 12/2010-FAS;

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, 
qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder; em comum acordo 
entra as parte, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Fica o contrato aditivado o valor de R$ 2.268,00 
(dois mio duzentos e sessenta e oito reais), para o novo período 
de vigência de 01/01/2011 a 31/12/2011, ao custo mensal de R$ 
189,00 (cento e oitenta e nove reais), conforme segue abaixo:

ITEM DESCRIÇÕES QTDE. UNID.
VALOR R$ 
UNITÁRIO

VALOR R$ 
TOTAL

01

Contratação de empresa 
especializada em serviços 
de locação e monitoramen-
to eletrônico ininterrupto, 
através de sistema de 
alarme, tele monitoramento 
mediante sinais de linha 
telefônica no antigo Centro 
de Múltiplo Uso, agora 
denominado CRAS - Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social da 
Secretaria de Saúde e Assis-
tência Social da Prefeitura 
Municipal de Schroeder/SC, 
sendo: 01 central de alarme 
728, 01transformador, 01 
caixa metálica para central, 
01 teclado, 01 bateria, 02 
sirenes e 09 sensores IVP de 
movimento. 

12 MESES 189,00 2.268,00

VALOR R$ TOTAL 2.268,00

Cláusula 2ª - As demais condições outrora pactuadas permanecem 
inalteradas.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo 
Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e for-
ma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que pro-
duza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a 
cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou 
fora dele.

Schroeder/SC, 28 de outubro de 2010.
CONTRATADA:
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010 – GAB/PMS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL DE SCHROEDER (SC) 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SCHROEDER, Felipe Voigt, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município de Schroeder, tendo em vista a autorização legislativa para a realização de concurso público no ano 
corrente, consubstanciada na Lei Municipal nº. 1.751/2009 – Lei de Diretrizes Orçamentárias; divulga a realização do 
concurso público destinado ao provimento de cargos vagos na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer, da estrutura da Administração Pública Municipal e formação de cadastro de reserva, mediante as condições 
estabelecidas neste edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

1.1 O concurso será regido por este edital, supervisionado e executado pela Comissão de Concurso Público 
instituída pela Portaria n°. 3721/2010 da Prefeitura  Municipal de Schroeder. 

1.2 O concurso de que trata este edital compreenderá: 

1.2.1 Primeira Etapa: 
a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; 

1.2.2 Segunda Etapa: avaliação de títulos, de caráter classificatório. 

1.3 A prova objetiva e a entrega dos títulos serão realizadas no Município de Schroeder (SC). 

1.3.1 Havendo indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade, as fases poderão ser realizadas em 
outras localidades. 

1.4 O presente Edital contém os seguintes Anexos: 

a) Anexo I - Quadro de Vagas - relaciona os cargos observando a distribuição de vagas por cargo ou cargo/área 
(total de vagas, vagas de ampla concorrência e vagas reservadas para portadores de deficiência). 
b) Anexo II - Posto de Inscrição, Solicitação de isenção de pagamento de inscrição e Recebimento de Recursos - 
relaciona o Posto de Inscrição onde os candidatos poderão realizar as inscrições, local para solicitar isenção do 
pagamento da taxa de inscrição e local para impetrar eventuais recursos contra decisões ou atos da Organização do 
Concurso Público. 
c) Anexo III - Quadro de Provas - relaciona as provas que compõem o certame, as disciplinas a ser abordadas na 
prova objetiva para cada cargo, a quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão por disciplina, o 
total de pontos por disciplina, o mínimo de pontos por disciplina para aprovação e o mínimo de pontos na prova para 
aprovação. 
d) Anexo IV - Quadro detalhado das Provas de Títulos, relacionando a titulação a ser considerada para cada cargo, 
bem como a pontuação detalhada conferida a cada título. 
e) Anexo V – Conteúdos Programáticos. 
f) Anexo VI – Cronograma. 

2. DOS CARGOS: 

2.1  Cargos de Nível Básico (Área 1 – LC. 004/98 e alterações): 

2.1.1 Auxiliar de Serviços Gerais I:  

a) Atribuições: Executar serviços de limpeza e higiene nas instalações dos prédios da municipalidade, e serviços de 
copa, cozinha, e serviços gerais. 
b) Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto tendo, no mínimo, até a 4a série concluso (atual 5º ano). 
Conhecimentos e habilidades na área de atuação. 
c) Remuneração: R$ 665,86 
d) Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

2.1.2 Servente:  

a) Atribuições: Executar serviços de limpeza e higiene nas instalações dos prédios da municipalidade, e serviços de 
copa, cozinha, preparo e distribuição de merenda escolar e serviços gerais. 

Concurso Público nº01/2010 - Secretaria Educação
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b) Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto tendo, no mínimo, até a 4a série concluso (atual 5º ano). 
Conhecimentos e habilidades na área de atuação. 
c) Remuneração: R$ 665,86 
d) Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

2.2  Cargos de Nível Médio (Área 2 – LC. 004/98 e alterações): 

2.2.1 Instrutor de Dança: 

a) Atribuições: Conceber e concretizar projeto cênico em dança, realizar montagens de obras coreográficas; 
executam apresentações públicas de dança e, para tanto, preparar o corpo, pesquisar movimentos, gestos, dança, e 
ensaiar coreografias. 
b) Requisitos: Ensino médio completo; conhecimentos, experiência e domínio na dança folclórica alemã e demais 
danças. 
c) Remuneração: R$ 519,08 
d) Jornada de trabalho: 20 horas semanais 

2.3 Cargos da Carreira Nível Superior (Área 3 – LC. 004/98 e alterações): 

2.3.1 Psicopedagogo 
a) Atribuições: Implementar a execução, avaliar e coordenar a (re)construção de projetos pedagógicos de escolas de 
educação infantil e de ensino fundamental com a equipe escolar. No desenvolvimento das atividades, viabilizar o 
trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar. 
b) Requisitos: Curso superior completo na área de pedagogia com especialização em psicopedagogia educacional 
ou clínica. 
c) Remuneração: R$ 1924,40 
d) Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

2.4 Cargos da Carreira do Magistério (Área 4 – LC. 003/98 e alterações): 

2.4.1 Professor A - Educação Infantil 

a) Atribuições: Lecionar nas escolas municipais entre outras atividades pertinentes. 
b) Requisitos: Certificado de conclusão de ensino médio na área do magistério. 
c) Remuneração: R$ 1064,91 
d) Jornada de trabalho: 40 horas semanais 

2.4.2 Professor A - Educação Infantil 
a) Atribuições: Lecionar nas escolas municipais entre outras atividades pertinentes. 
b) Requisitos: Certificado de conclusão de ensino médio na área do magistério. 
c) Remuneração: R$ 798,68 
d) Jornada de trabalho: 30 horas semanais 

2.4.3 Professor A - Educação Infantil 
a) Atribuições: Lecionar nas escolas municipais entre outras atividades pertinentes. 
b) Requisitos: Certificado de conclusão de ensino médio na área do magistério. 
c) Remuneração: R$ 532,45 
d) Jornada de trabalho: 20 horas semanais 

2.4.4 Professor A - Ensino Fundamental 
a) Atribuições: Lecionar nas escolas municipais entre outras atividades pertinentes. 
b) Requisitos: Certificado de conclusão de ensino médio na área do magistério. 
c) Remuneração: R$ 1064,91 
d) Jornada de trabalho: 40horas semanais 

2.4.5 Professor A - Ensino Fundamental 
a) Atribuições: Lecionar nas escolas municipais entre outras atividades pertinentes. 
b) Requisitos: Certificado de conclusão de ensino médio na área do magistério. 
c) Remuneração: R$ 532,45 
d) Jornada de trabalho: 20horas semanais. 

2.4.6 Professor C - Educação Infantil 
a) Atribuições: Lecionar nas escolas municipais entre outras atividades pertinentes. 
b) Requisitos: Nível universitário com licenciatura plena, com habilitação especifica para a docência.
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c) Remuneração: R$ 1175,46 
d) Jornada de trabalho: 40horas semanais. 

2.4.7 Professor C - Educação Infantil 
a) Atribuições: Lecionar nas escolas municipais entre outras atividades pertinentes. 
b) Requisitos: Nível universitário com licenciatura plena, com habilitação especifica para a docência.
c) Remuneração: R$ 881,55 
d) Jornada de trabalho: 30horas semanais 

2.4.8 Professor C - Educação Infantil 
a) Atribuições: Lecionar nas escolas municipais entre outras atividades pertinentes. 
b) Requisitos: Nível universitário com licenciatura plena, com habilitação especifica para a docência.
c) Remuneração: R$ 587,70 
d) Jornada de trabalho: 20horas semanais 

2.4.9 Professor C – Ensino Fundamental 
2.4.9.1 – Professor de Educação Física 
2.4.9.2 – Professor de Ética e Cidadania   
a) Atribuições: Lecionar nas escolas municipais entre outras atividades pertinentes 
b) Requisitos: Nível universitário com licenciatura plena, com habilitação especifica para a docência.
c) Remuneração: R$ 1175,46 
d) Jornada de trabalho: 40horas semanais 

2.4.10 Professor C – Ensino Fundamental 
2.4.10.1 – Professor de Educação Física 
2.4.10.2 – Professor de Ética e Cidadania   
a) Atribuições: Lecionar nas escolas municipais entre outras atividades pertinentes 
b) Requisitos: Nível universitário com licenciatura plena, com habilitação especifica para a docência.
c) Remuneração: R$ 587,70 
d) Jornada de trabalho: 20horas semanais 

2.3.11 Professor C - Ensino Fundamental 
2.3.11.1 – Professor de Inglês 
2.3.11.2 – Professor de Alemão 
2.3.11.3 – Professor de Ciências  
2.3.11.4 – Professor de História 
2.3.11.5 – Professor de Geografia 
2.3.11.6 – Professor de Língua Portuguesa  
2.3.11.7 – Professor de Matemática 
2.3.11.8 – Professor de Artes 
a) Atribuições: Lecionar nas escolas municipais entre outras atividades pertinentes 
b) Requisitos: Nível universitário com licenciatura plena, com habilitação especifica para a docência.
c) Remuneração: R$ 587,70 
d) Jornada de trabalho: 20horas semanais 

2.3.12 Professor C - Ensino Fundamental 
2.3.12.1 – Professor de Ensino Religioso 
a) Atribuições: Lecionar nas escolas municipais entre outras atividades pertinentes 
b) Requisitos: Nível universitário com licenciatura plena, com habilitação especifica para a docência.
c) Remuneração: R$ 293,85 
d) Jornada de trabalho: 10horas semanais 

2.4 O Regime Jurídico das contratações oriundas desse Concurso Público é o da Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT, tendo como base as Leis Complementares Municipais n°. 003/98 e alterações; e 004/98 e 
alterações, que determinam o Plano de Cargos do Magistério do Município de Schroeder (SC) e o Plano de Cargos 
da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), respectivamente. 

2.5 A jornada de trabalho poderá ocorrer em qualquer segmento da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC) durante 
o turno diurno e/ou noturno de acordo com as especificidades do cargo e as necessidades da municipalidade. 

2.6 A remuneração é relativa à carga horária determinada nos itens acima, devendo à mesma acrescer-se Auxílio 
Alimentação no valor total de R$100,10 (cem reais e dez centavos) por mês, a proporcionalidade de 22 (vinte e dois) 
dias por mês, frente à carga horária de 40 horas semanais, reduzindo-se proporcionalmente à carga horária 
efetivamente trabalhada. 
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3. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO: 

3.1 O candidato deverá atender, cumulativamente, para investidura no cargo, aos seguintes requisitos: 

a) ter sido aprovado e classificado no Concurso Público; 
b) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto 
de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do 
parágrafo 1º do art. 12 da Constituição da República Federativa do Brasil e na forma do disposto no art. 13 do 
Decreto nº. 70.436, de 18 de abril de 1972; 
c) ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse; 
d) estar em gozo dos direitos políticos; 
e) estar quite com as obrigações militares e eleitorais; 
f) firmar declaração de não haver sofrido condenação definitiva por crime ou contravenção, nem penalidade 
disciplinar no exercício profissional ou de qualquer função pública; 
g) possuir os pré-requisitos exigidos, conforme discriminado no item 2 deste Edital; 
h) apresentar certidão dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares que tenha residido, nos últimos 5 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual; 
i) Ter sido considerado apto, física e mentalmente, para o exercício do cargo, mediante avaliação admissional a ser 
detalhada quando da nomeação para assunção ao cargo. 
j) Apresentar registro junto ao respectivo órgão fiscalizador da profissão, quando o cargo exigir. 

3.2 Todos os requisitos especificados no subitem 3.1 deste Edital, alíneas "b" a "i", deverão ser comprovados por 
meio da apresentação de documento original ou declaração, juntamente com fotocópia, sendo eliminado do 
Concurso Público aquele que não os apresentar, assim como aquele que for considerado inapto na inspeção médica 
oficial. 

4. DA PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

4.1 Em cumprimento ao disposto no art. 37, inciso VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei nº. 
7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto nº. 
5.296 e alterações posteriores, ficam reservados 5% (cinco por cento) do total das vagas destinadas no concurso 
público, aos portadores de deficiência, conforme discriminado no Anexo I deste Edital. 

4.2 O candidato portador de deficiência concorre em igualdade de condições com os demais candidatos às vagas de 
ampla concorrência do cargo ou cargo/área escolhido e, ainda, às vagas reservadas aos portadores de deficiência 
do mesmo cargo ou cargo/área, caso existam. 

4.2.1 O candidato portador de deficiência, se classificado, além de figurar na lista de classificação correspondente às 
vagas de ampla concorrência, terá seu nome publicado na lista de classificação das vagas oferecidas aos 
portadores de deficiência. 

4.3 Em obediência ao art. 39, inciso III, do Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, haverá adaptação das 
provas, conforme a deficiência do candidato. 

4.4 Somente serão consideradas como pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrem nas 
categorias constantes do art. 4º do Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.  

4.5 O candidato portador de deficiência, aprovado e classificado no Concurso Público, será convocado para ser 
avaliado por uma equipe multiprofissional, em Schroeder (SC), antes da nomeação, de acordo com o art. 43 do 
Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, cabendo a este arcar com as despesas relativas à 
sua participação nesta avaliação. 

4.5.1 O candidato deverá comparecer à avaliação, munido de documento de identidade original com foto e laudo 
médico ou atestado original indicando a espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID), a provável causa da deficiência, bem como ao 
enquadramento previsto no art. 4º do Decreto nº. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações. 

4.5.2 A equipe multiprofissional emitirá parecer conclusivo, observando as informações prestadas pelo candidato no 
ato da inscrição, a natureza das atividades para o cargo, a viabilidade das condições de acessibilidade e o ambiente 
de trabalho, a possibilidade de utilização, pelo candidato, de equipamentos ou outros meios que habitualmente 
utilize, e a Classificação Internacional de Doenças (CID) apresentadas. 

4.5.3 As deficiências dos candidatos, admitida a correção por equipamentos, adaptações, meios ou recursos 
especiais, devem permitir o desempenho adequado das atribuições especificadas para o cargo. 

4.5.4 A decisão final da equipe multiprofissional será soberana e definitiva administrativamente. 
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4.6 O candidato que não for considerado portador de deficiência com direito a concorrer às vagas reservadas aos 
portadores de deficiência pela equipe multiprofissional ou que não comparecer no dia, hora e local marcado para 
realização da avaliação pela equipe multiprofissional, perderá o direito à vaga reservada aos candidatos portadores 
de deficiência que iria ocupar, sendo eliminado desta relação específica, permanecendo na relação de candidatos 
de ampla concorrência classificados no Concurso Público. 

4.7 As vagas reservadas a portadores de deficiência que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação 
no Concurso Público, por contra-indicação na perícia médica ou por outro motivo, serão preenchidas pelos demais 
aprovados, observada a ordem de classificação. 

4.8 Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser argüida para justificar a concessão de 
aposentadoria, ou remoção por motivo de saúde do servidor, salvo as hipóteses excepcionais de agravamento 
imprevisível da deficiência, que impossibilitem a permanência do servidor em atividade. 

5. DAS INSCRIÇÕES: 

5.1 As inscrições serão efetuadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital. 

5.2 Antes de efetuar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do 
disposto neste Edital e em seus Anexos e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. Estas 
informações encontram-se disponíveis na página da Prefeitura Municipal de Schroeder na Internet, no endereço 
www.schroeder.sc.gov.br. 

5.3 As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, na página do concurso no endereço eletrônico 
www.schroeder.sc.gov.br., no período compreendido entre as 00h (horário de Brasília) de 08 de novembro de 2010 
até as 15 h (horário de Brasília) do dia 03 de dezembro de 2010. 

5.3.1 Para os candidatos que não tiverem acesso à Internet, a Prefeitura Municipal de Schroeder disponibilizará o 
acesso para a inscrição na Biblioteca Pública Municipal “Cruz e Souza”, situada na Rua Paulo Jahn, 325, Centro, no 
Município de Schroeder, no horário das 7h e 30m às 11h e 30 e das 13h e 30 às 16h 30min, durante os dias úteis, 
considerando-se o horário de Brasília, sendo que  o término para inscrição será até as 15 h (horário de Brasília) do 
dia 03 de dezembro de 2010, onde serão disponibilizados computadores e pessoal treinado para orientação quanto 
à realização de inscrições. 

5.3.2 O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário, obtido no próprio 
endereço eletrônico, pagável em qualquer agência bancária ou por intermédio de qualquer opção disponibilizada 
pelos bancos para pagamento de contas por intermédio da Internet. O pagamento poderá ser feito após a geração e 
impressão do boleto bancário (opção disponível após o preenchimento e envio do Requerimento de Inscrição). O 
boleto bancário a ser utilizado para efetuar o pagamento da taxa de inscrição deve ser aquele associado ao 
Requerimento de Inscrição enviado. 

5.3.3 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado obrigatoriamente por intermédio do boleto bancário. 

5.3.4 O boleto bancário emitido no último dia do período de inscrições poderá ser pago até o primeiro dia útil 
subseqüente ao do término das inscrições. 

5.3.5 A Prefeitura Municipal de Schroeder (SC) não se responsabiliza pelas inscrições realizadas que não forem 
recebidas por motivos de ordem técnica alheias ao seu âmbito de atuação, tais como falhas de telecomunicações, 
falhas nos computadores ou provedores de acesso e quaisquer outros fatores exógenos que impossibilitem a correta 
transferência dos dados dos candidatos para a Prefeitura Municipal de Schroeder. 

5.3.6 As orientações e procedimentos a serem seguidos para realização de inscrição via Internet estarão disponíveis 
na página do concurso no endereço eletrônico www.schroeder.sc.gov.br. 

5.4 O valor da taxa de inscrição será de:  

5.4.1 - R$ 50,00 (cinqüenta reais) para os cargos de nível superior; 
5.4.2 - R$ 40,00 (quarenta reais) para os cargos de nível médio e; 
5.4.3 - R$ 25,00 (vinte e cinco) para os cargos de nível fundamental. 

5.4.4 O valor da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma. 

5.4.5 Não será permitida a transferência do valor pago como taxa de inscrição para outra pessoa, assim como a 
transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou. 
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5.4.6 Não será efetivada a inscrição cujo pagamento da taxa de inscrição seja feito por meio de depósito, DOCs 
(operação bancária), transferência ou similar. 

5.4.7 No caso do pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário que, porventura, venha a ser 
devolvido, por qualquer motivo, a inscrição do candidato não será efetivada, reservando-se a Comissão 
Organizadora, o direito de tomar as medidas legais cabíveis. 

5.5 O candidato somente terá sua inscrição efetivada após a informação referente à confirmação do pagamento do 
respectivo boleto bancário ter sido enviada pelo agente bancário e ter sido recebida pela Prefeitura Municipal de 
Schroeder. 

5.6 Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, via correio eletrônico ou fora do prazo. 

5.7 Ao preencher o Requerimento de Inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente, indicar nos campos 
apropriados, sendo vedadas alterações posteriores, sob pena de não ter a sua inscrição aceita no Concurso Público, 
o cargo ou cargo/área para o qual deseja concorrer à vaga com base no item 2 e Anexo I deste Edital; 

5.8 Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, duas ou mais inscrições do mesmo candidato às vagas/cargos 
ofertados neste Concurso Público, sendo considerada como válida a inscrição que primeiro ter o pagamento da 
inscrição pago e dado entrada no banco de dados da Prefeitura Municipal de Schroeder. 

5.9 Somente será deferido pedido de isenção de taxa de inscrição para o concurso ao candidato amparado pela Lei 
Estadual n. 10.567/1997 (doador de sangue), interessado na isenção de pagamento da inscrição, desde que efetue 
sua inscrição até o dia 30 de novembro de 2010, sendo tal pedido composto pelas seguintes etapas: 
a) Primeira etapa - Quando preencher o requerimento de inscrição via Internet, o candidato deverá assinalar a opção 
“DOADOR DE SANGUE” no requerimento; 
b) Segunda etapa – O candidato deverá apresentar o comprovante que demonstre seu enquadramento nos termos 
da citada legislação, ou seja, declaração que comprove três doações nos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
anteriores ao término da inscrição deste concurso, ou então, documento específico que comprove integrar a 
Associação de doadores e que contribua para estimular de forma direta e indireta a doação, relacionando 
minuciosamente as atividades desenvolvidas pelo candidato, declarando que o candidato enquadra-se como 
beneficiário da lei referida. A declaração, com a comprovação da condição de doador de sangue deverá ser 
expedida pela entidade coletora oficial ou discriminando a quantidade de doações e as datas correspondentes em 
que foram realizadas. Essa documentação deverá ser encaminhada via SEDEX, com postagem até o dia 26 de 
novembro de 2010, para a Comissão Responsável pelo Concurso Público de Schroeder, sito na Rua Marechal 
Castelo Branco, 3201 – Centro – Schroeder – Santa Catarina – CEP: 89.275-000, que analisará tal documentação. 

5.9.1 Caso a documentação não esteja plenamente de acordo com as disposições editalícias, o candidato terá sua 
inscrição não homologada. 

5.9.2 Na data máxima de 01 de dezembro de 2010 será publicada no site www.schroeder.sc.gov.br a relação 
nominal dos candidatos com pedidos de isenção da taxa de inscrição, deferidos e indeferidos.  Os candidatos com 
pedidos indeferidos, por não apresentarem a documentação de acordo com as disposições editalícias, poderão 
obter o boleto bancário através do site www.schroeder.sc.gov.br.  – link “Imprimir boleto” e efetivar o pagamento até 
a data de seu vencimento. 

5.10 Quando do preenchimento do Requerimento de Inscrição, o candidato portador de deficiência que desejar 
concorrer às vagas reservadas para os candidatos portadores de deficiência deverá indicar sua opção no campo 
apropriado a este fim. 

5.10.1 O candidato portador de deficiência deverá enviar, obrigatoriamente, via SEDEX postado até o dia 26 de 
novembro de 2010, para a Comissão Responsável pelo Concurso Público de Schroeder, sito na Rua Marechal 
Castelo Branco, 3201 – Centro – Schroeder – Santa Catarina – CEP: 89.275-000, LAUDO MÉDICO OU ATESTADO 
(original ou cópia autenticada) INDICANDO A ESPÉCIE, O GRAU OU O NÍVEL DE DEFICIÊNCIA, COM 
EXPRESSA REFERÊNCIA AO CÓDIGO CORRESPONDENTE DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE 
DOENÇAS (CID) VIGENTE, BEM COMO A PROVÁVEL CAUSA DA DEFICIÊNCIA, BEM COMO AO 
ENQUADRAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 4º DO DECRETO FEDERAL Nº. 3.298 DE 20 DE DEZEMBRO DE 
1999, ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N° 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2 004. NÃO SERÃO 
CONSIDERADOS RESULTADOS DE EXAMES E/OU DOCUMENTOS DIFERENTES DO DESCRITO E/OU QUE 
TENHAM SIDO EMITIDOS A MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS. 

5.10.1.1 O laudo médico ou atestado não será devolvido e não serão fornecidas cópias do mesmo. 

5.10.1.2 A comprovação da tempestividade do envio do laudo médico ou atestado será feita pela data de postagem 
do SEDEX. 
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5.10.2 Se o candidato não cumprir o disposto nos subitens 5.10 e 5.10.1 deste Edital, este perderá o direito de 
concorrer às vagas reservadas para os candidatos portadores de deficiência. 

5.11 O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de condição(ões) especial(ais) para realização da prova, 
no ato da inscrição, deverá informar a(s) condição(ões) especial(ais) de que necessita, sendo vedadas alterações 
posteriores. Caso não o faça, sejam quais forem os motivos alegados, fica sob sua exclusiva responsabilidade a 
opção de realizar ou não a prova. 

5.11.1 O candidato amblíope deverá indicar sua condição, informando, no Requerimento de Inscrição, se deseja que 
sua prova seja confeccionada de forma ampliada. Neste caso, será oferecida prova com tamanho de letra 
correspondente a corpo 24. 

5.11.2 O candidato com dificuldade de locomoção deverá indicar sua condição, informando, no Requerimento de 
Inscrição, se utiliza cadeira de rodas ou se necessita de local de fácil acesso. 

5.11.3 O candidato que necessitar de condições especiais para escrever deverá indicar sua condição, informando, 
no Formulário de Inscrição, que necessita de auxílio para transcrição das respostas. Neste caso, o candidato terá o 
auxílio de um fiscal, não podendo a Prefeitura Municipal de Schroeder ser responsabilizado por parte do candidato, 
sob qualquer alegação, por eventuais erros de transcrição cometidos pelo fiscal. 

5.11.4 O candidato deficiente auditivo que se utilize de equipamentos eletrônicos para ampliação da capacidade 
auditiva deverá informar essa situação no momento da inscrição, sob pena de não poder utilizar-se desse 
equipamento durante a realização das provas. 

5.11.5 O candidato deverá informar a(s) condição (ões) especial (ais) de que necessita, caso não seja qualquer uma 
das mencionadas nos subitens 5.11.1 ao 5.11.4 deste Edital. 

5.11.6 A candidata que tiver a necessidade de amamentar no dia da prova deverá levar um acompanhante, que 
ficará com a criança em local reservado e diferente do local de prova da candidata. A amamentação dar-se-á nos 
momentos em que se fizerem necessários, não tendo a candidata, nesse momento, a companhia do acompanhante; 
além de não ser dado qualquer tipo de compensação em relação ao tempo de prova dispensado com a 
amamentação. A não presença de um acompanhante impossibilitará a candidata de realizar a prova. 

5.11.7 As condições especiais solicitadas pelo candidato para o dia da prova serão analisadas e atendidas, segundo 
critérios de viabilidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo comunicado do atendimento ou não de sua 
solicitação quando da Confirmação da Inscrição. 

5.12 O candidato, ao efetivar sua inscrição, assume inteira responsabilidade pelas informações constantes no 
Requerimento de Inscrição, sob as penas da lei, bem como assume que está ciente e de acordo com as exigências 
e condições previstas neste Edital, do qual o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

5.13 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Requerimento de Inscrição determinará o cancelamento 
da inscrição e anulação de todos os atos decorrentes dela, em qualquer época, assumindo o candidato as possíveis 
conseqüências legais. 

5.14 O candidato somente será considerado inscrito no Concurso Público após ter cumprido todas as instruções 
descritas no item 5 deste Edital e todos os seus subitens. 

5.15 O candidato, ao finalizar sua inscrição, deverá imprimir o Comprovante de Inscrição diretamente no endereço 
eletrônico www.schroeder.sc.gov.br , podendo levá-lo consigo na data das provas, com a finalidade de realizar a 
marcação de suas respostas no verso do Comprovante.

6. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 

6.1 As inscrições efetuadas de acordo com o disposto no item 5 deste Edital serão homologadas pela Comissão 
Responsável pelo Concurso Público do Município de Schroeder, significando tal ato que o candidato está habilitado 
para participar do Concurso Público. 

6.2 A relação dos candidatos com a inscrição homologada será divulgada na página do concurso no endereço 
eletrônico www.schroeder.sc.gov.br, sendo o comunicado de sua liberação publicado por meio de Edital específico 
no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em data prevista no 
cronograma existente no Edital e na página do concurso no endereço eletrônico www.schroeder.sc.gov.br. 

6.3 As informações referentes à data, horário de fechamento dos portões, tempo de duração e local de realização da 
prova (nome do estabelecimento, endereço e sala), cargo ou cargo/área para o qual concorre à vaga e tipo de vaga 
escolhida pelo candidato (vaga de ampla concorrência ou vaga reservada para portadores de deficiência), assim 
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como as orientações para realização da prova, estarão disponíveis no período informado no cronograma existente 
no Edital ou na página do concurso no endereço eletrônico www.schroeder.sc.gov.br

6.4 Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento, deverão ser comunicados apenas no 
dia de realização da prova, na sala de prova, junto ao fiscal. 

6.5 Não é necessária a apresentação, no dia de realização da prova, de documento que comprove a localização do 
candidato no estabelecimento de realização de prova, bastando que o mesmo se dirija ao local designado portando 
documento de identificação original com fotografia.

6.6 É de responsabilidade do candidato a obtenção de informações referentes a todas as etapas do Processo 
Seletivo. 

6.7 O candidato não poderá alegar desconhecimento do local da prova e do horário de início da mesma como 
justificativa de sua ausência. 

7. DAS PROVAS OBJETIVA: 

7.1 Da Prova Objetiva: 

7.1.1 A prova objetiva será composta de questões do tipo múltipla escolha, sendo que cada questão conterá 5 
(cinco) opções de resposta, sendo somente uma correta. 

7.1.2 Serão automaticamente eliminados do certame os candidatos que não obtiverem o mínimo de 50% (cinqüenta 
por cento) de aproveitamento na prova objetiva, considerado o somatório de todas as disciplinas, bem como aquele 
candidato que não obtiver pelo menos 01 (um) acerto em quaisquer das disciplinas objeto de avaliação. 

7.1.3 A quantidade de questões por disciplina, o valor de cada questão por disciplina, o total de pontos por disciplina, 
o mínimo de pontos por disciplina para aprovação e o mínimo de pontos na prova para aprovação estão descritos no 
Anexo IV deste Edital. 

7.1.4 Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Anexo V deste Edital. 

8. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 

8.1 A prova objetiva será realizada no Município de Schroeder (SC). 

8.2 A data provável de realização da prova objetiva será o dia 12 de dezembro de 2010, a ser confirmada por meio 
de Edital específico no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) e informada 
na página do concurso no endereço eletrônico www.schroeder.sc.gov.br em data informada no cronograma 
existente no Edital. 

8.3 As provas objetivas para os cargos de Nível Superior, Médio e Nível Fundamental, ocorrerão no turno matutino, 
com fechamento dos portões às 08h (horário de Brasília) e duração de 03h;  

8.3.1 O candidato não poderá se inscrever mais de uma vez para concorrer às vagas de cargos ou cargo/área objeto 
deste certame. 

8.3.2 Não haverá tolerância no horário de fechamento dos portões e início das provas. 

8.3.2.1 O início da prova ocorrerá após o fechamento dos portões e assim que os candidatos encontrarem-se em 
seu local de prova, sendo respeitado o tempo estipulado para realização da prova independentemente do horário de 
início da mesma. 

8.3.3 A Prefeitura Municipal de Schroeder poderá utilizar sala(s) extra(s) nos locais de aplicação da provas, alocando 
ou remanejando candidatos para essa(s) conforme as necessidades. 

8.4 O candidato deverá comparecer ao local designado para prestar as provas com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos do horário estabelecido para o fechamento dos portões e início das mesmas, munido de caneta 
esferográfica transparente de tinta azul ou preta e de documento oficial e original de identidade, contendo foto e 
assinatura, devendo este ser apresentado ao fiscal de sala, conferido pelo mesmo e imediatamente devolvido ao 
candidato. 

8.4.1 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas 
Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras 
expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de 



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 222

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 60703/11/2010 (Quarta-feira)

EESSTTAADDOO DDEE SSAANNTTAA CCAATTAARRIINNAA
PPRREEFFEEIITTUURRAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE SSCCHHRROOEEDDEERR

Rua Marechal Castelo Branco, 3201  -  Caixa Postal 01 – CEP – 89.275 - 000 - SCHROEDER – SC  
Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191               Site – www.schroeder.sc.gov.br  

9

reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; e carteira nacional de habilitação (somente o modelo novo, 
com foto). 

8.4.2 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de 
motorista (modelo antigo, sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade. 

8.4.3 Não serão aceitas cópias de documentos de identidade, ainda que autenticados, nem protocolos de entrega de 
documentos. 

8.5 Os documentos deverão estar em boas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato 
e de sua assinatura. 

8.5.1 O candidato será submetido à identificação especial caso seu documento oficial de identidade apresente 
dúvidas quanto à fisionomia ou assinatura. 

8.5.2 O candidato que não apresentar documento oficial de identidade não realizará as provas. 

8.5.3 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar documento oficial de identidade, por motivo de perda, 
roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que comprove o registro do fato em órgão policial, expedido no 
máximo há 30 (trinta) dias, sendo o candidato submetido à identificação especial. 

8.6 É vedado ao candidato prestar as provas fora do local, data e horário pré-determinados pela organização do 
Concurso Público. 

8.7 Não será admitido o ingresso de candidatos no local de realização das provas após o fechamento dos portões, 
que ocorrerá às 08h (horário de Brasília) no período matutino.  
  
8.8 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, nem a utilização de 
anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive consulta a livros, a legislação simples e 
comentada ou anotada, a súmulas, a livros doutrinários e a manuais. 

8.9 Não será permitido, durante a realização da prova, o uso de celulares, pagers, calculadoras, bem como 
quaisquer equipamentos que permitam o armazenamento ou a comunicação de dados e informações. Caso o 
candidato leve consigo esses tipos de aparelhos no dia de realização do certame, os mesmos deverão ser 
desligados e somente poderão ser religados após o candidato estar fora do prédio em que estão sendo aplicadas as 
provas, sob pena de ser desclassificado do concurso, caso tente usar algum equipamento durante o período da 
prova. 

8.9.1 Não realizará a prova o candidato que se apresentar ao local de prova portando arma, seja a mesma branca 
ou arma de fogo. 

8.10 Não será permitido ao candidato fumar durante o período de realização de sua prova. 

8.11 Não haverá segunda chamada para as provas, independentemente do motivo alegado. 

8.12 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude do 
afastamento do candidato da sala onde estão sendo aplicadas as provas. 

8.13 No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo e aos critérios de avaliação destas. 

8.14 Da prova objetiva: 

8.14.1 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será o único 
documento válido para a correção. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do 
candidato, que deverá proceder de conformidade com as instruções específicas contidas na capa do caderno de 
questões. Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato. 

8.14.2 Será atribuída pontuação zero à questão da prova objetiva que contiver mais de uma ou nenhuma resposta 
assinalada, ou que contiver emenda ou rasura. 

8.14.3 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas, salvo em caso 
do candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por 
um agente da Prefeitura Municipal de Schroeder devidamente treinado. 
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8.15 Por motivo de segurança, os procedimentos a seguir serão adotados: 

a) após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala ou local de prova sem autorização e 
acompanhamento da fiscalização; 
b) o candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 30 (trinta) minutos do início da 
mesma. 
c) ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o caderno de questões e a 
folha de respostas devidamente assinada; 
d) o candidato poderá realizar a marcação de suas respostas no verso do Comprovante de Inscrição, caso o tenha 
consigo. 
e) Se o candidato quiser interpor recursos contra alguma das questões, por não tê-lo feito em ATA no dia da prova, 
poderá requerer cópia de prova, solicitando junto ao site www.schroeder.sc.gov.br – Link “Contato”, respeitando 
sempre o prazo de recurso estipulado no Anexo VI - Cronograma deste Edital. 
f) os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova, e somente poderão sair juntos do recinto, após 
assinatura da ata de finalização de aplicação de prova. 

8.16 Por motivo de segurança, a Prefeitura Municipal de Schroeder poderá proceder, no ato da aplicação das 
provas, à coleta da impressão digital de cada candidato, sendo a mesma recolhida no ato de sua apresentação para 
posse, de forma que estas possam ser confrontadas. 

8.17 Por motivo de segurança, a Prefeitura Municipal de Schroeder poderá solicitar que o candidato transcreva, em 
letra cursiva, de próprio punho, um texto apresentado, sendo que, no ato de sua apresentação para posse, o mesmo 
texto deverá ser reproduzido para confrontação com o texto transcrito durante a prova. 

8.18 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público o candidato que, durante a 
realização da prova: 
a) usar ou tentar usar meios fraudulentos ou ilegais para a sua realização; 
b) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
c) for surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo, levando ou 
conduzindo) armas, bem como utilizando aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer tipo de relógio com 
mostrador digital, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, etc), quer seja na sala de 
prova ou nas dependências do seu local de prova; 
d) utilizar-se de máquinas de calcular ou equipamentos similares, livros, dicionário, notas ou impressos que não 
forem expressamente permitidos, telefone celular, gravador, receptor ou pager, ou que se comunicar com outro 
candidato; 
e) faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, as autoridades 
presentes ou candidatos; 
f) afastar-se da sala ou do local de prova, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
g) ausentar-se da sala da prova objetiva, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou caderno de questões, 
celulares ou quaisquer equipamentos eletrônicos; 
h) descumprir as instruções contidas no caderno de prova da prova objetiva; 
i) não permitir a coleta da digital caso seja utilizado o procedimento descrito no subitem 8.16 deste Edital ou não 
efetuar a transcrição do texto apresentado caso seja utilizado o procedimento descrito no subitem 8.19 deste Edital; 
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
k) quando, após a prova, for constatado - por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou qualquer meio em 
Direito admitido - ter o candidato se utilizado de procedimentos ilícitos. 

9. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: 

9.1 Somente participarão da avaliação de títulos, os candidatos classificados, após a prova objetiva que obtiveram, 
no mínimo, 50 % (cinqüenta por cento) de aproveitamento na prova objetiva e que tenha o candidato, pelo menos, 
01 (um) acerto em quaisquer das disciplinas objeto de avaliação. 

9.2 A avaliação de títulos, de caráter classificatório, valerá até 3,50 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos 
apresentados pelo candidato seja superior a esse valor. 

9.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data de sua entrega, observados os 
limites de pontos definidos no quadro a seguir. 

Quadro de Atribuição de Pontos para Avaliação de Títulos dos 
Profissionais Nível Superior 

Alínea Título Valor de cada título 
Valor 

máximo dos 
títulos 

A Conclusão de Doutorado na área/vaga-objeto do concurso. 0,70 0,70 
B Conclusão de Mestrado na área/vaga-objeto do concurso 0,60 0,60 
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C 

Conclusão de curso de pós-graduação, em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e 
sessenta) horas, com apresentação de Trabalho de Conclusão 
de Curso que tenha sido aprovado, na área/vaga-objeto do 
concurso. 

0,50 0,50 

D 
Conclusão de curso de graduação, em qualquer área, desde 
que tal curso não seja pré-requisito para o acesso ao 
cargo/vaga pretendido. 0,40 0,40 

E Conclusão de curso de nível médio no Magistério.  0,20 0,20 

F 

Exercício profissional na área/vaga-objeto do concurso, obtido 
em empresas privadas ou em entes de direito público da 
Administração Direta (Prefeituras, Estado, Município, etc.) ou 
Indireta. 

0,10  
(por ano completo sem 

sobreposição de 
tempo, para esta 

alínea.) 

1,00 

G 
Conclusão de cursos de extensão (curta duração) área/vaga-
objeto do concurso, desde que a duração de tais cursos que 
sejam iguais ou superiores a 20 horas/atividade. 0,02 0,10 

TOTAL MÁXIMOS DE PONTOS  3.50 

Quadro de Atribuição de Pontos para Avaliação de Títulos dos 
Profissionais do Ensino Fundamental e Nível Médio 

Alínea Título Valor de cada título 
Valor 

máximo dos 
títulos 

A Conclusão de Doutorado. 0,70 0,70 
B Conclusão de Mestrado . 0,60 0,60 

C 

Conclusão de curso de pós-graduação, em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e 
sessenta) horas, com apresentação de Trabalho de Conclusão 
de Curso. 

0,50 0,50 

D Conclusão de curso de graduação, em qualquer área. 0,40 0,40 

E
Conclusão de curso de nível médio, desde que tal curso não 
seja pré-requisito para o acesso ao cargo/vaga pretendido. 
  

0,20 0,20 

F 

Exercício profissional na área/vaga-objeto do concurso, obtido 
em empresas privadas ou em entes de direito público da 
Administração Direta (Prefeituras, Estado, Município, etc.) ou 
Indireta. 

0,10  
(por ano completo sem 

sobreposição de 
tempo, para esta 

alínea.) 

1,00 

G 
Conclusão de cursos de extensão (curta duração) área/vaga-
objeto do concurso, desde que a duração de tais cursos que 
sejam iguais ou superiores a 20 horas/atividade. 0,02 0,10 

TOTAL MÁXIMOS DE PONTOS  3,50 

9.4 Receberá nota zero o candidato que não entregar documentos comprobatórios de títulos na forma, no prazo, no 
horário e no local estipulados no edital de convocação para a avaliação de títulos. 

9.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax e/ou via correio eletrônico. 

9.6 No ato de entrega dos títulos, o candidato deverá preencher e assinar o formulário a ser fornecido pela Prefeitura 
Municipal de Schroeder, no qual indicará o título apresentado. Juntamente com esse formulário deverá ser 
apresentada uma cópia, autenticada em cartório judicial ou extrajudicial, do título declarado. Os documentos 
apresentados não serão devolvidos, nem serão fornecidas cópias desses títulos.  

9.6.1 Os títulos apresentados poderão ser autenticados pela Comissão, imediatamente no momento da entrega dos 
mesmos, desde que o Candidato apresente uma cópia, conjuntamente com o original. Não serão fotocopiados 
documentos para os candidatos. 
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9.6.2 Não serão recebidos documentos originais, ressalvado o disposto no subitem 9.10.5 deste edital. 

9.6.2 Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório e ou pela 
Comissão Organizadora, bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados de 
mecanismo de autenticação. 

9.7 Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os emitidos via fax, páginas eletrônicas ou outras formas não 
previstas neste edital. 

9.8 Na impossibilidade de comparecimento do candidato, serão aceitos os títulos entregues por procurador, 
mediante apresentação do documento de identidade original do procurador e de procuração simples do interessado, 
sendo a firma do candidato reconhecida em cartório, acompanhada de cópia legível do documento de identidade do 
candidato. 

9.9 Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas por seu procurador no ato de entrega 
dos títulos, bem como a entrega dos títulos na data prevista no edital de convocação para essa fase, arcando o 
candidato com as conseqüências de eventuais erros de seu representante. 

9.10 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS 

9.10.1 Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de doutorado ou de mestrado, será 
aceito o diploma, devidamente registrado, expedido por instituição credenciada pelo MEC, ou certificado/declaração 
de conclusão de curso, expedida por instituição credenciada pelo MEC, acompanhado do histórico escolar do 
candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as disciplinas em que foi aprovado e as respectivas 
menções, o resultado dos exames e do julgamento da dissertação ou da tese. 

9.10.1.1 Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, apenas será aceito o diploma revalidado por 
instituição de ensino superior no Brasil, salvo se a revalidação for dispensada pela legislação brasileira de regência, 
fato que deve ser comprovado por documento hábil. 

9.10.1.2 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não serão aceitos como os títulos relacionados 
nas alíneas A e B do quadro de títulos. 

9.10.2 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea C do quadro de títulos, o candidato deverá 
comprovar, por meio de certificado, que o curso de especialização foi realizado de acordo com a Lei nº. 9.394, de 20 
de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), com as normas do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) ou com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). 

9.10.2.1 Caso o certificado não comprove que o curso de especialização foi realizado de acordo com o solicitado no 
subitem anterior, deverá ser anexada declaração da instituição, atestando que o curso atende à Lei nº. 9.394, de 
1996, ou às normas do CNE ou do extinto CFE. 

9.10.2.2 Não receberá pontuação na alínea C do quadro de títulos o candidato que apresentar certificado que não 
comprove que o curso foi realizado de acordo com a Lei nº. 9.394, de 1996, ou com as normas do CNE ou do extinto 
CFE ou, ainda, sem a declaração da instituição referida no subitem 10.9.2.1 deste edital. 

9.10.2.3 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea C do quadro de títulos, serão aceitos 
somente os certificados/declarações em que constem a carga horária mínima de 360 horas. 

9.10.2.4 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea C do quadro de títulos, será aceito 
somente o histórico escolar em que constem as disciplinas cursadas, a carga horária e a menção obtida.  

9.10.3 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea D do quadro de títulos, o candidato deverá 
comprovar, por meio de Diploma, a conclusão total do curso, devendo obrigatoriamente tal curso ser reconhecido 
pelo MEC, estando esse reconhecimento detalhado no corpo do Diploma. 

9.10.4 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea E do quadro de títulos, o candidato deverá 
comprovar, por meio de Certificado, a conclusão total do curso, comprovando que tal curso foi realizado de acordo 
com a Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), com as normas do 
Conselho Nacional de Educação (CNE) ou com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE), e 
apresentando histórico escolar do ensino médio ou do curso técnico/profissionalizante de nível médio. 

9.10.5 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados na alínea F do quadro de títulos, o candidato 
deverá atender a uma das seguintes opções: 
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a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada ou empresa/instituição pública que adote o Regime 
Celetista para o quadro funcional: será necessária a entrega dos seguintes documentos:  
a1 - cópia da carteira de trabalho e previdência social (CTPS) contendo as páginas: identificação do trabalhador, 
registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na 
avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa e; 
a2 - declaração do empregador com a espécie do serviço realizado e a descrição das atividades desenvolvidas no 
cargo, emprego ou função; 

b) para exercício de atividade em instituição pública que adote o regime estatutário: será necessária a entrega do 
seguinte documento:  
b1 - declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o 
período (com início e fim, se for o caso), a espécie do serviço realizado e as atividades desenvolvidas; 

9.10.5.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome correspondente, por exemplo, Controle de Divisão de 
Pessoas (CPD), a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não se aceitando abreviaturas. 

9.10.5.2 Para efeito de pontuação da alínea F do quadro de títulos, não será considerada fração de ano nem 
sobreposição de tempo no título referente a cada alínea. 

9.10.5.3 Não será computado, como experiência profissional, o tempo de estágio, de monitoria e de bolsa de estudo, 
nem o tempo de trabalho voluntário exercido na condição de estudante. 

9.10.5.4 Todos os documentos expedidos em língua estrangeira, exceto o listado na alínea G do quadro de títulos, 
somente serão considerados se traduzidos para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado. 

9.10.5.5 Cada título será considerado uma única vez. 

9.10.6 Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro de Atribuição de Pontos para a 
Avaliação de Títulos, bem como os que excederem o limite de pontos estipulados no subitem 9.2 deste edital, serão 
desconsiderados. 

10. DOS RECURSOS: 

10.1 No caso do recurso contra a não homologação da inscrição, admitir-se-á um único recurso, para cada 
candidato, desde que devidamente fundamentado. 

10.2 No caso do recurso contra o gabarito preliminar da prova objetiva, admitir-se-á, para cada candidato, um único 
recurso por questão, relativamente ao gabarito, à formulação ou ao conteúdo das questões, desde que devidamente 
fundamentado. 

10.2.1 Após o julgamento dos recursos interpostos, a Comissão Organizadora poderá efetuar alterações ou anular 
questões do gabarito preliminar. 

10.2.2 Após o julgamento dos recursos interpostos, os pontos correspondentes às questões porventura anuladas 
serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente, que não obtiveram os pontos na correção inicial. 

10.2.3 Após o julgamento dos recursos, na hipótese de alteração do gabarito de alguma questão, a Prova Objetiva 
será recorrigida com o novo gabarito da questão. 

10.3 No caso do resultado preliminar da prova objetiva, admitir-se-á o pedido de recontagem da pontuação atribuída. 

10.3.1 O candidato que desejar vista da folha de respostas, poderá solicitar através do site www.schroeder.sc.gov.br
- Link “Contato”, no período de recurso, conforme cronograma existente no Edital. 

10.4 Os recursos poderão ser apresentados via Internet, na página do concurso no endereço eletrônico 
www.schroeder.sc.gov.br ou no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Schroeder (no horário de expediente), 
por meio de requerimento, em período informado no cronograma existente no Edital, a partir das 7 horas e 30 mim 
do primeiro dia do prazo para recurso até as 17 horas do último dia do prazo para recurso. 

10.5 Não será analisado o pedido de recurso apresentado fora do prazo, fora de contexto e de forma diferente da 
estipulada neste Edital. 



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 227

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 60703/11/2010 (Quarta-feira)

EESSTTAADDOO DDEE SSAANNTTAA CCAATTAARRIINNAA
PPRREEFFEEIITTUURRAA MMUUNNIICCIIPPAALL DDEE SSCCHHRROOEEDDEERR

Rua Marechal Castelo Branco, 3201  -  Caixa Postal 01 – CEP – 89.275 - 000 - SCHROEDER – SC  
Fone/fax: (0 xx 47) 3374-1191               Site – www.schroeder.sc.gov.br  

14

10.6 O resultado dos recursos, assim como as alterações de gabaritos das provas objetivas e as alterações das 
notas preliminares das provas objetivas, que vierem a ocorrer após julgamento dos recursos, estarão à disposição 
dos candidatos na página do concurso no endereço eletrônico www.schroeder.sc.gov.br. em período informado no 
cronograma existente no Edital. 

10.6.1 As notas obtidas por intermédio do julgamento do recurso impetrado contra o resultado preliminar das provas 
objetivas poderão permanecer inalteradas, sofrer acréscimos ou até mesmo reduções, em relação à nota divulgada 
preliminarmente. 

10.7 A decisão final da Comissão Organizadora será soberana e definitiva, não existindo desta forma recurso contra 
resultado de recurso. 

11. DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO: 

11.1 A nota final do candidato será calculada, considerando-se que NF é a nota final, NO é a nota da Prova Objetiva 
e NT é a pontuação obtida pelo candidato na avaliação dos títulos apresentados, da seguinte forma: 

a) NF = NO + NT 

11.2 Os candidatos considerados classificados serão ordenados e classificados por cargo ou cargo/área e tipo de 
vaga (vaga de ampla concorrência ou vaga reservada para candidatos com deficiência), conforme a opção 
escolhida, segundo a ordem decrescente da nota final. 

11.3 Em caso de empate na nota final do concurso terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste concurso público, conforme o 
disposto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso); 

b) obtiver a maior nota na prova de conhecimentos específicos (para os cargos em que haja tal prova); 

c) obtiver a maior nota na prova de português; 

d) obtiver a maior nota na prova de matemática; 

e) obtiver a maior nota na prova de conhecimentos gerais e regionais. 

11.3.1 Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso. 

12. DA NOMEAÇÃO, POSSE E EXERCÍCIO: 

12.1 O resultado final do Concurso Público e a homologação do mesmo serão publicados no Diário Oficial dos 
Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) e na página do concurso no endereço eletrônico 
www.schroeder.sc.gov.br

12.2 O candidato cujo nome conste nas relações de homologação do resultado final do Concurso Público, será 
convocado de acordo com as necessidades da Administração Municipal, obedecendo à estrita ordem de 
classificação do resultado final do Concurso Público associado a esta homologação. A convocação para realização 
de inspeção médica oficial, apresentação de documentação e posse se dará por correspondência direta, por meio 
de carta com Aviso de Recebimento (AR) ou telegrama e edital específico para este fim. 

12.2.1 O candidato classificado que não se apresentar no local e prazo estabelecidos, será eliminado do Concurso 
Público. 

12.2.2 Os exames médicos solicitados para a realização da inspeção médica oficial serão realizados pelo candidato 
às suas expensas. 

12.2.3 A regulamentação da inspeção médica oficial e os exames médicos a serem apresentados serão informados 
quando da convocação do candidato. 

12.2.4 O candidato considerado inapto na inspeção médica oficial estará impedido de tomar posse e terá seu ato de 
nomeação tornado sem efeito. 
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12.3 Quando da apresentação da documentação, todos os pré-requisitos deverão estar atendidos, conforme 
estabelecido nos itens 2 e 3 deste Edital. 

12.4 O candidato nomeado apresentar-se-á para posse e exercício às suas expensas. 

12.5 Caberá ao candidato convocado a preencher vaga em localidade diversa de seu domicílio, arcar com as 
despesas de sua transferência. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

13.1 O candidato poderá obter informações e orientações sobre o Concurso Público tais como Editais, processo de 
inscrição, local de prova, gabaritos, resultados das provas, resultados dos recursos, cronograma, convocações, 
resultados das etapas e resultado final na página do concurso no endereço eletrônico www.schroeder.sc.gov.br.  

13.2 Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do candidato, valendo 
para esse fim a publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br). 

13.3 Será considerada a legislação atualizada até a data de publicação deste Edital, bem como alterações em 
dispositivos legais e normativos até esta data na avaliação na prova objetiva. 

13.3.1. Será considerado o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa, em 16 de dezembro de 
1990, promulgado pelo Decreto n° 6.583, de 29 de se tembro de 2008. 

13.4 O prazo de validade do Concurso Público será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período, 
contado a partir da data de publicação da homologação do resultado final. 

13.5 Todas as informações relativas à nomeação e posse, após a publicação do resultado final, deverão ser obtidas 
no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC). 

13.6 Os candidatos aprovados e classificados neste Concurso Público devem manter atualizados seus endereços 
junto ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Schroeder (SC), situada à Rua Marechal Castelo 
Branco, nº. 3.201, Centro, CEP 89.275-000, Schroeder (SC), unicamente por meio de correspondência, via SEDEX, 
a ser encaminhada para o consignado endereço, sendo de sua responsabilidade os prejuízos decorrentes da não 
atualização desta informação. 

13.7 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora designada pela Prefeitura Municipal de 
Schroeder. 

13.8 Ressalvadas as hipóteses previstas na legislação pertinente, ao candidato convocado para a nomeação, não 
será permitido o adiamento da investidura no cargo, sendo eliminado do Concurso Público o candidato que, por 
qualquer motivo, não tomar posse quando convocado. 

13.9 Após a nomeação, a posse e o exercício, o servidor cumprirá estágio probatório, nos termos das Leis 
Complementares nº. 003/98 e 004/98, e alterações posteriores. 

13.10 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das condições estabelecidas no 
presente edital e das instruções específicas para cada cargo, das quais não poderá alegar desconhecimento. 

Schroeder (SC), 29 de outubro de 2010. 

Felipe Voigt 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - QUADRO DE VAGAS 

ÁREA 1 – ATIVIDADE NÍVEL BÁSICO Nº DE VAGAS Nº DE VAGAS 
(PNE)* 

TOTAL DE 
VAGAS 

Auxiliar de Serviços Gerais I 02 + Cadastro de 
reserva 

- 02 + Cadastro de 
reserva 

Servente  02 + Cadastro de 
reserva 

- 02 + Cadastro de 
reserva 

* Vagas destinadas a Portadores de Necessidades Especiais. 

ÁREA 2 – ATIVIDADE NÍVEL MÉDIO Nº DE VAGAS Nº DE VAGAS 
(PNE)* 

TOTAL DE 
VAGAS 

INSTRUTOR DE DANÇA 01 + Cadastro de 
reserva 

- 01 + Cadastro de 
reserva 

* Vagas destinadas a Portadores de Necessidades Especiais. 

ÁREA 3 – ATIVIDADE NÍVEL SUPERIOR Nº DE VAGAS Nº DE VAGAS 
(PNE)* 

TOTAL DE 
VAGAS 

PSICOPEDAGOGO Cadastro de reserva - Cadastro de 
reserva 

* Vagas destinadas a Portadores de Necessidades Especiais. 

ÁREA 4 – ATIVIDADE MAGISTÉRIO Nº DE VAGAS Nº DE VAGAS 
(PNE)* 

TOTAL DE 
VAGAS 

Professor A – Educação Infantil – 40 h/s 02 + Cadastro de 
reserva 

- 02 + Cadastro 
de reserva 

Professor A – Educação Infantil – 30 h/s 03 + Cadastro de 
reserva 

- 03 + Cadastro 
de reserva 

Professor A – Educação Infantil – 20 h/s 01 + Cadastro de 
reserva 

- 01 + Cadastro 
de reserva 

Professor A – Ensino Fundamental – 40 h/s 01 + Cadastro de 
reserva 

- 01 + Cadastro 
de reserva 

Professor A – Ensino Fundamental – 20 h/s 01 + Cadastro de 
reserva 

- 01 + Cadastro 
de reserva 

Professor C – Educação Infantil – 40 h/s 03 + Cadastro de 
reserva 

01 04 + Cadastro 
de reserva 

Professor C – Educação Infantil – 30 h/s 04 + Cadastro de 
reserva 

01 05 + Cadastro 
de reserva 

Professor C – Educação Infantil – 20 h/s 01 + Cadastro de 
reserva 

- 01 + Cadastro 
de reserva 

Professor C – Ensino Fundamental – 40 h/s 02 + Cadastro de 
reserva 

- 02 + Cadastro 
de reserva 

Professor C – Ensino Fundamental – 20 h/s 01 + Cadastro de 
reserva 

- 01 + Cadastro 
de reserva 

Professor C – Ensino Fundamental – 40 h/s – 
Subárea – Educação Física 

01 + Cadastro de 
reserva 

- 01 + Cadastro 
de reserva 

Professor C – Ensino Fundamental – 20 h/s – 
Subárea – Inglês 

01 + Cadastro de 
reserva 

- 01 + Cadastro 
de reserva 

Professor C – Ensino Fundamental – 20 h/s – 
Subárea –  Alemão 

01 + Cadastro de 
reserva 

- 01 + Cadastro 
de reserva 

Professor C – Ensino Fundamental – 10 h/s – 
Subárea – Ensino Religioso 

01 + Cadastro de 
reserva 

- 01 + Cadastro 
de reserva 

Professor C – Ensino Fundamental – 20 h/s – 
Subárea – Ética e Cidadania 

01 + Cadastro de 
reserva 

- 01 + Cadastro 
de reserva 

Professor C – Ensino Fundamental – 20 h/s – 
Subárea – História 

Cadastro de reserva - Cadastro de 
reserva 

Professor C – Ensino Fundamental – 20 h/s – 
Subárea – Ciências 

Cadastro de reserva - Cadastro de 
reserva 

Professor C – Ensino Fundamental – 20 h/s – 
Subárea – Geografia 

Cadastro de reserva - Cadastro de 
reserva 

Professor C – Ensino Fundamental – 20 h/s – Cadastro de reserva - Cadastro de 
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Subárea –  Matemática reserva 
Professor C – Ensino Fundamental – 20 h/s – 
Subárea –  Língua Portuguesa 

Cadastro de reserva - Cadastro de 
reserva 

Professor C – Ensino Fundamental – 20 h/s – 
Subárea –  Artes 

01 + Cadastro de 
reserva 

- 01 + Cadastro 
de reserva 

* Vagas destinadas a Portadores de Necessidades Especiais. 

ANEXO II – POSTOS DE INSCRIÇÃO, SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE 
INSCRIÇÃO E RECEBIMENTO DE RECURSOS

Posto para realização das Inscrições: Biblioteca Pública Municipal “Cruz e Souza”, Rua Paulo Jahn, nº325, 
Centro, CEP – 89.275-000, Schroeder – SC. Horário das 7h e 30m às 11h e 30 e das 13h e 30 às 16h 30min. 

Posto de Solicitação de Isenção do pagamento de Inscrição e Recebimento de Recursos: Setor de Protocolo 
da Prefeitura Municipal de Schroeder, Rua Marechal Castelo Branco, 3201, Centro, CEP: 89.275-000, Schroeder – 
SC. Horário das 7h e 30m às 12h e das 13h e 30 às 17h. 

ANEXO III – QUADRO DE PROVAS

ATIVIDADES DO NÍVEL FUNDAMENTAL ( ÁREA 01) 

PROVA OBJETIVA
Área Quantidade de questões Valor por questão

Português  10 0,5 
Matemática 10 0,3 
Conhecimentos Gerais e Regionais 10 0,2 
VALOR TOTAL MÁXIMO DA PROVA OBJETIVA 10 PONTOS
PONTUAÇÃO MÍNIMA A SER OBTIDA PARA CLASSIFICAÇÃO 05 PONTOS

ATIVIDADES DO NÍVEL MÉDIO – (ÁREA 02) E ATIVIDADES DO NÍVEL SUPERIOR - (ÁREA 03 e 04)) 

PROVA OBJETIVA
Área Quantidade de questões Valor por questão

Português  10 0,3 
Matemática 05 0,2 
Conhecimentos Gerais e Regionais 05 0,2 
Conhecimentos específicos 10 0,5 
VALOR TOTAL MÁXIMO DA PROVA OBJETIVA 10 PONTOS
PONTUAÇÃO MÍNIMA A SER OBTIDA PARA CLASSIFICAÇÃO 05 PONTOS

Importante:  
1) Os candidatos deverão obter no mínimo 50% (cinqüenta por cento) de aproveitamento no somatório das 

notas obtidas em cada uma das disciplinas da prova objetiva. 
2) Os candidatos deverão acertar, em cada disciplina, o mínimo de 01(uma) questão. Caso o candidato não 

acerte ao menos (uma) questão em cada disciplina, estará automaticamente eliminado do certame. 
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ANEXO IV – QUADRO DE PROVAS 

Quadro de Atribuição de Pontos para Avaliação de Títulos dos 
Profissionais Nível Superior 

Alínea Título Valor de cada título 
Valor 

máximo dos 
títulos 

A Conclusão de Doutorado na área/vaga-objeto do concurso. 0,70 0,70 
B Conclusão de Mestrado na área/vaga-objeto do concurso 0,60 0,60 

C 

Conclusão de curso de pós-graduação, em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e 
sessenta) horas, com apresentação de Trabalho de Conclusão 
de Curso que tenha sido aprovado, na área/vaga-objeto do 
concurso. 

0,50 0,50 

D 
Conclusão de curso de graduação, em qualquer área, desde 
que tal curso não seja pré-requisito para o acesso ao 
cargo/vaga pretendido. 0,40 0,40 

E Conclusão de curso de nível médio no Magistério.  0,20 0,20 

F 

Exercício profissional na área/vaga-objeto do concurso, obtido 
em empresas privadas ou em entes de direito público da 
Administração Direta (Prefeituras, Estado, Município, etc.) ou 
Indireta. 

0,10  
(por ano completo sem 

sobreposição de 
tempo, para esta 

alínea.) 

1,00 

G 
Conclusão de cursos de extensão (curta duração) área/vaga-
objeto do concurso, desde que a duração de tais cursos que 
sejam iguais ou superiores a 20 horas/atividade. 0,02 0,10 

TOTAL MÁXIMOS DE PONTOS  3.50 

Quadro de Atribuição de Pontos para Avaliação de Títulos dos 
Profissionais do Ensino Fundamental e Nível Médio 

Alínea Título Valor de cada título 
Valor 

máximo dos 
títulos 

A Conclusão de Doutorado. 0,70 0,70 
B Conclusão de Mestrado . 0,60 0,60 

C 

Conclusão de curso de pós-graduação, em nível de 
especialização, com carga horária mínima de 360 (trezentos e 
sessenta) horas, com apresentação de Trabalho de Conclusão 
de Curso. 

0,50 0,50 

D Conclusão de curso de graduação, em qualquer área. 0,40 0,40 

E
Conclusão de curso de nível médio, desde que tal curso não 
seja pré-requisito para o acesso ao cargo/vaga pretendido. 
  

0,20 0,20 

F 

Exercício profissional na área/vaga-objeto do concurso, obtido 
em empresas privadas ou em entes de direito público da 
Administração Direta (Prefeituras, Estado, Município, etc.) ou 
Indireta. 

0,10  
(por ano completo sem 

sobreposição de 
tempo, para esta 

alínea.) 

1,00 

G 
Conclusão de cursos de extensão (curta duração) área/vaga-
objeto do concurso, desde que a duração de tais cursos que 
sejam iguais ou superiores a 20 horas/atividade. 0,02 0,10 

TOTAL MÁXIMOS DE PONTOS  3,50 
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ANEXO V – CONTEUDOS PROGRAMÁTICOS 

1. LÍNGUA PORTUGUESA 

1.1 – Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental incompleto: Interpretação de 
textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Flexão do substantivo e adjetivo (gênero e número). 
Uso de conectivos. Emprego dos pronomes. Pontuação. Conhecimentos básicos de concordância nominal e verbal. 

1.2 – Para os cargos do ensino fundamental completo, médio e superior: Interpretação de textos. Ortografia oficial. 
Divisão silábica. Acentuação gráfica e crase. Flexão do substantivo e adjetivo (gênero e número). Emprego das 
classes de palavras. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Significação das 
palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração e do período. Redação de 
correspondências oficiais. 

2. MATEMÁTICA 
2.1 – Para os cargos que exijam como escolaridade mínima o ensino fundamental incompleto: Operações com 
números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil. Perímetro e 
área das principais figuras geométricas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 

2.2 – Para os cargos do ensino fundamental completo, médio e superior: Operações com números inteiros, 
fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil. Perímetro, área e volume das 
principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º 
graus. Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

3. CONHECIMENTOS GERAIS E REGIONAIS PARA TODOS OS CARGOS: 

3.1 – Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era 
Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). Governos militares. Brasil 
contemporâneo. História de Santa Catarina. História de Schroeder. Organização política e atualidades de Schroeder, 
de Santa Catarina, do Brasil e do mundo. Aspectos geográficos de Schroeder: hidrografia, relevo, população, clima, 
vegetação, limites geográficos, economia, e símbolos municipais. 

4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO : 

CARGOS DA CARREIRA (ÁREA 1): 

Auxiliar de Serviços Gerais I e Servente:  
Noções básicas de higiene e limpeza. Cuidados elementares com o patrimônio. Utilização de materiais e 
equipamentos de limpeza. Guarda e armazenamento de materiais e utensílios. Habilidades manuais no 
desempenho das tarefas: seqüenciais correta das operações; uso correto de ferramentas, utensílios e 
equipamentos; dosagem dos produtos para limpeza; noções básicas de segurança e higiene do trabalho inerentes a 
atividade.  

CARGOS DA CARREIRA (ÁREA 2): 

Instrutor de Dança: 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Noções sobre a história da arte. Noções sobre diferentes artes como 
expressão. Noções sobre arte brasileira. Folclore nacional. Atualidades artísticas. Música vocal – século XVI e XVII. 
A ópera. A linguagem polifônica. Sistema tonal e modal. A politonalidade. Música concreta e eletrônica. A música 
popular brasileira. A voz humana e sua classificação. O coral. As formas vocais e os conjuntos vocais. A regência. O 
diapasão. A afinação. História da música brasileira. Teoria musical – de notas à harmonia. Dança popular. 
Expressão corporal. Dança clássica. Dança contemporânea. Os benefícios da dança para adolescentes. Estilos de 
dança na atualidade. Conhecimentos teóricos para preparação básica de um grupo de dança. Conhecimento de 
ordem unida. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, Lei Orgânica do Município de Schroeder, Lei 
Complementar n.º 004/98 e alterações. Outros assuntos relacionados à sua área de atuação profissional e ética no 
trabalho. 
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CARGOS DA CARREIRA (ÁREA 3): 

Área de Atuação - PSICOPEDAGOGO: 
Psicopedagogia: conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância no contexto educacional no Brasil e no 
Mundo. Colaboração da Psicopedagogia para a Educação. Metodologias utilizadas pela Psicopedagogia para a 
formação do homem. Fundamentos da Psicopedagogia. Psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Arte-
Educação em Psicopedagogia. Dificuldades de aprendizagem. Motricidade e desenvolvimento humano.  
Neurofisiologia da aprendizagem. Psicogênise da aprendizagem. Noções de psicanálise. Noções de fonoaudiologia. 

CARGOS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO (ÁREA 4): 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Área de Atuação – Professor - Educação Infantil:  
Legislação da educação infantil. O profissional da educação infantil – postura e ética. Objetivos e conteúdos da 
educação infantil. Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil. Os direitos fundamentais da 
criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Fundamentos e métodos da educação infantil. A criança pré-
escolar e a aquisição de linguagem (enfoque em alfabetização). A avaliação na educação infantil. Integração 
família/instituição de educação infantil. A importância da literatura infantil na infância. O lúdico e a imaginação na 
infância. Relação afetiva criança/adulto. A estruturação dos conteúdos por eixos (identidade e autonomia, corpo e 
movimento, intercomunicação e linguagens, conhecimento físico, social e cultural, noções lógicas-matemáticas). 
Aspectos fundamentais da proposta pedagógica na educação infantil. O brincar e sua relação com o 
desenvolvimento da aprendizagem da criança. A organização do ambiente da creche e da pré-escola para o Cuidar 
e o Educar. A criança e o mundo: da música, do movimento, das artes visuais, da linguagem oral e escrita, da 
natureza e sociedade e da matemática; Inclusão escolar; Lei Complementar Municipal n.º 003/98 e alterações. 
Outros assuntos relacionados à sua área de atuação profissional e ética no trabalho.  

Área de Atuação – Professor - Ensino Fundamental – Séries Iniciais: 
Legislação básica da educação brasileira. A formação do profissional da educação – postura e ética. Conhecimentos 
básicos de crescimento e desenvolvimento infantil. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, 
lazer e esporte. Elementos da prática pedagógica: Planejamento, Objetivos, Conteúdos, Encaminhamentos 
Metodológicos e Avaliação Escolar; Planejamento de Ensino: concepção; plano de curso e de aula; organização e 
conteúdos; Avaliação escolar: concepção, instrumentos e critérios de avaliação; A interdisciplinaridade no processo 
de ensinar a aprender; Currículo e Educação: método, conteúdos e práticas escolares cotidianas; Articulações entre 
a Educação Infantil e o Ensino Fundamental: fundamentos teórico-metodológicos das diferentes áreas do 
conhecimento, concepção de alfabetização, leitura e escrita; O conhecimento e o lúdico na pedagogia da Educação 
Infantil e séries iniciais; História da Educação Brasileira. O Manifesto dos Pioneiros da Educação. Projeto Político-
Pedagógico da escola; Gestão Democrática e participativa da Escola. Lei Complementar Municipal n.º 003/98 e 
alterações. Outros assuntos relacionados à sua área de atuação profissional e ética 
no trabalho. 

Área de Atuação – Professor de Educação Física:  
Os objetivos da Educação Física no Ensino Fundamental. O programa de Educação Física nas quatro séries iniciais 
do Ensino Fundamental. A Educação Física e a interdisciplinaridade no Ensino Fundamental. A intencionalidade da 
avaliação no processo de apropriação e produção do conhecimento. Dimensões históricas da Educação Física. 
Dimensões filosóficas, antropológicas e sociais aplicadas à Educação e ao Esporte e à atividade física. Educação 
Física escolar e cidadania. Esporte e jogos na escola: competição, cooperação e transformação didático–
pedagógica. Crescimento e desenvolvimento motor. A prática da Educação Física para portadores de necessidades 
educacionais especiais. Educação do movimento. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei Complementar 
Municipal n.º 003/98 e alterações. Outros assuntos relacionados à sua área de atuação profissional e ética no 
trabalho 

Área de Atuação – Professor de Inglês: 
COMPREENSÃO DE TEXTOS: Textos verbais e não-verbais. Estratégias de leitura; CONHECIMENTOS 
LINGÜÍSTICOS: Substantivos: Formação do plural (regular, irregular e casos especiais); gênero; formas possessivas 
dos nomes. Artigos: definidos e indefinidos. Adjetivos: graus comparativo e superlativo (regulares e irregulares). 
Numerais: cardinais e ordinais. Pronomes: pessoais (subjetivos e objetivos); possessivos (substantivos e adjetivos); 
reflexivos (uso reflexivo, enfático e idiomático); indefinidos; interrogativos; relativos; demonstrativos; determinantes. 
Verbos: (modos, tempos e formas); regulares e irregulares; auxiliares e impessoais; modais e anômalos. Two-word 
verbs. Phrasal verbs. Voz ativa e voz passiva. Gerúndio e seus usos específicos. Discurso direto e indireto. 
Sentenças condicionais. Advérbios e expressões adverbiais. Palavras de relação. Preposições. Conjunções. 
Derivação de palavras pelos processos de prefixação e sufixação. Semântica, sinonímia e antonímia. Lei 
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Complementar Municipal n.º 003/98 e alterações. Outros assuntos relacionados à sua área de atuação profissional e 
ética no trabalho. 

Área de Atuação – Professor de Alemão: 
Tradução e interpretação de textos em língua alemã. Produção de texto em língua alemã. Coerência e coesão de 
textos. Saudações, apresentações, interjeições e expressões; números ordinais e cardinais. Dias da semana, meses 
e estações do ano. Família, profissões, comidas, bebidas, pesos e medidas, locais da cidade, boas maneiras. Partes 
do corpo humano, vestuário, animais, horas, meios de transporte. Adjetivos, nomes, advérbios, frases, preposições, 
sinônimos e antônimos, frases singular e plural, artigos. Lei Complementar Municipal n.º 003/98 e alterações. Outros 
assuntos relacionados à sua área de atuação profissional e ética no trabalho. 

Área de Atuação – Professor de Ensino Religioso: 
História das principais crenças das grandes religiões mundiais. O Homem e o Sagrado. Cultura Religiosa. História do 
Ensino Religioso; Legislação do Ensino religioso no Brasil; Fenômeno religioso e diversidade; Conhecimento 
religioso; Concepções do Ensino Religioso; Objetivos do Ensino Religioso; Fundamentos e Metodologia para o 
Ensino Religioso; Conteúdos para o Ensino Religioso; Avaliação do Ensino Religioso; Culturas e tradições religiosas 
, ritos, teologias, textos sagrados, Ethos. Entidades Civis responsáveis pelos conteúdos do ER a partir da Lei 
Federal e Estadual: CONER e FONAPER. Lei Complementar Municipal n.º 003/98 e alterações. Outros assuntos 
relacionados à sua área de atuação profissional e ética no trabalho. 

Área de Atuação – Professor de Ética e Cidadania: 
Ética e moral: distinções e definições. Como nasce a ética? Hábitos, caráter e virtude, escolha e deliberação. A ética 
como dimensão da competência do educador. Educação e sociedade: a ética na atualidade. Códigos de Ética. 
Cidadania e Educação. Cidadania, Cultura e Educação. Cidadania, Diversidade e Educação. Cidadania e a 
Legislação vigente. Ética medieval (cristã). Ética moderna. Ética contemporânea. Direitos e deveres dos cidadão. 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Uso e significado de símbolos nacionais, estaduais e municipais. Educação 
inclusiva e fiscal. Psicologia da criança e do adolescente. Lei Complementar Municipal n.º 003/98 e alterações. 
Outros assuntos relacionados à sua área de atuação profissional e ética no trabalho. 

Área de Atuação – História. 
O ensino de História e a historiografia; O ensino de História na Rede Municipal de Ensino de Schroeder. História de 
Schroeder; História de Santa Catarina; Cultura e Educação; vida material e econômica; urbanização e 
industrialização; Ocupação do território, população e migrações. História do Brasil; A chegada dos portugueses ao 
Brasil; A sociedade, economia, educação e a cultura no Brasil Colonial; Processo de Independência do Brasil e o 
Brasil Independente; Processo Republicano e a República; Sociedade Brasileira no século XXI. História Geral:
Formações sociais, econômicas e políticas: Grécia, Roma, Egito, Reinos: Africanos, Persas, Mesopotânicos, 
Hebreus, Fenícios, Chineses; Formas e organização do mundo medieval europeu; Formação do mundo moderno; 
Renascimento, monarquias centralizadas e expansão marítima européia; Povos pré-colombianos; Chegada do 
europeu no espaço americano; Revoluções burguesas: Iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial; 
Independência da América Inglesa e Espanhola; Formação dos estados nacionais;  Imperialismo europeu; Primeira 
Guerra Mundial; Período entre guerras; Revolução Russa; Regimes totalitários: nazismo e fascismo; Mundo no 
contexto da Guerra fria; Descolonização da África e da Ásia;  Globalização no século XX e XXI; Guerras e conflitos 
no final do século XX e início do século XXI;  Movimentos sociais, políticos, de classe, de gênero, ambientais e 
ecológicos, étnicos e religiosos.  

Área de Atuação – Língua Portuguesa. 
1. Conteúdos: Concepções de alfabetização e de letramento; Língua, linguagem e comunicação (variações 
idiomáticas); Leitura como condição básica para a formação da cidadania; Práticas de oralidade, de produção textual 
e análise lingüística. Estrutura da língua: aspectos fonéticos e fonológicos (fonema, sílaba, escrita ortográfica, 
acentuação); morfológicos (classificação e flexão das palavras);  sintáticos ( frase, oração, período, termos 
essenciais, integrantes e acessórios da oração, pontuação, concordâncias nominal e verbal, regências nominal e 
verbal, colocação pronominal); estilísticos (denotação e conotação, figuras e vícios de linguagem, noções de 
versificação); semânticos (significação das palavras, significado do texto); Recursos expressivos e efeitos de sentido 
(pontuação, notações léxicas, vocabulário, recursos ortográficos e morfossintáticos); Coesão e coerência (aspectos 
temáticos e estruturais); Intencionalidade do texto e da situação discursiva; Diferentes tipos de suporte; 

Área de Atuação – Professor de Artes:  
Fundamentos da área de Artes: Relação arte e ciência; Princípios metodológicos; Objetivos da área; Histórico; Artes 
Visuais, Música, Dança e Teatro e suas especificidades didáticas.  Conteúdos: Música:  Música popular brasileira; 
Métodos ativos em educação musical; Avaliação em educação musical;  Aspectos históricos e culturais da educação 
musical; Teatro: História do Teatro: Teatro Grego e Teatro Renascentista; Teatro Naturalista; Teatro Épico; Teatro 
moderno brasileiro; Nelson Rodrigues. Dança: Propostas Educacionais para a Dança segundo Rudolf Laban ; Dança 
/Teatro; História da dança: Séc.XX e XXI; Dança Educação; Artes Visuais: Arte Moderna brasileira e internacional;  
Arte Catarinense. Arte Contemporânea brasileira e internacional. Arte Afrobrasileira. A arte, no contexto da 
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educação; O currículo de arte no ensino fundamental;  Arte como fator linguagem e comunicação; Arte e os temas 
transversais; A educação na nova LDB; FUNDEB; Lei Orgânica do Município de Schroeder.  
  

Área de Atuação – Geografia. 
Concepção de Geografia; Metodologias de ensino de Geografia; A história do pensamento geográfico no Brasil e a 
geografia como disciplina escolar. Situações de Aprendizagem e Avaliação.  Cartografia: Formas de representação: 
projeções, mapas temáticos e gráficos. Elementos da linguagem cartográfica: título, legenda, escala e orientação 
espacial. Sistema de referência: coordenadas geográficas - latitude e longitude. Fusos horários. Regionalização: 
formas de organização do espaço geográfico mundial. As Regiões brasileiras: da compartimentação político-
administrativas às regiões geoeconômicas. Conceitos de fronteiras, estado-nação, lugar, espaço, paisagem, região e 
território.  Urbanização e industrialização: rede e hierarquia urbana (megacidades e cidades globais). Processos de 
ocupação dos territórios catarinenense e brasileiro. Teorias demográficas: crescimento, distribuição e estrutura da 
população; dinâmica populacional: migrações internas e externas. A cultura negra brasileira e a formação da 
sociedade nacional. Globalização: as transformações políticas, socioeconômicas e culturais provocadas pela nova  
ordem mundial e pelos impactos ambientais provocados pelas inovações tecnológicas e novos conceitos 
econômicos mundiais, conflitos étnicos atuais, a questão das nacionalidades, movimentos separatistas e terrorismo. 
A globalização e a organização do território na América Latina. Blocos econômicos. Relações socionaturais 
(preservação, conservação, poluição). Interdependência dos elementos formadores da paisagem: relevo, hidrografia, 
clima e vegetação nos diferentes espaços. - Geografia de Santa Catarina: localização geográfica, organização 
espacial (mesorregiões). Distribuição das atividades econômicas no espaço catarinense. 

Área de Atuação – Matemática:  
Fundamentos teórico-metodológicos da área de Matemática; Letramento em Matemática; Linguagens matemáticas;  
Metodologias de ensino; Conteúdos: Tópicos de Matemática do Ensino Fundamental; Conjuntos Numéricos; 
naturais, inteiros, racionais, reais); Equações; Polinômios; Sistema de Medidas; Proporcionalidade; Matrizes; 
Determinantes; Sistemas Lineares; Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Tópicos da 
Geometria não-euclidiana; Funções (Função Afim, Função Quadrática, Função Exponencial, Função Logarítmica, 
Função - Trigonométrica, Função Modular); Progressão Aritmética; Progressão Geométrica; Análise Combinatória; 
Binômio de Newton; Estatística; Matemática Financeira;  A matemática presente no dia a dia; A educação na nova 
LDB; FUNDEB; Lei Orgânica do Município de Schroeder. 
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ANEXO VI – CRONOGRAMA 

ETAPA DATAS 
Publicação do Edital 03/11/2010 

Período de Inscrição para os candidatos que irão requerer isenção da taxa de 

inscrição, conforme item 5.9 do Edital 

08/11 a 26/11/2010 

Período de Inscrição para todos os candidatos 08/11 a 03/12/2010 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 

realização das provas objetivas. 

08/12/2010 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições 09/12 a 10/12/2010 

Prova Objetiva 12/12/2010 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 12/12/2010 

A partir das 21 h. 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar 13/12 a 14/12/2010 

Publicação do resultado final da prova objetiva e convocação para entrega de 

títulos para avaliação 

16/12/2010 

Recebimento de recurso contra resultado final da prova objetiva 17/01 a 18/01/2011 

Publicação da nota da prova de títulos 27/01/2011 

Recebimento de recurso da avaliação dos títulos 28/01 e 31/01/2011 

Publicação da Homologação do Resultado Final 03/02/2011 
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(cento e quinze mil reais), assim classificados:
09.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.601.0053.2.029 - MANUT.E FUNC.SECR.DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0(036) - Aplicações Diretas   
R$ 115.000,00

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta do ex-
cesso de arrecadação do exercício de 2010.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo(SC), 20 de Outubro de 2010.
RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data 
supra.

NESTOR RECO 
Secretário de Adm. e Finanças-designado.

Decreto 80/2010
DECRETO Nº 080/10, de 20 de outubro de 2010.
SUPLEMENTA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 
5º da Lei nº 1.982/09 (Lei Orçamentária Anual), de 28/12/2009

DECRETA:
Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento 
vigente da Prefeitura Municipal de Turvo no valor de R$ 493.100,00 
(quatrocentos e noventa e três mil e cem reais), assim classifica-
dos:
07.01 - SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PU-
BLICOS
15.452.0007.1004 - VIAS URBANAS PAVIM PASSEIOS PÚBL. E 
PRAÇA PUBLICA
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024.0(001) - Aplicações Diretas   
R$ 493.100,00

Art. 2º. A execução do disposto no art. 1º correrá à conta do ex-
cesso de arrecadação através do convenio nº 0324591-96/2010 
do Ministério das Cidades/Caixa.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo(SC), 20 de Outubro de 2010.
RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data 
supra.

NESTOR RECO 
Secretário de Adm. e Finanças-designado.

Revogação de Licitação PROC 61_2010
NOTA DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATORIO Nº. 61/2010
MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 61/2010

A equipe técnica de elaboração de projetos e convênios juntamen-
te com a assessoria jurídica, determina que à Pregoeira Municipal 

Turvo

Prefeitura MuniciPal

Decreto 78/2010
DECRETO Nº 078/2010, de 20 de outubro de 2010.
FAZ DOAÇÃO DE TERRENO A EMPRESA ANTUNES &
DOS SANTOS ALBANO LTDA - ME

O Prefeito Municipal DE TURVO, usando das   atribuições previs-
tas no art. 2º da Lei nº 615/85, de 12.09.85,

DECRETA
Art. 1º. Fica doado à Empresa Antunes & dos Santos Albano Ltda, 
CNPJ nº 09.071.926/0001-42, um terreno urbano, com área de 
1.215,00 m² (um mil, duzentos e quinze metros quadrados), sito 
em Morro Chato, neste Município, denominado de lote nº 07, da 
quadra 01, de formato retangular, confrontando: Sul com a Rua nº 
01, com (30,00) metros; Norte com o lote 08 com (30,00) metros; 
Oeste com o lote 05 com (40,50) metros e ao Leste com (40,50) 
metros com a Rua 03, formando esquina, conforme matrícula nº 
26.364, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Turvo e 
um terreno urbano, com área de 1.215,00 m² (um mil, duzentos e 
quinze metros quadrados), sito em Morro Chato, neste Município, 
denominado de lote nº 08, da quadra 01, de formato retangular, 
confrontando: Norte com a Rua nº 02 com (30,00) metros; Sul 
com o lote 07 com (30,00) metros; Oeste com o lote 06 com 
(40,50) metros e ao Leste com (40,50) metros com a Rua 03, 
formando esquina, conforme matrícula nº 26.365, do Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Turvo

Parágrafo Único. O referido imóvel destina-se à instalação de uma 
empresa para manutenção e reparação de máquinas, aparelhos 
e materiais elétricos, conforme projeto aprovado pela Comissão 
Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º. A não utilização para os fins propostos e dentro dos prazos 
estabelecidos, reverterá ao Município o referido imóvel, conforme 
prevê os artigos 8º, 9º e seus parágrafos únicos da Lei Municipal 
nº 623/85, de 12 de setembro de 1985.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Revogam-se as disposições em contrário.

Turvo(SC), 20 de outubro de 2010.
RONALDO CARLESSI
Prefeito Municipal

Pub. e registrado o presente Decreto nesta Secretaria na data 
supra.

NESTOR RECO 
Secretário de Adm. e Finanças-designado.

Decreto 79/2010
DECRETO Nº 079/10, de 20 de outubro de 2010.
SUPLEMENTA DOTAÇÕES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RONALDO CARLESSI, Prefeito Municipal de Turvo/SC, no uso de 
suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 
5º da Lei nº 1.982/09 (Lei Orçamentária Anual), de 28/12/2009

DECRETA:
Art. 1º. Fica suplementado o crédito orçamentário no orçamento 
vigente da Prefeitura Municipal de Turvo no valor de R$ 115.000,00 
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Art. 2º A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá 
à conta do superávit financeiro de 2009.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
da Lei nº 2070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Videira, 28 de outubro de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração 
aos 28 dias do mês de outubro de 2010.

VALMOR LUIZ DALL’AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 1362/10
PORTARIA nº 1362/10
Concede Licença Sem Vencimentos

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento no art. 108 da Lei Complementar nº 007/97 
e alterações e, à vista do que consta no Processo Administrativo 
nº 4809/10,

RESOLVE
Art. 1º Conceder, a pedido, Licença Sem Vencimentos, pelo pra-
zo de até 2 (dois) anos, a ANTONIO PADILHA DE OLIVEIRA, Ope-
rador de Máquinas e Equipamentos Pesados, E-PE-OPE-I, a partir 
de 1º de novembro de 2.010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus 
efeitos a partir de 1º de novembro de 2.010.

Videira, 28 de outubro de 2.010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração 
aos 28 dias do mês de outubro de 2.010.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 1363/10
PORTARIA nº 1363/10
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos 
e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 5091/10,

RESOLVE
Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a MARIA IZABEL 
SILVEIRA, Agente de Serviços Gerais I, CE02M, a partir de 1º de 
março de 2.011 até 1º de junho de 2011, referente ao qüinqüênio 
de 1º de junho de 2004 até 30 de junho de 2009.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicio-
nada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 
nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a 
partir de 1º de março de 2.011.

e sua Equipe, juntamente com o prefeito municipal revogue o pro-
cesso licitatório nº. 61/2010 na modalidade de Pregão Presencial 
nº. 61/2010 com o objetivo da contratação de empresa para o 
fornecimento de uma retro escavadeira nova, devido a licitação 
feita fora do prazo.
Sendo este processo licitatório para a aquisição de uma retro es-
cavadeira nova de fabricação nacional, sendo que para efetuar 
seu pagamento os recursos seriam oriundos de convenio firmado 
entre a Prefeitura Municipal de Turvo - SC e o Ministério das Ci-
dades, sendo este representado neste ato pela Caixa Econômica 
Federal, quando solicitado os documentos para a analise e a libe-
ração junto a Caixa Econômica Federal, a mesma se pronunciou 
negativamente alegando que o processo licitatório ocorreu antes 
da data de assinatura do referido convenio, sendo assim o proces-
so licitatório perde sua validade para a liberação do recurso para 
efetuar o pagamento do bem adquirido, onde a Caixa Econômica 
federal determinando que para a liberação dos referidos recursos 
do convenio assinado terá que ser feito novo processo licitatório.
Em sede de licitação, a Lei 8.666/93 ao se referir ao tema em 
comento, o que faz também tratando da revogação do certame, 
estabelece, ipsis verbis, que: \”A autoridade competente para a 
aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado\” (art. 49).
Sendo determinado, assim, que a Administração Municipal jun-
tamente com a Pregoeira e sua equipe proceda o lançamento e 
a publicação de um novo processo de licitações com as devidas 
alterações aprovadas pela equipe técnica de analise e aprovações 
de projetos e convênios da Caixa Econômica Federal.

Turvo - SC, 15 de outubro de 2010
ESTER ZANETTE BARP 
Pregoeira 

EDUARDO ROVARIS
Assessor Juridico

Videira

Prefeitura MuniciPal

Decreto Nº 9.557/10
DECRETO Nº 9.557/10, DE 28 DE OUTUBRO DE 2010.
Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Es-
pecifica o Orçamento Vigente e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, considerando o disposto na Lei 
nº 2.248/09, de 10 de dezembro de 2009.

DECRETA

Art. 1° Fica aberto, no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, 
crédito adicional no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), à 
suplementação da seguinte dotação orçamentária:

15 - Fundo Municipal da Saúde - FMS 
01 - Fundo Municipal da Saúde 
2.080 - Manutenção da Saúde no município 
3.3.90.00.00.00.00.00.00.03.0003.0 - Aplicações Diretas 
200.000,00
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 200.000,00
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PR 36 - FMAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2010-FMAS

O Prefeito Municipal de Videira, através do Fundo Municipal de 
Assistência Social, torna público que fará realizar o Pregão Presen-
cial nº 36/2010 - FMAS. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 
RODOVIÁRIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: 
a partir das 16:00 horas do dia 22 de Novembro de 2010, na Ave-
nida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 
horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo 
está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento 
de Licitações, no horário das 12:30 às 18:30. 6. INFORMAÇÕES: 
Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012. Videira/SC, 29 
de Outubro de 2010.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

PR 36/2010 - FMAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2010-FMAS

O Prefeito Municipal de Videira, através do Fundo Municipal de 
Assistência Social, torna público que fará realizar o Pregão Presen-
cial nº 36/2010 - FMAS. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 
RODOVIÁRIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: 
a partir das 16:00 horas do dia 22 de Novembro de 2010, na Ave-
nida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 16:15 
horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo 
está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento 
de Licitações, no horário das 12:30 às 18:30. 6. INFORMAÇÕES: 
Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012. Videira/SC, 29 
de Outubro de 2010.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

PR 75/2010 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2010 - FMS

O Prefeito Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, torna 
público que fará realizar o Pregão Presencial nº 75/2010 - FMS. 1. 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIXEIRINHA PARA CARRO E CHAVEIRO 
EM METAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PELO PROGRAMA DST/
HIV/AIDS NO DIA MUNDIAL DE COMBATE A AIDS, QUE SERÁ RE-
ALIZADO NO DIA 01/12/2010 PELA SECRETARIA DE SAÚDE. 2. 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir 
das 14:00 horas do dia 19 de Novembro de 2010, na Avenida 
Manoel Roque, nº 188, Videira/SC.4. ABERTURA: às 14:15 ho-
ras do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo 
está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento 
de Licitações, no horário das 12:30 às 18:30. 6. INFORMAÇÕES: 
Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012. Videira/SC, 29 
de outubro de 2010.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Videira, 28 de outubro de 2.010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração 
aos 28 dias do mês de outubro de 2.010.

VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 1364/10
PORTARIA nº 1364/10
Autoriza a movimentação de conta bancária específica de Adian-
tamento nº 29382-2

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, SC, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no artigo 72, IX, da Lei Orgânica do 
Município,

RESOLVE
Autorizar a movimentação de conta bancária específica de Adian-
tamento nº 29382-2, Agência nº 0403-0, do Banco do Brasil S/A, 
pelo servidor ROGÉRIO ANTONIO KUNZE, responsável pela devida 
prestação de contas nos termos da Legislação vigente.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicio-
nada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 
nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 28 de outubro de 2.010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração 
aos 28 dias do mês de outubro de 2.010.

VALMOR LUIZ DALL’AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 1365/10
PORTARIA nº 1365/10
Autoriza a movimentação de conta bancária específica de Adian-
tamento nº 29383-0

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, SC, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento no artigo 72, IX, da Lei Orgânica do 
Município,

RESOLVE
Autorizar a movimentação de conta bancária específica de Adian-
tamento nº 29383-0, Agência nº 0403-0, do Banco do Brasil S/A, 
pela servidora FLADENICE ZULEICA BRUCH, responsável pela de-
vida prestação de contas nos termos da Legislação vigente.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicio-
nada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 
nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 28 de outubro de 2.010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração 
aos 28 dias do mês de outubro de 2.010.

VALMOR LUIZ DALL’AGNOL
Secretário de Administração
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PR 76/2010 - FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 76/2010 - FMS

O Prefeito Municipal, através do Fundo Municipal de Saúde, torna 
público que fará realizar o Pregão Presencial nº 76/2010 - FMS. 
1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 
PLACAS E ADESIVO DE VINIL PARA A DIVULGAÇÃO DOS SERVI-
ÇOS DISPONIBILIZADOS NO POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA 
(PAM) E PARA IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE ATENDIMENTO DO 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). 2. 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. CREDENCIAMENTO: a partir 
das 16:00 horas do dia 19 de Novembro de 2010, na Avenida 
Manoel Roque, nº 188, Videira/SC.4. ABERTURA: às 16:15 ho-
ras do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo 
está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento 
de Licitações, no horário das 12:30 às 18:30. 6. INFORMAÇÕES: 
Através dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012. Videira/SC, 29 
de outubro de 2010.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Pregão Presencial Nº 180/2010 - PMV
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 180/2010 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Pre-
sencial nº 180/2010. 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO CEN-
TRO MUNICIPAL DE APOIO EDUCACIONAL TIAGO SCOPEL. 2. 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO 3. CREDENCIAMENTO: a partir 
das 14:00 horas do dia 23 de Novembro de 2010, na Avenida 
Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 14:15 horas 
do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital completo está 
disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no Departamento de 
Licitações, no horário das 12:30 às 18:30. 6. INFORMAÇÕES: Atra-
vés dos telefones (49) 3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 29 de Outubro de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal
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