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Florianópolis/SC

Antônio Carlos
Prefeitura Municipal
Portaria Nº 035/2011
PORTARIA Nº 035/2011
Concede Férias a servidor.

GERALDO PAULI - Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 20 dias, a MARIO LUIZ JUNCKES, no do Cargo comissionado de SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, no mês de Janeiro de 2011, relativo periodo aquisitivo de
02/01/2010 a 01/01/2011.
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 10 de Janeiro de 2011.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 10 de
Janeiro de 2011.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Aviso de Licitação Nº 003/2011
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 003/2011; Modalidade: Pregão Presencial;
Tipo: Menor Preço Global; Objeto: Aquisição de Peças e serviços
de mão de obra para revisar e recuperar partes danificadas do
Trator Fiat FD-9, da frota de veículos e máquinas da Secretaria de
Obras e Serviços Públicos; Entrega dos envelopes e abertura: dia
27/01/2011 às 09:00 (nove) horas.
Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Centro,
Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas.
Fone (48) 3272-1123. Ou no site www.antoniocarlos.sc.gov.br
Antônio Carlos, 13 de janeiro de 2011.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal
Antoninho Tiburcio Gonçalves - Presidente ● Edinando Brustolin - Diretor Executivo
Emerson Souto - Gerente de Tecnologias da Informação ● Dantes Guilherme - Diagramador ● Tales Tombini - Diagramador
Praça XV de novembro, 270 - Centro - 88010-400 - Florianópolis / Santa Catarina - Fone/Fax (48) 3221 8800
diagramador@diariomunicipal.sc.gov.br
www.diariomunicipal.sc.gov.br
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Biguaçu

Art. 2º - Utilizar-se-á como fonte de recursos, o superávit financeiro do exercício de 2010.

Prefeitura Municipal

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
condicionada sua validade á publicação no DOM/SC, nos termos
do Art. 3º da Lei 0597/2008 de 09.07.2008.

Publicação de Licitação PP 006/2011 PMB
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 006/2011-PMB

OBJETO: Contratação de empresa especializada em som, palco,
iluminação e demais estruturas, para a promoção de eventos de
2011 da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer. Data da
abertura da documentação e proposta de preços: 26/01/2011 às
14:00 hrs. Local para obtenção do edital: Setor de Licitação da
PMB, mediante a apresentação de um disquete ou pen-drive.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo fone: 48- 32798010, 8020 e 8048.
Biguaçu 12 de Janeiro de 2011.
JOSÉ CASTELO DESCHAMPS
Prefeito Municipal

Publicação aditivo 01 do contrato 470/2010
Publicação aditivo 01 do contrato 470/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BIGUAÇU
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERENCIA DE COMPRAS, LICITAÇOES E CONTRATOS.

Aditivo 01 do contrato 470/2010 contratação de empresa especializada para prestação de serviços de horas máquinas de retroescavadeira e caminhão caçamba tipo truck traçado para uso da secretaria de obras e infra-estrutura.., celebrado com a empresa Tec
Drill Serviços de Engenharia Ltda, de acordo com o PE 158/2009
- PMB. A vigência do referido contrato ficará prorrogada a partir do
dia 01 de janeiro de 2011 até o dia 31 de março de 2011.

Braço do Trombudo
Prefeitura Municipal
Decreto 001/2011 A

DECRETO 001/2011 04.01.2011
SUPLEMENTA DOTAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE.
Vilberto Muller Shovinder, Prefeito Municipal de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
baseado na Lei 0666/2010 de 16.12.2010, etc
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto um crédito adicional, suplementar no valor de
R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), destinado a suplementar
a seguinte dotação do orçamento vigente:
06.01 - Secretaria de Obras/Estr.Serv. Urb.Agro
20.606.0200.2.047 - Reequip. Manut.Atividades da Agricultura
4490.00.00.00.00.00.0089 - Aplicações Diretas R$ 92.000,00
- Total R$ 92.000,00

ASSINADO DIGITALMENTE

Braço do Trombudo, em 04 de janeiro de 2011.
Vilberto Muller Schovinder
Prefeito Municipal

Pregão 5/2011

EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 5/2011
O Município de Braço do Trombudo SC, torna público para conhecimento dos interessados que até 09:00 horas do dia 27.01.2011,
estará selecionando a melhor proposta para Aquisição painéis de
laje PII. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos
pelo departamento de licitação, da Prefeitura Municipal pelo fone
47 35470179.
Braço do Trombudo, em 13 de janeiro de 2011.
Vilberto Muller Schovinder
Prefeito Municipal

Pregão 6/2011

EDITAL DE LIC. PREGÃO PRESENCIAL 6/2011
O Município de Braço do Trombudo SC, torna público para conhecimento dos interessados que até 15:00 horas do dia 27.01.2011,
estará selecionando a melhor proposta para Aquisição implementos agricolas. Maiores informações e o Edital Completo serão fornecidos pelo departamento de licitação, da Prefeitura Municipal
pelo fone 47 35470179.
Braço do Trombudo, em 13 de janeiro de 2011.
Vilberto Muller Schovinder
Prefeito Municipal

Reajusta valor contratual

Reajuste de valores ao Contrato 2/2010.
A partir de Janeiro/2011 o Contrato 2/2010 passa a ter reajuste
dos valores pactuados, pelo índice IGP-M (FGV) acumulado nos
últimos 12 meses, no percentual de 11,32 %, como segue:
Descrição das notas
Alug. Sist. Contab. P/ Fundo Assistência
Social
Alug. Sist. Compras P/ Fundo Assistência
Social
Alug. Sist. Contab. P/ Fundo Rotativo
Habitacional
Alug. Sist. Compras P/ Fundo Saúde
Alug. Sist. Contab. P/ Fundo Saúde
Alug. Sist. Faturamento de Água e Esgoto
Alug. Sist. Patrimônio Público
Alug. Sist. Planejamento
Alug. Sist. Tributação
Alug. Sist. RH
Alug. Sist. Folha de Pagamento
Alug. Sist. Licitações e Compras
Alug. Sist. Contabilidade Pública
Horas técnicas
Suporte

Valor atual

Valor reajustado

R$ 120,00

R$ 133,58

R$ 90,00

R$ 100,19

R$ 120,00

R$ 133,58

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

90,00
120,00
269,00
134,00
200,00
650,00
134,00
459,00
250,00
650,00

100,19
133,58
299,45
149,17
222,64
723,58
149,17
510,96
278,30
723,58

Valor atual
R$ 60,00

Valor reajustado
R$ 66,79

Deslocamento e estadia Valor atual
Deslocamento
R$ 0,60
Estadia
R$ 100,00

Valor reajustado
R$ 0,67
R$ 111,32
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Braço do Trombudo, em 03 de janeiro de 2011.
Vilberto Muller Schovinder
Prefeito Municipal

Caçador
Prefeitura Municipal
Decreto Nº 4.735

DECRETO nº 4.735 de 10 de janeiro de 2011.
Nomeia Comissão Especial de Avaliação.
O Prefeito Municipal DE CAÇADOR, usando das suas atribuições
legais, nos termos do art. 79, inciso VII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados os cidadãos Antônio Carlos do Nascimento Bittencourt, Oscar Scolaro e Fernando Melotti, para, sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão Especial de Avaliação
de uma área de terreno rural com 4.345,65m2 (quatro mil, trezentos e quarenta e cinco metros e sessenta e cinco decímetros quadrados), de uma área maior de 10.251,00m2 (dez mil, duzentos e
cinqüenta e um metros quadrados), matriculado sob o nº 12.239,
pertencente a AMCH Comércio de Materiais de Construção Ltda,
localizado no Bairro Bom Sucesso, próximo ao Kartódromo; e de
dois terrenos urbanos constituídos pelos lotes nºs 1 e 2 da quadra
“T” do Loteamento Jardim Dona Leonora, com área de 405,00 m2
(quatrocentos e cinco metros quadrados) cada, matriculado sob o
nº 2/5945, pertencente ao Município de Caçador; e apresentarem
laudo de avaliação ao Poder Executivo Municipal, no prazo de 15
(quinze) dias, contados da publicação deste Decreto.
Parágrafo único. Esta avaliação faz-se necessária para possível
permuta.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Cancelamento Contrato 172-2010 PREFEITURA

CANCELAMENTO DO CONTRATO N º 172/10
Proc. nº 129/09 - IL nº 07/09
Motivo: foi realizado processo em 2010 e está vigente novo decreto sob nº 4.657.
FORNECEDOR: Fatos Diário Editora Jornalística Ltda.

Cancelamento Contrato 173-2010 PREFEITURA

CANCELAMENTO DO CONTRATO N º 173/10
Proc. nº 129/09 - IL nº 07/09
Motivo: foi realizado processo em 2010 e está vigente novo decreto sob nº 4.657.
FORNECEDOR: AB Revista e Jornal Impressos Ltda.

Cancelamento Contrato 175-2010 PREFEITURA

CANCELAMENTO DO CONTRATO N º 175/10
Proc. nº 66/09 - IL nº 05/09
Motivo: foi realizado processo em 2010 e está vigente novo decreto sob nº 4.657.
FORNECEDOR: Fatos Diários Editora Jornalística Ltda.

Cancelamento Contrato 176-2010 PREFEITURA

CANCELAMENTO DO CONTRATO N º 176/10
Proc. nº 66/09 - IL nº 05/09
Motivo: foi realizado processo em 2010 e está vigente novo decreto sob nº 4.657.
FORNECEDOR: Proart Serviços Gráficos Ltda.

Cancelamento Contrato 177-2010 PREFEITURA

CANCELAMENTO DO CONTRATO N º 177/10
Proc. nº 66/09 - IL nº 05/09
Motivo: foi realizado processo em 2010 e está vigente novo decreto sob nº 4.657.
FORNECEDOR: Scodago Editora Jornalística Ltda.

Câmara de Vereadores

Registre-se e Publique-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Caçador, em 10 de janeiro de
2011.
Saulo Sperotto
Prefeito Municipal.

Resolução Nº 004 de 03 de janeiro de 2011.

Gilberto Nicolao Haudsch
Secretário da Administração e Fazenda.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC,
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 42,
inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

Cancelamento Contrato 168-2010 PREFEITURA

R E S O L V E:
Art. 1º Nomear ANGELA MARIA CARAMORI, para o cargo em comissão de Assessora do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Caçador, Classe: Assessoramento, Nível CPCA 3003, com
carga horária de 35 horas semanais, conforme Anexo II da Lei
Complementar nº 113, de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre
o Novo Plano de Carreira e de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Caçador, e dá outras providências.
Art. 2º Esta Resolução entra vigor em 03 de janeiro de 2011.

CANCELAMENTO DO CONTRATO N º 168/2010.
Proc. nº 32/10 - CV nº 05/10
Motivo: foi gasto valor total causando a extinção do contrato
FORNECEDOR: Vale Visare Editora Gráfica e Propaganda Ltda

Cancelamento Contrato 171-10 PREFEITURA

CANCELAMENTO DO CONTRATO N º 171/10
Proc. nº 129/09 - IL nº 07/09
Motivo: foi realizado processo em 2010 e está vigente novo decreto sob nº 4.657.
FORNECEDOR: Caixa Alta Editora Jornalística Ltda

RESOLUÇÃO nº 004 de 03 de janeiro de 2011.
Nomeia Assessora do Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Caçador.

Gabinete da Presidência, 03 de janeiro de 2011.
Sirley De Fátima Tibes Ceccatto,
Presidente.
Itacir João Fiorese,
Vice-Presidente.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Carlos Evandro Luz,
1º Secretário.
Wilson Luiz Binotto,
2º Secretário.

Resolução Nº 005, de 03 de janeiro de 2011.

RESOLUÇÃO nº 005, de 03 de janeiro de 2011.
Nomeia Assessora Parlamentar de Gabinete da Câmara Municipal
de Caçador.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC,
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 42,
inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear CLÁUDIA KLAUS, para o cargo em comissão de
Assessora Parlamentar de Gabinete da Câmara Municipal de Caçador, Classe: Assessoramento, Nível CPCA 3020, com carga horária
de 35 horas semanais, conforme Anexo II da Lei Complementar
nº 113, de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre o Novo Plano
de Carreira e de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara
Municipal de Caçador, e dá outras providências.
Art. 2º Designar a servidora ora nomeada, para exercer Assessoramento Parlamentar ao Gabinete do Vereador Itacir João Fiorese.
Art. 3º Esta Resolução entra vigor em 03 de janeiro de 2011.
Gabinete da Presidência, 03 de janeiro de 2011.
Sirley de Fátima Tibes Ceccatto,
Presidente.
Itacir João Fiorese,
Vice-Presidente.
Carlos Evandro Luz,
1º Secretário.
Wilson Luiz Binotto,
2º Secretário.
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1º Secretário.
Wilson Luiz Binotto,
2º Secretário.

Resolução Nº 007, de 03 de janeiro de 2011.

RESOLUÇÃO nº 007, de 03 de janeiro de 2011.
Nomeia Assessor Legislativo da Câmara Municipal de Caçador.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC,
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 42,
inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,
R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear ALMIR PAULO DIAS, para o cargo em comissão
de Assessor Legislativo da Câmara Municipal de Caçador, Classe:
Assessoramento, Nível CPCA 3001, com carga horária de 35 horas
semanais, conforme Anexo II da Lei Complementar nº 113, de 20
de agosto de 2007, que dispõe sobre o Novo Plano de Carreira e
de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de
Caçador, e dá outras providências.
Art. 2º - Esta Resolução entra vigor em 03 de janeiro de 2011.
Gabinete da Presidência, 03 de janeiro de 2011.
Sirley de Fátima Tibes Ceccatto,
Presidente.
Itacir João Fiorese,
Vice-Presidente.
Carlos Evandro Luz,
1º Secretário.
Wilson Luiz Binotto,
2º Secretário.

Resolução Nº 008, de 03 de janeiro de 2011.

RESOLUÇÃO nº 008, de 03 de janeiro de 2011.
Nomeia Assessora de Comunicação da Câmara Municipal de Caçador.

Resolução Nº 006, de 03 de janeiro de 2011.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC,
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 42,
inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC,
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 42,
inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,

R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear MARIANA PIACENTINI, para o cargo em comissão de Assessora de Comunicação da Câmara Municipal de Caçador, Classe: Assessoramento, Nível CPCA 3002, com carga horária
de 35 horas semanais, conforme Anexo II da Lei Complementar
nº 113, de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre o Novo Plano
de Carreira e de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara
Municipal de Caçador, e dá outras providências.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor em 03 de janeiro de 2011.

RESOLUÇÃO nº 006, de 03 de janeiro de 2011.
Nomeia Secretária Legislativa da Câmara Municipal de Caçador.

R E S O L V E:
Art. 1º - Nomear MARILUCY WIERZBICKI para o cargo em comissão de Secretária Legislativa da Câmara Municipal de Caçador,
Classe: Coordenação, Nível CPCS 2001, com carga horária de 35
horas semanais, conforme Anexo II da Lei Complementar nº 113,
de 20 de agosto de 2007, que dispõe sobre o Novo Plano de Carreira e de Cargos e Vencimentos dos Servidores da Câmara Municipal de Caçador, e dá outras providências.
Art. 2º - Esta Resolução entra vigor em 03 de janeiro de 2011.
Gabinete da Presidência, 03 de janeiro de 2011.
Sirley de Fátima Tibes Ceccatto,
Presidente.
Itacir João Fiorese,
Vice-Presidente.
Carlos Evandro Luz,
ASSINADO DIGITALMENTE

Gabinete da Presidência, 03 de janeiro de 2011.
Sirley de Fátima Tibes Ceccatto,
Presidente.
Itacir João Fiorese,
Vice-Presidente.
Carlos Evandro Luz,
1º Secretário.
Wilson Luiz Binotto,
2º Secretário.
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Resolução Nº 009, de 10 de janeiro de 2011.

Art. 1º Designar a servidora ROSANE APARECIDA CASSOL PIROLI,
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, para exercer
temporariamente as funções do cargo de Tesoureira da Câmara
Municipal de Caçador.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC,
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 42,
inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e com fundamento no art. 91 da Lei Complementar nº 56/2004 e

Art. 2º Esta Resolução entra vigor em 11 de janeiro de 2011

RESOLUÇÃO nº 009, de 10 de janeiro de 2011.
Interrompe o gozo de férias e convoca servidora da Câmara Municipal de Caçador.

CONSIDERANDO a necessidade do retorno da servidora a atividade, para exercer as funções do cargo de Tesoureira da Câmara
Municipal de Caçador;
CONSIDERANDO que a função do Tesoureiro é imprescindível ao
funcionamento da Câmara, no que se refere ao cumprimento de
suas obrigações financeiras,
R E S O L V E:
Art. 1º Interromper as férias da servidora ROSANE APARECIDA
CASSOL PIROLI, concedidas na forma da Resolução nº 99, de 17
de dezembro de 2010.
Art. 2º Convocar a servidora para retornar as atividades no dia 11
de janeiro de 2011.
Art. 3º O restante do período de férias interrompido, será gozado
em data a combinar.
Art. 4º Esta Resolução entra vigor em 10 de janeiro de 2011
Gabinete da Presidência, 10 de janeiro de 2011.
Sirley de Fátima Tibes Ceccatto
Presidente.
Itacir João Fiorese,
Vice-Presidente.
Carlos Evandro Luz,
1º Secretário.
Wilson Luiz Binotto,
2º Secretário.

Resolução Nº 010, de 11 de janeiro de 2011.

Gabinete da Presidência, 11 de janeiro de 2011.
Sirley de Fátima Tibes Ceccatto
Presidente.
Itacir João Fiorese,
Vice-Presidente.
Carlos Evandro Luz,
1º Secretário.
Wilson Luiz Binotto,
2º Secretário.

Resolução Nº 14, de 12 de janeiro de 2011.

RESOLUÇÃO nº 14, de 12 de janeiro de 2011.
Concede férias a servidor da Câmara Municipal de Caçador.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC,
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 42,
inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador,
R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER 10(dez) dias de férias ao servidor DANIEL FERNANDES, ocupante do cargo em comissão de Assessora Parlamentar de Gabinete da Câmara Municipal de Caçador, referentes ao
período aquisitivo de 05 de janeiro de 2010 a 04 de janeiro de
2011, a contar de 11 de janeiro de 2011 a 20 de janeiro de 2011.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 12 de janeiro de 2011,
com efeitos retroativos a 11 de janeiro de 2011..
Gabinete da Presidência, 12 de janeiro de 2011.
Sirley de Fátima Tibes Ceccatto,
Presidente.

RESOLUÇÃO nº 010, de 11 de janeiro de 2011.
Designa temporariamenteTesoureira da Municipal de Caçador.

Itacir João Fiorese,
Vice-Presidente.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAÇADOR - SC,
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 42,
inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Caçador, e com fundamento na Lei Complementar nº 113/2007 e alterações subseqüentes, e
CONSIDERANDO a necessidade de que seja designado servidor
para exercer as funções do cargo de Tesoureira da Câmara Municipal de Caçador, pois a função é imprescindível ao funcionamento
da Câmara, no que se refere ao cumprimento de suas obrigações
financeiras;
CONSIDERANDO que a Câmara está promovendo os procedimentos necessários à realização de concurso público para preenchimento do referido cargo, que é integrante do quadro de provimento efetivo;
CONSIDERANDO que a servidora Rosane Aparecida Cassol Piroli
recebe função de confiança no grau máximo de 50% (cinqüenta
por cento) sobre seus vencimentos, nos termos da Resolução nº
37, de 06 de maio de 2009, passando a cumular esta designação;
CONSIDERANDO que a servidora Rosane Aparecida Cassol
Piroli,possui graduação em nível superior no curso de Ciências
Contábeis,

Carlos Evandro Luz,
1º Secretário.

R E S O L V E:
ASSINADO DIGITALMENTE

Wilson Luiz Binotto,
2º Secretário.

Campo Alegre
Prefeitura Municipal
Decreto Nº 6.350 de 10 de Janeiro de 2011

DECRETO Nº 6.350 DE 10 DE JANEIRO DE 2011
ATUALIZA TABELA DE VALORES POR METRO QUADRADO
DE TERRENO, PARA CÁLCULO DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO E DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS.
O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o Artigo 1º da Lei Complementar Municipal nº 001 de 21 de
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dezembro de 2001; DECRETA:
Art.1º) Ficam atualizados os valores de que trata o caput do Artigo
1º da Lei Complementar Municipal nº 001/01 de 21 de dezembro
de 2001, conforme Anexo 1, parte integrante deste Decreto:
Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 10 de janeiro de 2011.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal
AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina
Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
10/01/2011
PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito
ANEXO 1
TABELA DE VALORES POR METRO QUADRADO DE TERRENO,
PARA CÁLCULO DO IMPOSTO TERRITORIAL URBANO E DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS.
CLASSE 1 - VERMELHO - R$ 13,3607
Rua Cél. Bento D’Amorim - início na Rod. SC-301, final da Rua Cél.
Raymundo Munhoz
1- Rua Pe. Luiz Gilg - início na Rod. SC-301, final da Rua Pe. Lino
Jacob Vier.
2- Rua Carlos Brandes - início Rua Cél. Bento D’Amorim, final da
Rua Karl H. W. Dudda.
3- Rua 18 de Março - início Rua Pe. Luiz Gilg, final da Rua Karl H.
W. Dudda.
4- Rua Karl H. W. Dudda - início Rua Carlos Brandes, final Rua Pe.
Lino Jacob Vier.
5- Rua Pe. Lino Jacob Vier - início Rua Karl H. W. Dudda, final do
Rio Lageadinho.
6- Rua Nereu Ramos - início na Rua Pe. Lino Jacob Vier, final Rua
Cél. Raymundo Munhoz.
7- Rua Benjamin Constant - início na Rua Pe. Lino Jacob Vier, final
Rua Cél. Raymundo Munhoz
8- Av. Dr. Getúlio Vargas - início Rio Turvo, final da Rua Jorge
Lacerda.
9- Rua Paulo Schroeder - início da Av. Dr. Getúlio Vargas, final da
Rua 7 de Setembro.
10- Rua 7 de Setembro - início da Rua Nereu Ramos, final da Rua
Paulo Schroeder.
11- Rua Cél.Bueno Franco - início da Av. Dr. Getúlio Vargas, final
Prédio da Prefeitura Municipal.
12- Praça Esportes Maurício Foitte lado direito e esquerdo - início
Av. Dr. Getúlio Vargas, final Quadra Areia.
13- Rua Cél.Raymundo Munhoz - início na Rua Cél. Bueno Franco,
final Rua Raymundo Gomes.
Munhoz.
14- Rua Adolfo Konder - início Rua Pe. Luiz Gilg, final da Rua Cél.
Bento D’Amorin.
15- Rua Carlos Brandes - início Rua Karl H. W. Dudda, final da
Rod. SC-301.
16- Calçadão da Cascatinha - situado entre as Ruas Cél. Raymundo Munhoz e Av. Dr. Getúlio Vargas.
CLASSE 2 - AZUL - R$ 11,5935
1- Rua Carolina Kotovicz - início Rod. SC-301, final Rua Eugênio
Duarte.
ASSINADO DIGITALMENTE
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2- Rua Eugenio Duarte - início Rua Carolina Kotovicz, final Rua
Leoberto Leal.
3- Rua Leoberto Leal - início Rod. SC-301, final Rua Eugênio Duarte.
4- Rua Santo Antônio - início Rod. SC-301, final Rua Leoberto Leal.
5- Rua 18 de Março - início Rua Karl H. W. Dudda, final Rua Jorge
Lacerda.
6- Rod. SC-301 - início Rua Maria Dorinha Amorim, final da Propriedade da antiga Indústria Moveis Cascata Ltda.
7- Rua Benjamin Constant - início Rod. SC-301, final Rua Pe. Lino
Jacob Vier.
8- Rua Carlos Brandes - início Rua Cél. Bento D’Amorim, final entrada da antiga Indústria de Móveis Cascata Ltda.
9- Rua Adolfo Konder - início Rua Cél. Bento D’Amorim, final Rua
Benjamin Constant.
10- Rua Pe. Lino Jacob Vier - início Rua Karl H. W. Dudda, final
Rua Jorge Lacerda.
11- Rua 7 de Setembro - início Rua Paulo Schroeder, final Rua
Altamiro Lobo Guimarães.
12- Rua Paulo Schroeder - início Rua 7 de Setembro, final Rua
Oscar Schwarz.
13- Rua Irmã Bonavita - início Rua Cél. Raymundo Munhoz, final
Rio Lageadinho.
14- Rua Cél. Raymundo Munhoz - início Rua Raymundo Gomes
Munhoz, final Rua Altamiro Lobo.
Guimarães.
15- Rua Raymundo Gomes Munhoz - início Rua Cél. Raymundo
Munhoz, final da Cooperativa de Produtores de Mate.
16- Rua Cél. Bueno Franco, início Prefeitura Municipal, final propriedade de Sr.Gastão Wendel.
17- Rua da Cascata - início Prefeitura Municipal, final portão da
propriedade de CRH Empreendimentos Ltda.
18- Rua Waldomiro Machado Schroeder, início Prefeitura Municipal, final Rio Turvo.
19- Rua José Gomes Munhoz - início Rua Waldomiro Machado
Schroeder, final Av. Dr. Getúlio Vargas.
20- Rua Rudolfo Barstch - início na Rua Nereu Ramos, final propriedade de Nádia Terezinha Bastos.
21- Travessa do Mate - início Rua Raymundo Gomes Munhoz, final
propriedade de José Eurides Cordeiro da Cruz.
22- Rua Ernesto Afonso Scheide - início ponte do Rio Turvo, final
Rua Vicente Pereira Neto.
23- Rua Ernesto Afonso Scheide lado esquerdo - início Rua Vicente
Pereira Neto, final Rod. SC-301.
24- Travessa Moacir Machado Schroeder - início Rua Ernesto Afonso Scheide, final Rua Prefeito
Oldemar Duvoisin.
25- Rua Prefeito Oldemar Duvoisin - início Rua Ernesto Afonso
Scheide, final Rod. SC-301.
26- Rua Santa Catarina - início Rua Prefeito Oldemar Duvoisin,
final Rua Eliza Piske.
27- Rua Eliza Piske - início Rua Prefeito Oldemar Duvoisin, final
Rod. SC-301.
28- Rua Paulo Narloch - início Rua Eliza Piske com extensão de
97,00 metros.
29- Rua Carlos Piske Filho - início Rua Eliza Piske com extensão de
150,00 metros.
30- Rua Odorico Gomes Munhoz - início Rua Eliza Piske com extensão de 138,00 metros.
31- Rua Aluizo G. A. Buchmann - início Rua Eliza Piske com extensão de 71,00 metros.
32- Rua Dona Francisca - início Rua Ernesto Afonso Scheide, final
Rua Alfredo Friedrich.
33- Rua Das Américas - Rua Ernesto Afonso Scheide com extensão
de 94,00 metros.
34- Rua Vicente Pereira Neto - início Rua Ernesto Afonso Scheide,
final Rod. SC-301.
35- Rua Miguel Kotovicz - início Rua Vicente Pereira Neto, final Rua
Rodolfo Paulo Herbst.
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36- Rua Adele Schultz - início Rua Vicente Pereira Neto, final propriedade Greipel.
37- Rua Adolfo Paulo Herbst - início Rua Ernesto Afonso Scheide,
final Rod. SC-301.
38- Rua Athanagildo Schmidt - início Rua Ernesto Afonso Scheide,
final com extensão de 151,00 metros.
39- Rua Horst Walter - início Rua Ernesto Afonso Scheide, final
Rua Alfredo Friedrich.
40- Rua Sebastião Leeck - início Rua Pe. Lino Jacob Vier, final com
extensão de 44,00 metros.
41- Rua Ernesto Afonso Scheide lado direito - início Rua Vicente
Pereira Neto, final Rod. SC-301.
42- Rua Bento Veríssimo Munhoz - início Rod. SC-301, final com
extensão de 33,00 metros.
43- Rua Emília Cardoso - início na Rua Paulo Schroeder final com
extensão de 85,00 metros.
44- Rua Gustavo Muhlmann - início na Rua Carlos Schroeder, final
com extensão de 68,00 metros.
45- Rua Walter Weege - início na Rua Carlos Brandes, final com
extensão de 70,34 metros.
CLASSE 3 - AMARELA - R$ 10,2947
1- Rua Santo Antonio - início Rua Eugênio Duarte, final Rua Carolina Kotovicz.
2- Rua Carolina Kotovicz - início Rua Eugênio Duarte, final Rua
Santo Antônio.
3- Rua Altamiro Lobo Guimarães - início Rua Cél. Raymundo Munhoz, final Av. Dr. Getúlio Vargas.
4- Rua Jorge Lacerda - início Av. Dr. Getúlio Vargas, final Rod.
SC-301.
5- Rua 18 de Março - início Rua Jorge Lacerda, final Rua Maria
Dorinha Amorim.
6- Rua Maria Dorinha Amorim - início Rua Pe. Lino Jacob Vier, final
Rod. SC-301.
7- Rua Pe. Lino Jacob Vier - início Rua Jorge Lacerda, final Rua
Maria Dorinha Amorim.
8- Av. Dr. Getúlio Vargas - início Rua Jorge Lacerda, final Rod.
SC-301.
9- Rua Irmã Amália Gheller - início Rua Pe. Lino Jacob Vier, final
Av. Dr. Getulio Vargas.
10- Rua Jose Cardoso de Lima - início Rua Maria Dorinha Amorim,
final com extensão de 81,50 metros.
11- Rod. SC-301 - início Rua Maria Dorinha Amorim, final Av. Dr.
Getúlio Vargas.
12- Travessa Brüski - início Av. Dr. Getúlio Vargas, final Rod. SC301.
13- Rua Lucidório de Souza Freitas - início Rod. SC-301, Av. Dr.
Getúlio Vargas.
14- Rua Ernesto Friedrich - início Rua Lucidório de Souza Freitas,
final Rua Victório Hostins.
15- Rua Victório Hostins - início Rod. SC-301, final Av. Dr. Getúlio
Vargas.
16- Rua Cél. Raymundo Munhoz - início Rua Altamiro Lobo Guimarães, final Rua Das Palmeiras.
17- Rua Sebastião Inglês - início Rua Altamiro Lobo Guimarães,
final na Igreja Família de Jesus.
18- Rua Ricardo Fuckner - início Rua Altamiro Lobo Guimarães,
final com extensão de 120,00 metros.
19- Rua Ervino Friedrich - início Rua Cél. Raymundo Munhoz, final
com extensão de 126,00 metros.
20- Rua Miguel Gorniack - início Rua Cél. Raymundo Munhoz, final
com extensão de 240,00 metros.
21- Travessa Brasil - início Rua Cél. Raymundo Munhoz, final propriedade de Sandra Regina Lepeck.
22- Rua Cél. Veríssimo de Souza Freitas - início Rua Cél. Raymundo Munhoz, final Fábrica de
Refrigerantes
23- Rua Eugênio Duvoisin - início Rua Cél.Veríssimo de Souza
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Freitas, final Herdeiros de Faustino Cardoso Aguiar.
24- Travessa do Caulin - início Rua Cél.Veríssimo de Souza Freitas,
final Rua Cél. Bueno Franco.
25- Rua Cél. Bueno Franco - propriedade Sr. Gastão Wendel, final
frente propriedade de Hans
Ricardo Schneider.
26- Rod. SC-301- início na Ind. de Moveis Cascata Ltda, final Rua
Ernesto Afonso Scheide.
27- Rua Adele Schulz - início Greipel, final Herdeiros de Mário Feliciano.
28- Rua Rodolfo Stutzer - início Rua Ernesto Afonso Scheide, final
Rua Euripedes Farias Munhoz.
29- Rua Joinville - início Rua Horst Walter, final Rua Rodolfo Stutzer.
30- Rua Euripedes Farias Munhoz - início Rua Horst Walter, final
Rua Rodolfo Stutzer.
31- Rua Alfredo Friedrich - início Rua Dona Francisca, final Rua
Rodolfo Stutzer.
32- Rua Dona Francisca - início Rua Alfredo Friedrich, final Rua
Rodolfo Stutzer.
33- Rua Dona Francisca lado direito - início Rua Rodolfo Stutzer,
final ponte Riacho.
34- Rua João Machado Pereira - início Rua Cél. Raymundo Munhoz, final com extensão de 74,00
metros.
35- Rua Rudolfo Muhlbauer - início Rua Cél.Veríssimo de Souza
Freitas, final com extensão de 46,20 metros.
36- Rua São Paulo - início Rua Eugênio Duvoisin, final com extensão de 55,50 metros.
37- Rua Generoso Fragoso - início no começo do asfalto, final Rua
Victor Stachon.
38- Rua Max Otto Becker - início Rua Generoso Fragoso, final Rod.
SC-301.
39- Rua Fernando Jung - início Rua Francisco Dranka, final Rua
Max Otto Becker.
40- Rua Francisco Dranka - início Rua Fernando Jung, final Rua
Carlos Brandes.
41- Rua Carlos Brandes - início Rua Roberto Koenig, final Rua Max
Otto Becker.
42- Rua Francisco Rudnick - início Rua Max Otto Becker, final Rua
Victor Stachon.
43- Rua Victor Stachon - início Rod. SC-301, final Rua Generoso
Fragoso.
44- Rua Germano Schroth - início Rua Bernardo Mareth, final Rua
Max Otto Becker.
45- Rua Estanislau Cavalheiro - início Rua Victor Stachon, final
com extensão de 150,00 metros.
46- Rod. SC-301 - início Rua Max Otto Becker, final com extensão
de 400,00 metros.
47- Rua Prof. Rufino Blaskovski - início Rua João Pius Schindler,
final do calçamento.
48- Rua João Pius Schindler - início Propriedade de Francisco Koehler, final Rua José Endler.
49- Rua Paulo Hornick - início Rua Prof. Rufino Blaskovski, final
Rua João Pius Schindler.
50- Rua José Endler - início Rua João Pius Schindler, final Rua
Albano Wollner.
51- Rua Edgar Cubas - início Rua Ernesto Afonso Scheide com
extensão de 248,38 metros.
52- Rua Laurentino de Barros Lima - início na Veríssimo de Souza
Freitas com extensão de 95,22 metros.
53- Rua Jacy Schroeder Franco - início na Rod. SC-301 sentido
Norte, final com extensão de 526,00 metros.
54- Rua João Hansen Junior - início e final no Condomínio Córdula
Schneider.
55- Rua Eduardo Duvoisin - início final no Condomínio Córdula
Schneider.
CLASSE 4 - VERDE - R$ 8,0377
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1- Rua Santo Antônio - início Rua Carolina Kotovicz, final Rua Floriano Telma.
2- Rua Floriano Telma - início Rua Santo Antônio, final com extensão de 121,00 metros.
3- Rua Rodolfo Stutzer - início Rua Euripedes Farias Munhoz, final
Rua Dona Francisca.
4- Rua Irmã Concília Ortmann - início Rua Rodolfo Stutzer, final
Rua Dona Francisca.
5- Rua Dona Francisca lado esquerdo - início Rua Rodolfo Stutzer,
final Rua Irmã Concília Ortmann.
6- Rua Irmã Olga Mezzaroba - início Rua Rodolfo Stutzer, final Rua
Irmã Concília Ortmann.
7- Rua Cél. Raymundo Munhoz - início Rua das Palmeiras, final Rio
Lageadinho.
8- Rua Das Palmeiras - início Rua Cél. Raymundo Munhoz, Final
Rua Das Azaléias.
9- Rua Do Ipê - início Rua Das Azaléias, final Rua Das Flôres.
10- Rua Das Azaléias - início Rua Das Palmeiras, final Rua Das
Petúnias.
11- Rua Das Flôres - início Rua Das Palmeiras, final Rua Do Ipê.
12- Rua Das Petúnias - início Rua Das Azaléias, final Rua Das
Flôres.
13- Rua Generoso Fragoso - início Rua Germano Neumann, final
no início do asfalto.
14- Rua Fernando Jung - início Rua Raimundo Pereira de Lima,
final Rua Francisco Dranka.
15- Rua Roberto Dranka - início Rua Fernando Jung final Rua Carlos Brandes.
16- Rua Bernardo Mareck - início Rua Carlos Brandes, final Rua
Germano Schroth.
17- Rua Jacob Kmiecick - início Rua João Pius Schindler, final Rua
Alice Lemos.
18- Rua Alice Lemos - início Rua Jacob Kmiecick, final do Perímetro
Urbano.
19- Rua Alcides Medeiros Correia - início Rua Alice Lemos, final
com extensão de 115,20 metros.
20- Rua Bernardo Stominski - início Rua João Pius Schindler, final
Rua Alice Lemos.
21- Rua Jacob Odia - início Rua Bernardo Stominski, final do Perímetro Urbano.
22- Rua Elízio Vicenzi - início Rua João Pius Schindler, final do
Perímetro Urbano.
23- Rua Jacy Schroeder Franco, início na Rod. SC-301 com extensão de 526,00 metros final propriedade família Schroeder.
24- Rua Pe. Romero - Bairro Cascatas, início Rua das Palmeiras,
final extensão 177,00 metros.
25- Rua Das Rosas - Bairro Cascatas, início na Rua Pe. Romero,
final extensão 66,00 metros.
CLASSE 5 - ROXO - R$ 6,1640
1- Rua Carlos Schroeder - início Rua Cél. Raymundo Munhoz, final
com extensão de 223,00 metros.
2- Rua Cél. Veríssimo de Souza Freitas - início Fábrica de Refrigerante, final Rua Cél. Bueno Franco.
3- Rua Cél. Bueno Franco, início propriedade Hans Ricardo Schneider, final Rua Cél.Veríssimo de Souza Freitas.
4- Rua Santo Antônio - início Rua Floriano Telma, final do Perímetro Urbano.
5- Rua Oscar Schwarz - início Rua Paulo Schroeder, final Rua Altamiro Lobo Guimarães.
6- Rua Generoso Fragoso - início Rua Max Rudnick, final Rua Germano Neumann.
7- Rua Germano Neumann - início Rua Generoso Fragoso, final
Estrada Boa Vista.
8- Rua Fernando Jung - início Rua Raimundo P. de Lima, final Cemitério Ecumênico.
9- Rua Raimundo P. de Lima - início Rua Fernando Jung, final Rua
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Carlos Brandes.
10- Rua Carlos Brandes - início Rua Raimundo P. de Lima, final Rua
Roberto Koenig.
11- Rua Germano Schroth - início Rua Carlos Brandes, final Rua
Bernardo Mareth.
12- Rua Aníbal R. Batista - início Rua Estanislau Cavalheiro, final
com extensão de 60,00 metros.
13- Rua Antônio Basílio da Rocha - início Rod. SC-301, final com
extensão de 30,00 metros.
14- Rua Prof. Rufino Blaskovski, início no final do calçamento, final
do rio que passa na propriedade do Sr. Arlindo Ranthum.
15- Rua Luiz Holmann - início Rua Prof. Rufino Blaskovski, final
com extensão de 168,90 metros.
16- Rua Leonardo Saidock - início Rua Prof. Rufino Blaskovski, final
com extensão de 200,00 metros.
17- Rua Francisca Augustin - início Rua Prof. Rufino Blaskovski,
final com 137,30 metros.
18- Rua Júlia Pazda - início Rua João Pius Schindler, final Rua
Rafael Guidini.
19- Rua Otto Rudnick - início Rua José Endler, final Rua João Stall.
20- Rua João Stall - início Rua José Endler, final Rua Otto Rudnick.
21- Rua Tarumã - início a 27,00 da esquina entre as Ruas Generoso Fragoso e Germano Neumann, final com extensão de 92,51
metros.
22- Rua Girassol - início na Rua Prof. Rufino Blaskovski, final com
extensão de 78,52 metros.
23- Rua Bernardo Holmann - início Rua Prof. Rufino Blaskovski,
final com extensão de 158,35 metros.
24- Rua Augusto Pfau - início na Rua Ferdinando Jung, final Rua
Affonso E. Rudnick.
25- Rua Priscila Kiefer - início Ferdinando Jung, final Rua Affonso
E. Rudnick.
26- Rua Elza Rudnick - início Rua Germano Neumann - final Rua
Priscila Kiefer.
27- Rua Affonso E. Rudnick - início Rua Germano Neumann final
com extensão de 178,00 metros.
CLASSE 6 - LARANJA - R$ 4,4500
1- Rua Paulo Schultz - início Rua Generoso Fragoso, final com
extensão de 180,00 metros.
2- Rua Generoso Fragoso - início Rua Max Rudnick, final propriedade Industria Buddmeyer.
3- Rua Max Rudnick lado Direito - início na Rua Generoso Fragoso,
final com extensão de 170,00 metros.
4- Rua Max Rudnick lado esquerdo - início Rua Generoso Fragoso,
final do Perímetro Urbano.
5- Rua Ervino Neumann - início Rua Germano Neumann, final com
extensão de 145,00 metros.
6- Rua Eduardo Hadas - início Rua Ervino Neumann, final com
extensão de 85,00 metros.
7- Rua Pe. Genésio Scharf - início Rua Ervino Neumann, final com
extensão de 105,00 metros.
8- Rua Elvino Neumann - início Rua Germano Neumann, final com
extensão de 70,00 metros.
9- Estrada Boa Vista - início Rua Germano Neumann, final do Perímetro Urbano.
10- Rua Germano Neumann - início Rua Estrada Boa Vista, final
com extensão de 395,00 metros.
11- Rua Bernardo Oleskovicz - início Rod. SC-301, final do Perímetro Urbano.
12- Rod. SC-301 - início 400,00 metros do Trevo sentido São Bento
do Sul, final Perímetro Urbano.
13- Rua Prof. Rufino Blaskovski - Rio, final Perímetro Urbano.
14- Estrada Salto - início Rua Prof. Rufino Blaskovski, final do Perímetro Urbano.
15- Rua Pedro Sorminski - início Rua Prof. Rufino Blaskovski, final
do Perímetro Urbano.
16- Rua Jacob Augustin - início Rua Prof. Rufino Blaskovski, final
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com extensão de 80,00 metros.
17- Rua Emília Ionk - início Rua Prof. Rufino Blaskovski, final do
Perímetro Urbano.
18- Rua José Wollner - início Rua Prof. Rufino Blaskovski, final do
Perímetro Urbano.
19- Rua Alexandre Telma - início Rua José Wollner, final do Perímetro Urbano.
20- Rua Júlia Pazda - início Rua Rafael Guidini, final Perímetro
Urbano.
21- Rua Francisca Heiden - início Rua Prof. Rufino Blaskovski, final
com extensão de 134,00 metros.
22- Rua Rafael Guidini - início Rua Júlia Pazda, final com extensão
de 180,00 metros.
23- Rua Estanislau Milczewsky - início Rua José Endler, final Perímetro Urbano.
24- Rua Francisco Narloch - início Rua Estanislau Michewsky, final
Rua Estanislau Ossovski.
25- Rua Estanislau Ossovski - início Rua Francisco Narloch, final
Rua Rodolfo Heiden.
26- Rua Rodolfo Heiden - início Rua Estanislau Milchewsky, final
Rua Rodolfo Heiden.
27- Rua José Ossovsky - início Rua Estanislau Milchewsky, final
com extensão de 90,00 metros.
28- Rua João Odia - início Rua Estanislau Milchewsky, final com
extensão de 160,00 metros.
29- Rua Augusto Ossovski - início Rua Estanislau Milchewsky, final
com extensão de 57,00 metros.
30- Rua José Endler - início Rua Albano Wollner, final Perímetro
Urbano.
31- Rua Alberto Kroll - início Rua João Pius Schindler, final Rio
Bateias.
32- Rua Blondina Tabbert - início Rua João Pius Schindler, final Rua
Adão Zezotko.
33- Rua Adão Zezotko - início Rua Blondina Tabbert, final Rua
Antonio Milchevsky.
34- Rua Antonio Milchevsky - início Rua Adão Zezotko, final Rua
Jose Endler.
35- Rua Aleixo Pazda - início Rua Antônio Milchevsky, final Rua
José Endler.
36- Rod. SC-425 - início Rio São Miguel, final Rua Número 12.
37- Rua Agapantos - início na Rodovia Municipal 010, final com
extensão de 140,00 metros.
38- Rua Das Camélias - início na Rua Agapantos, final Rio São
Miguel.
39- Rua Dos Lírios - início na Rua Agapantos, final da Rua Das
Bromélias.
40- Rua Das Bromélias - início na Rod. SC-425, final com extensão
de 80,00 metros.
41- Rua Miguel Zoellner - início da Rod. SC-425, final com extensão de 80,00 metros.
42- Rod. SC-425, início no Rio São Miguel final na esquina da Rua:
Das Bromélias.
43- Rua Tarumã - início no novo entroncamento da Rua Germano
Neumann com extensão de 27,00.
CLASSE 7 - MARROM - R$ 2,6615
1- Rua Laurindo Machado - início Rua Max Rudnick, final com extensão de 165,00 metros.
2- Rua Albano Wollner - início Rua José Endler, final com extensão
de 100,00 metros.
3- Estrada Dona Francisca - início Rod. SC-301, final Rodovia Municipal 020.
4- Rodovia Municipal 020 - início Rod. SC-301, final Rio São Miguel.
5- Estrada Dona Francisca - início Rod. SC-301, final do Perímetro
Urbano.
6- Rod. SC-301 - início propriedade Itamar José Cubas, final propriedade Restaurante Carlito Neves Zumbach.
7- Rod. SC-425 - início Rio São Miguel, final Perímetro Urbano.
ASSINADO DIGITALMENTE
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8- Rua número 01 início Rod. SC-425, final com extensão de
390,00 metros.
9- Rodovia Municipal 333 lado esquerdo - início Rod. SC-425, final
Rio São Miguel.
10- Rua Waldemiro Bartsch - início Rodovia Municipal 333, final
com Extensão de 150,00 metros.
11- Rodovia Municipal 333 lado direito - início Rod. SC-425, final
do Perímetro Urbano.
12- Rod. SC-425 - início Rua nº 12, final com extensão de 340,00
metros sentido Campo Alegre ao Distrito de Bateias Baixo.
13- Rua Carlos Schroeder - início do Rio até o final do Perímetro
Urbano.
14- Guilherme Muller Junior - início na Rua denominada A em São
Miguel com extensão de 605,00 metros.
15- Rua Rudolfo Roberto Weldt - início na Rua denominada B em
São Miguel com extensão de 365,00 metros.
16- Rua Paulo Ferreira da Silva - início na Rod. SC-425 com extensão de 450,00 metros.
17- Rua Saltinho - início na Rodovia Municipal 333, com extensão
de 255,00 metros.
18- Rua Vitória Régia - início na Rua Saltinho com extensão de
480,00 metros.
19- Rua Das Pedras - início na Rua Vitória Régia com extensão de
140,00 metros.
20- Rod. SC-425 - início do Perímetro Urbano na localidade de
Lageado, final Rio São Miguel.
21- Rod. SC-425 - início esquina da Rua Das Bromélias, final com
extensão de 340,00 metros sentido Campo Alegre ao Distrito de
Bateias de Baixo.
22- Rua Miguel Gorniack - início no Rio Lageadinho, termina no
final do Perímetro Urbano.
23- Rua Marcilia Gomes Munhoz - inicio Estrada Dona Francisca,
Final extensão de 66,45 metros.
CLASSE 8 - CINZA - R$ 0,8836
1- Rod. SC-301 - início Av. Dr. Getúlio Vargas, final do Perímetro
Urbano.
2- Rod. SC-301 - início final Rua Ernesto Afonso Scheide, final do
Perímetro Urbano.
3- Rod. SC-425 - início Rod. SC-301, final Perímetro Urbano.
4- Rod. SC-301 - início Rua Max Otto Becker, final Rio Negro.
5- Rua Antônio Basílio da Rocha - início Riacho, final do Perímetro
Urbano.
6- Rua Generoso Fragoso - início Rua Victor Stachon, final Rio
Negro.
7- Rod. SC-425 - início 340,00 metros da Rua Número 12, final do
Perímetro Urbano.
8- Rod. SC-301 - início propriedade Itamar José Cubas, final do
Perímetro Urbano.
9- Rua Dona Francisca - início Rod. SC-301, final do Perímetro
Urbano.
10- Rua Alice Lemos - início Jacob Kmiecick, final Perímetro Urbano.
11- Rua João Stall - início Rua Otto Rudnick, final Campo de Futebol.
12- Rua Cambará - início na intercessão da Estrada Dona Francisca
com a Rod. SC-301 com extensão de 142,00 metros.
13- Rua Antonio Rohrbacher início na Estrada Rio Represo sentido
Nordeste, final com extensão de 189,06 metros.
14- Rua Manuel Francisco Neneve - início na encruzilhada da Estrada Bateias de Baixo a Agudos do Sul, final defronte a propriedade de Walter Sell.
15- Rua João de Deus Cubas - entre a Estrada do Salto e Estrada
da Mangueira Velha.
16- Rua Francisco Bueno Franco - início Rod. SC-301, final com
extensão de 808,13 metros - Parque Industrial.
17- Rua Salvador de Lima Cubas - início na Rua Francisco Bueno
Franco, final com extensão de 121,82 metros no Parque Industrial.
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18- Rua Bento Martiniano D’ Amorim - início da Rua Francisco
Bueno Franco, final com extensão de 625,00 metros no Parque
Industrial.
19- Rua Otto Zschoepper - início na Rod. SC-301, final com extensão de 1.825 metros - Campestre.
20- Rua Norvalino Gomes - início na Rod. SC-301, final com extensão de 290,00 metros.
21- Rua Das Nações - início na Rod. SC-425, final propriedade de
Clodoaldo Antonio Machado.
22- Rua Aldo Schmalz - início na Rod. SC-425, final com extensão
de 315,42 metros.
23- Rua José de Souza Freitas - início na Rod. Municipal 080, final
com extensão de 936,17 metros,
24- Rua Antonio Rohrbacher - início Estrada Rio Represo sentido
Nordeste com extensão de 89,06 metros.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 10 de janeiro de 2011.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Decreto Nº 6.351 de 10 de Janeiro de 2011
DECRETO Nº 6.351 DE 10 DE JANEIRO DE 2011
ATUALIZA TABELA DE VALORES MÍNIMOS PARA
COBRANÇA DO ITBI DO TERRITÓRIO RURAL
POR ALQUEIRE CONVERTIDO EM REAIS.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial a Lei Complementar Municipal nº 002 de 21 de dezembro de
2006 alterada pela Lei Complementar Municipal nº 041 de 19 de
dezembro de 2006 em seu Artigo 2º Parágrafo único; DECRETA:
Art.1º) Ficam atualizados os valores de que trata o caput do Artigo
2º da Lei Complementar Municipal nº 041/06 de 19 de dezembro
de 2006, conforme tabela anexa - Anexo III da Lei Complementar
Municipal nº 002 de 21 de dezembro de 2001, parte integrante
deste Decreto:
Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3º Revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 5.943 de 14 de janeiro de 2010.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 10 de janeiro de 2011.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal
AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina
Registrado e publicado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
10/01/2011

Campinas
Cãozinho
Capinzal
Corredeiras
Cubatão
Estr. Rio Vermelho
Faxinal
Floresta
Distritos Fragosos (rural)
Fundão
Lageado
Laranjeiras
Lavrinha
Mato Bonito
Onça Parda
Papanduva
Papanduvinha
Queimados
Quiriri
Rio Represo
Ribeirão das Pedras
Ribeirão do Meio
Rodeio Grande
Saltinho
Salto
Sant’Ana
São Miguel
Serrinha
Tijucume
Ximbuva
Outras não especificadas
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9.927,63
9.927,63
9.927,63
13.651,09
9.927,63
13.651,09
13.651,09
16.133,00
9.927,63
13.651,09
16.133,00
12.410,72
9.927,63
9.927,63
9.927,63
16.133,00
9.927,63
9.927,63
9.927,63
9.927,63
9.927,63
9.927,63
9.927,63
12.410,72
16.133,00
9.927,63
16.133,00
9.927,63
9.927,63
9.927,63
9.927,63

7.445,72
7.445,72
7.445,72
10.548,40
7.445,72
10.548,40
10.548,40
13.030,32
7.445,72
10.548,40
13.030,32
9.308,04
7.445,72
7.445,72
7.445,72
13.030,32
7.445,72
7.445,72
7.445,72
7.445,72
7.445,72
7.445,72
7.445,72
9.308,04
13.030,32
7.445,72
13.030,32
7.445,72
7.445,72
7.445,72
7.445,72

VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Portaria Nº 7.952 de 07 de Janeiro de 2011
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.952 DE 07 DE JANEIRO DE 2011
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO
DE UM TERÇO DE FÉRIAS A SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial
ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19
de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder 30 (trinta) dias de férias a Agente Operacional
I - ZINIL ALVES FERREIRA BISCAIA, matrícula nº 340, referente
ao período aquisitivo 10 de junho de 2010 a 10 de junho de 2011,
pagamento de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo.

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Art.2º) A servidora gozará as férias no período de 10 de janeiro de
2011 á 08 de fevereiro de 2011, segundo opção sua já requerida
junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

ANEXO III
TABELA DE VALORES MÍNIMOS PARA COBRANÇA DO ITBI DO
TERRITÓRIO RURAL POR ALQUEIRE CONVERTIDO EM REAIS

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

LOCALIDADE
Avenca do Rio Negro
Avenquinha
Distrito Bateias de Baixo (rural)
Bateias de Cima
Campestre

CLASSE A
9.927,63
13.651,09
12.410,72
9.927,63
16.133,00

ASSINADO DIGITALMENTE

CLASSE B
7.445,72
10.548,40
9.308,04
7.445,72
13.030,32

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 07 de janeiro
de 2011.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal
AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina
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Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
07/01/2011
PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.953 de 07 de Janeiro de 2011
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.953 DE 07 DE JANEIRO DE 2011
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO
DE UM TERÇO DE FÉRIAS A COORENADORA
DA DEFESA CIVIL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial
ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19
de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias a Coordenadora da Defesa Civil - MARIA DE LOURDES LACHOVSKI PADILHA, matrícula nº
954789, referente ao período aquisitivo 03 de novembro de 2009
a 02 de novembro de 2010, pagamento de um Terço de Férias
referente ao período aquisitivo.
Art.2º) A Coordenadora gozará as férias no período de 10 de janeiro de 2011 á 19 de janeiro de 2011, segundo opção sua já
requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.
Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 07 de janeiro
de 2011.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal
AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina
Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
07/01/2011
PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.954 de 07 de Janeiro de 2011
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.954 DE 07 DE JANEIRO DE 2011
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO
DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO
ADMINISTRADOR DISTRITAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial
ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19
de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder 20 (vinte) dias de férias ao Administrador Distrital - LUIZ CARLOS CHRISTOFF, matrícula nº 954724, referente
ao período aquisitivo 01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro
de 2010, pagamento de um Terço de Férias referente ao período
aquisitivo.
Art.2º) O Administrador gozará as férias no período de 10 de janeiro de 2011 á 29 de janeiro de 2011, segundo opção sua já
requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.
Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
ASSINADO DIGITALMENTE
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Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 07 de janeiro
de 2011.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal
AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina
Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
07/01/2011
PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.955 de 07 de Janeiro de 2011
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.955 DE 07 DE JANEIRO DE 2011
CONCEDE FÉRIAS E AUTORIZA PAGAMENTO
DE UM TERÇO DE FÉRIAS AO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial
ao Artigo 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19
de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Conceder 10 (dez) dias de férias ao Motorista - PAULO PACHECO DA SILVA, matrícula nº 000434, referente ao período aquisitivo 26 de janeiro de 2009 a 25 de janeiro de 2010, pagamento
de um Terço de Férias referente ao período aquisitivo.
Art.2º) O Servidor gozará as férias no período de 10 de janeiro
de 2011 á 19 de janeiro de 2011, segundo opção sua já requerida
junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.
Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 07 de janeiro
de 2011.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal
AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina
Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
07/01/2011
PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.956 de 10 de Janeiro de 2011
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.956 DE 10 DE JANEIRO DE 2011
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO
SOBRE FÉRIAS AO ADMINISTRADOR DISTRITAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial
o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez)
dias sobre Férias, ao Administrador Distrital - LUIZ CARLOS CHRISTOFF, matrícula nº 954724, referente ao período aquisitivo de 01
de janeiro de 2010 à 31 de dezembro de 2010, em moeda corrente
oficial na data de pagamento, sendo opção sua já requerida junto
ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

14/01/2011 (Sexta-feira)

DOM/SC - Edição N° 657

Página 12

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 10 de janeiro
de 2011.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 10 de janeiro
de 2011.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
10/01/2011

Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
10/01/2011

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.957 de 10 de Janeiro de 2011

Portaria Nº 7.959 de 10 de Janeiro de 2011

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial
o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez)
dias sobre Férias, ao Agente Operacional I - CRISTIANO CUNHA,
matrícula nº 000501, referente ao período aquisitivo de 01 de janeiro de 2010 à 31 de dezembro de 2010, em moeda corrente
oficial na data de pagamento, sendo opção sua já requerida junto
ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial
o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez)
dias sobre Férias, a Coordenadora da Defesa Civil - MARIA DE
LOURDES LACHOVSKI PADILHA, matrícula nº 954789, referente
ao período aquisitivo de 03 de novembro de 2009 à 02 de novembro de 2010, em moeda corrente oficial na data de pagamento,
sendo opção sua já requerida junto ao Serviço de Pessoal desta
Prefeitura Municipal.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.957 DE 10 DE JANEIRO DE 2011
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO
SOBRE FÉRIAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 10 de janeiro
de 2011.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal
AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina
Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
10/01/2011
PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.958 de 10 de Janeiro de 2011
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.958 DE 10 DE JANEIRO DE 2011
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO
SOBRE FÉRIAS A CHEFE DO SERVIÇO DE PESSOAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial
o Artigo 161 da Lei Complementar Municipal nº 006 de 19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Autorizar o pagamento de Abono Pecuniário de 10 (dez)
dias sobre Férias, a Chefe do Serviço de Pessoal - ROSANI APARECIDA DA SILVA, matrícula nº 000211, referente ao período aquisitivo de 01 de fevereiro de 2010 à 31 de janeiro de 2011, em
moeda corrente oficial na data de pagamento, sendo opção sua já
requerida junto ao Serviço de Pessoal desta Prefeitura Municipal.
ASSINADO DIGITALMENTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.959 DE 10 DE JANEIRO DE 2011
AUTORIZA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO
SOBRE FÉRIAS A COORDENADORA DA DEFESA CIVIL.

Art.2º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre/SC, 10 de janeiro
de 2011.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal
AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina
Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
10/01/2011
PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Portaria Nº 7.960 de 10 de Janeiro de 2011
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 7.960 DE 10 DE JANEIRO DE 2011
INTERROMPE FÉRIAS DO SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial
aos Artigos 133 e 158 da Lei Complementar Municipal nº 006 de
19 de setembro de 2002; RESOLVE:
Art.1º) Interromper as Férias do Servidor Público, Motorista - DANIEL MARINO MUNHOZ, matrícula nº 000528, 03 de março de
2008 á 31 de dezembro de 2008, a partir de 11 de janeiro de 2011
Art.2º) A interrupção de que trata o Art.1º desta Portaria, segundo
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opção do Servidor Público Municipal já requerida e devidamente
protocolada junto ao Serviço de Protocolo desta Prefeitura Municipal.
Art.3º) Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre “SC”, 10 de
janeiro de 2011.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal
AURIENE ROEPCKE
Secretária Municipal de Administração Interina
Publicada e registrada na forma da Lei Municipal nº 2.416 em:
10/01/2011
PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

Câmara de Vereadores
Extrato do Contrato 04/2010
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Contrato 002/2011 -PMC

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0002/2011
Dispensa de Licitação 0002/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CARNES E DERIV
OBJETO: Locação de imóvel para a manutenção das atividades do
EJA- Educação de Jovens e Adultos, no período de 1º de janeiro a
31 de março de 2011.
VALOR R$: 6.708,00
VIGÊNCIA: 12/01/2011 A 31/12/2011

Contrato 003/2011 - PMC

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0003/2011
Pregão Eletrônico 0146/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: HERBERTO EDEMAR HELLER ME
OBJETO: Contratação de serviços de Transporte Escolar, para a
manutenção do transporte escolar da rede municipal de ensino
para o exercício de 2011, em 217 dias letivos, recursos do FUNDEB, Transporte - Convênio Estado, Salário Educação e PNATE.
VALOR R$: 49.684,32
VIGÊNCIA: 12/01/2011 A 31/12/2011

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2010
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Contratado: ROMANA EMPREITEIRA DE MÃO DE ORA LTDA
Objeto: O objeto do presente contrato consiste na prestação de
serviços e fornecimento de material para reforma do prédio de uso
da Câmara Municipal de Campo Alegre conforme laudo técnico em
seu memorial descritivo itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,
12,14 e 15.
Valor R$ 7.527,00
Vigência: 13/12/2010 a 27/12/2010
Dotação
orçamentária:
01.01.001.031.1101.33903900
e
01.01.001.031.1101.33903000

Contrato 004/2011 - PMC

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0004/2011
Pregão Eletrônico 0146/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAPINZAL
CONTRATADA: ANDRATUR -TRANSPORTES E TURISMO LTDA
OBJETO: Contratação de serviços de Transporte Escolar, para a
manutenção do transporte escolar da rede municipal de ensino
para o exercício de 2011, em 217 dias letivos, recursos do FUNDEB, Transporte - Convênio Estado, Salário Educação e PNATE.
VALOR R$: 39.099,06
VIGÊNCIA: 12/01/2011 A 31/12/2011

Capinzal
Prefeitura Municipal
Aviso de Anulação - Pregão Presencial Nº 0145/2010
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0145/2010

O Prefeito de Capinzal, Estado de Santa Catarina, torna público
que o Pregão Presencial nº 145/2010, cujo objeto é a Aquisição
fracionada de Pneus para veículos e máquinas da frota municipal
para o ano de 2011, foi ANULADA, por ilegalidade de ofício, com
base no artigo 49 da Lei nº 8.666/93. Da anulação cabe recurso,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis da publicação deste aviso, nos termos do art. 109, inciso I, alínea “c” da Lei nº 8.666/93. O processo
se encontra com vista franqueada na sala de Licitações, situada
no Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, rua
Carmelo Zocolli, 155.
Capinzal, 13 de janeiro de 2011.
Leonir Boaretto
Prefeito de Capinzal

ASSINADO DIGITALMENTE

Catanduvas
Prefeitura Municipal
Decreto Nº 1.742

DECRETO nº 1.742, de 11 de janeiro de 2011.
“INSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, CONTRATO E AVALIAÇÕES, PARA O EXERCÍCIO DE 2011, NOMEIA SEUS
MENBROS, DESIGNA PREGOEIRA OFICIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS”.
GISA APARECIDA GIACOMIN, Prefeita Municipal de CatanduvasSC, no uso das atribuições legais que lhe confere os incisos II e
VIII do art. 103 da Lei Orgânica Municipal,
DECRETA:
Art. 1º. Fica instituída a Comissão Permanente de Licitações, Contratos e Avaliações, para o exercício de 2011, composta pelos seguintes membros, sobre a presidência do primeiro:
I - LEANDRA CAMILA ZENARO BRITO - Presidente - CPF nº
008.615.059-64
II - CAMILE RENATA JOHANN FERRAZ - Membro Titular - CPF nº
048.333.889-36
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III - CRISTINA DEPINÉ - Membro Titular - CPF nº 040.710.849-10
IV - FERNANDA SU ELEN TIGRE SPADER - Membro Suplente - CPF
nº 032.950.599-85
V - MARTA ANGELA BORELLA MENEGAT - Membro Suplente - CPF
nº 710.974.579-15
VI - MARLENE MINGORI - Membro Suplente - CPF nº 022.683.08960

Portaria Nº 25/2011 de 13 de janeiro de 2011

Parágrafo único. A investidura na Comissão ora instituída não poderá exceder a 01 (um) ano, vedada a recondução da totalidade
de seus membros no período subseqüente.

Márcio Jucélio De Lucca, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Catanduvas, Estado de Santa Catarina, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por Lei; e

Art. 2º - Compete à Comissão Municipal Permanente de Licitações,
Contratos e Avaliações:

Considerando a conclusão de todas as fases do Processo relativo
ao Concurso Público nº 001/2010;

I - Processar, julgar e aprovar o registro cadastral de fornecedores
do município, bem como fornecer Certificado de Registro Cadastral;

Considerando a ampla publicidade dada aos atos do Concurso Público, com obediência aos prazos recursais e resolvidos os recursos
interpostos;

II - Publicar edital de chamamento para atualização e registro de
novos fornecedores, no mínimo uma vez por ano;

Considerando a regularidade formal dos procedimentos adotados,
tanto pela empresa contratada, quanto pela Comissão especial do
Concurso Público, conforme consta nos autos do respectivo processo;

III - Processar a julgar os processos licitatórios em todas suas
modalidades;

Portaria nº 025/2011, de 13 de janeiro de 2011.
HOMOLOGA O RESULTADO E A CLASSIFICAÇÃO DO CONCURSO
PÚBLICO Nº 001/2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

IV - Avaliar, sempre que convocada, os bens móveis e imóveis que
compõem o patrimônio público municipal;

RESOLVE:
Art. 1º Fica homologado o resultado e a classificação do CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010, conforme consta no quadro seguinte:

V - Avaliar, sempre que convocada, os bens móveis e imóveis de
terceiros, desde que haja interesse do município;

I – Concorrência Geral:

VI - Processar e julgar, todos os processos e avaliações necessárias para o cumprimento da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores
alterações;
Parágrafo único. Das sessões, a Comissão deverá lavrar ata circunstanciada para cada caso, expondo o objeto do julgamento e
as considerações pertinentes.
Art. 3º. Para fins de processar e julgar as Licitações da Modalidade
Convite, nos termos do §1º, art. 51, da Lei 8.666/93, a Comissão
ora nomeada, excepcionalmente, poderá ser substituída pela servidora LEANDRA CAMILA ZENARO BRITO.
Art. 4º. Os membros da presente Comissão responderão solidariamente por todos os atos praticados no exercício das atribuições
que ora são conferidas.

Identificação do Cargo

Nº de vagas

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (SERVENTE)
Identificação do Candidato
Nota
Nº Prova
Nome do Candidato
Insc. Escrita
Gelci Aparecida Aguilera
006 3,00
Claudete dos Santos
007 4,00
Marli Terezinha Anhaya
001 3,80

01

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

Art. 6º. Os membros da presente Comissão, bem como a Pregoeira Oficial não farão jus a remuneração adicional, todavia sua
participação será considerada como relevante serviço prestado ao
Município.

MARCIO JUCELIO DE LUCCA

CLAUDINEI ANTONIO SELLA
Secretário de Administração e Finanças
Registrado e Publicado nesta data.
ASSINADO DIGITALMENTE

Clas.
1º
2º
3º

Não houve inscritos na condição de portadores de necessidades
especiais (deficientes).

Catanduvas/SC, 13 de janeiro de 2011.
MÁRCIO JUCÉLIO DE LUCCA
Presidente

Catanduvas - SC, 11 de janeiro de 2011.
GISA APARECIDA GIACOMIN
Prefeita Municipal

Final
7,66
6,33
5,38

II – Portadores de Necessidades Especiais:

Art. 5º. Fica, ainda, designado para desempenhar as funções de
Pregoeira Oficial, a servidora LEANDRA CAMILA ZENARO BRITO,
com as atribuições previstas na Lei 10.520/02, de 17 de julho de
2002, e normas Municipais pertinentes, tendo como equipe de
apoio os demais membros da Comissão Municipal de Licitações.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prova
Prática
4,66
2,33
1,58

Registrada e publicada em 13 de janeiro de 2011.

Portaria Nº 24/2011 de 03 de janeiro de 2011
PORTARIA Nº PL/024/2011 de 03 de janeiro de 2011.
EXONERA SERVIDOR NA FORMA QUE ESPECIFICA

MARCIO JUCELIO DE LUCCA, Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Catanduvas, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara
Municipal de Vereadores
RESOLVE:
Art. 1º. EXONERAR o servidor LEONARDO ELIAS BITTENCOURT,
ocupante do Cargo em Comissão de Diretor de Câmara, Nível CC
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1, no Quadro de Pessoal do Poder Legislativo de Catanduvas- SC,
nomeado pela Portaria 023/2010, de 1º de março de 2010.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando disposições em contrário.
Catanduvas - SC, 03 de janeiro de 2011.
MARCIO JUCELIO DE LUCCA
Presidente da Câmara
Ato Anterior: Portaria nº PL/023/2010
Publicada em 03/01/2010

Concórdia
Prefeitura Municipal
Portaria Nº 01/2011, de 03 de Janeiro de 2011
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ELÉTRICOS LTDA. 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 convocada a participar da sessão de abertura de
seu Envelope nº 02 - Proposta de Preço, no dia 25/01/2011, às
14h00min (quatorze horas), na Sala de Licitações da Prefeitura
de Concórdia, situada à Rua Leonel Mosele, 62, 1º andar, Centro.
Concórdia, SC, 13 de janeiro de 2011.
LUÍS CARLOS JAROMINEK
Presidente da C.P.L.

Extrato de Aplicação de Penalidades - Pregão
Eletrônico N° 22/2010 PMC
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 290/2010 - PMC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2010 - PMC

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - FUMDEMA
PORTARIA Nº 01/2011, DE 03 DE JANEIRO DE 2011.

Objeto: Contratação de empresa(s) do ramo de transporte coletivo
de passageiros para a prestação, em regime de fretamento, de
serviço de transporte de alunos da rede municipal e estadual do
ensino fundamental, durante o ano letivo de 2011.

O Superintendente da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUMDEMA.

EXTRATO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES
Em cumprimento ao disposto no artigo 87, § 3º da Lei nº 8.666/93,
art. 87, IV, Art. 88, II e III da Lei 8.666/93, torna-se pública, a
APLICAÇÃO DAS SEGUINTES SANÇÕES as empresas:

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 401, de 27 de abril de 2005, c/c o disposto no art. 1º,II,
“1” e VII, da Lei Complementar Federal nº 64, de 18 de maio de
1990 e alterações.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias à servidora MARGARETE POLETTO DALLA
COSTA, ocupante do cargo de CHEFE DE DEPARTAMENTO, no período de 01 de fevereiro a 02 de março de 2011, correspondente
ao período aquisitivo de 12.01.2010 a 11.01.2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente
EDSON LUÍS GONÇALVES
Superintendente da FUMDEMA

Extrato do Resultado da Habilitação - Concorrência
N° 13/2010 PMC
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA - SC
CONCORRENCIA Nº 13/2010 - PMC

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia e/ou
construção civil, em regime de empreitada global (material, mão
de obra e equipamentos), para execução de obra de construção de
residência em alvenaria, no Aeroporto Municipal, de acordo com o
projeto básico constante no anexo “C” do Edital.
EXTRATO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO
Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1.º da Lei nº
8.666/93, 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:
EXECCUTTA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, KAPPA
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, ESTRUTURAL COMÉRCIO E
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, A.S.JUNIOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, DECC CONSTRUÇÕES LTDA e LÍDER MATERIAIS
ASSINADO DIGITALMENTE

LEILA FÁTIMA VARELA ME, inscrita no CNPJ sob nº
00.525.342/0001-25, situada na Rua Mansuetto Fávero, nº 711,
nesta Cidade:
a) Declarar a empresa inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o
Município de Concórdia, mediante o ressarcimento dos prejuízos,
pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, conforme previsto no subitem
16.5.2 do edital, c/c o artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8666/93 e
artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.
b) Multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor total
dos itens não cumpridos, ou seja: R$ 17.528,32 (dezessete mil,
quinhentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos), conforme
previsto no item 16 do edital, c/c o artigo 87, II da Lei Federal
8.666/93.
SIDNEI VILANI ME, inscrita no CNPJ sob nº 12.900.529/0001-40,
situada no Distrito de Planalto, s/n, nesta Cidade:
a) Declarar a empresa inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o
Município de Concórdia, mediante o ressarcimento dos prejuízos,
pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, conforme previsto no subitem
16.5.2 do edital, c/c o artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8666/93 e
artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.
b) Multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor total dos
itens não cumpridos, ou seja: R$ 13.452,76 (treze mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e setenta centavos), conforme previsto no item 16 do edital, c/c o artigo 87, II da Lei Federal 8.666/93.
JOSÉ IDACIR PASINATTO E CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
01.089.107/0001-10, situada na Linha Caixa D’Agua, s/n, nesta
Cidade:
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a) Declarar a empresa inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o
Município de Concórdia, mediante o ressarcimento dos prejuízos,
pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, conforme previsto no subitem
16.5.2 do edital, c/c o artigo 87, IV, da Lei Federal nº 8666/93 e
artigo 7º da Lei Federal 10.520/2002.
b) Multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor total dos
itens não cumpridos, ou seja: R$ 3.656.38 (três mil, seiscentos e
cinqüenta e seis reais e trinta e oito centavos), conforme previsto
no item 16 do edital, c/c o artigo 87, II da Lei Federal 8.666/93.
Concórdia, SC, 10 de janeiro de 2011.
MARIA SUELI S. BIGATON
Secretária Municipal de Administração, em exercício

Extrato do Convênio Nº 01/2011 - FMC
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 01/2011 - FMC

ESPÉCIE: Convênio que celebram entre si a FUNDAÇÃO MUNICIPAL
DE CULTURA - FMC, inscrita no CNPJ sob nº 78.507.670/0001-96,
representada pela sua Superintendente, senhora SANDRA MARA
ROMAN e a ASSOCIAÇÃO DOS BLOCOS CARNAVALESCOS DE
CONCÓRDIA (A.B.C.C.), inscrita no CNPJ sob nº 12.584.464/000171, representada pelo seu Presidente, senhor NEURI GARGHETTI.
OBJETO: Convênio celebrado entre a Associação dos Blocos Carnavalescos de Concórdia (A.B.C.C.) e a Fundação Municipal de Cultura, objetivando a conjunção de esforços para incentivo e difusão
da cultura, mediante a realização do Carnaval de Rua 2011, no
Município de Concórdia.
VALOR: R$ 48.000,00.
PRAZO: 05.01.2011 a 31.12.2011.
DATA DA ASSINATURA: 05 de Janeiro de 2011.

Curitibanos
Prefeitura Municipal
Lei Nº 4.576/2010

LEI Nº 4.576/2010
ALTERA LEI Nº 4.571/2010 QUE ADQUIRE E DOA ÁREA DE TERRAS A CELESC
Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado 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 - Fica alterado o artigo 1º da Lei n. 4.571/2010 que autoriza o Poder Executivo a adquirir e alienar área de terras e que
passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir e doar, sob a
modalidade de compra e venda, um área de terras com 19.500,00
m² (dezenove mil e quinhentos metros quadrados) situada no
imóvel denominado Capão Grande e Taipinhas, composta de campos e matos, objeto parcial da matrícula imobiliária n. 11.139,
de propriedade de Florestal Pinubrás Ltda., com as descrições e
confrontações constantes do memorial descritivo que faz parte integrante desta lei.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
ASSINADO DIGITALMENTE
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revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 17 de dezembro de 2010
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal
Publicada a presente lei aos dezessete dias do mês de dezembro
do ano de dois mil e dez na portaria da Prefeitura Municipal
Edson Tadeu Brocardo
Secretário de Administração e Finanças

Lei Nº 4.577/2010

LEI Nº 4.577/2010
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ANULAR E SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado 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 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular as
dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde na forma da
Lei nº 4.462/2009, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais):
ANULAÇÃO:
06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.1.042 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
4.4.90.00.00.00.00.00.0221 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 3.000,00
06.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2.046
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SAMU
3.3.90.00.00.00.00.00.0221 APLICAÇÕES DIRETASR$ 7.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO
R$ 10.000,00
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Suplementar dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde na
forma da Lei nº 4.462/2009, no montante de R$ 10.000,00 (dez
mil reais):
SUPLEMENTAÇÃO:
06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.1.040 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
4.4.90.00.00.00.00.00.0221 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 10.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 10.000,00
Art. 3º - Para cobertura das suplementações mencionadas no art.
2º ficam utilizadas as anulações constantes no art. 1º, no valor de
R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 17 de dezembro de 2010
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal
Publicada a presente lei aos dezessete dias do mês de dezembro
de dois mil e dez na portaria da Prefeitura Municipal
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Alzani Adriano Scur
Secretário Municipal de Saúde

Lei Nº 4.578/2010

LEI Nº 4.578/2010
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ANULAR E SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Estado 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 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a anular as
dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal, para o Fundo Municipal de Saúde na forma da Lei nº 4.462/2009, no montante de
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais):
ANULA NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0002.2005 MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E
FINAN.
3390000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 30.000,00
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL
13.392.0017.2074 MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
3390000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 25.000,00
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.04 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
20.606.0024.2085 MANUT. DA SECRET. DE AGRICULTURA
3390000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS ..R$ 10.000,00
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
15.452.0018.2075 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE OBRAS
3390000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 4.000,00
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0029.2087 MANUT. DAS ATIV. ESPORTIVAS E RECREATIVAS
3350000000.00.123 TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCR R$
9.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO R$ 78.000,00
Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Suplementar dotações orçamentárias no orçamento do Fundo Municipal
de Saúde, na forma da Lei nº 4.462/2009, no montante de R$
78.000,00 (setenta e oito mil reais):
SUPLEMENTA NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.1040 CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE
4490000000.00.221 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 78.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 78.000,00
Art. 3º - Para cobertura das suplementações mencionadas no art.
2º ficam utilizadas as anulações constantes no art. 1º, no valor de
ASSINADO DIGITALMENTE
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R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 17 de dezembro de 2010
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal
Publicada a presente lei aos dezessete dias do mês de dezembro
do ano de dois mil e dez na portaria da Prefeitura Municipal
Alzani Adriano Scur
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.984/2010

DECRETO Nº 3.984/2010
INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAR ILEGALIDADE NA PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO Á COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUA E SANEAMENTO
- CASAN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de
Curitibanos e,
Considerando que através do Termo Aditivo nº 01/00, celebrado
em 05 de maio de 2000, o Município prorrogou a concessão outorgada à Companhia Catarinense de Água e Saneamento, pelo
Convênio 014/72, para exploração dos serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitários, em mais vinte (20) anos, sem
que este previsse tal prorrogação e sem realizar o indispensável
processo de licitação;
Considerando que, nos termos do art. 175 da Constituição Federal, a outorga de concessão ou permissão de serviço público, será
sempre precedida de licitação;
Considerando que a mesma exigência encontra-se expressa no
art. 14 da Lei 8.987/95, que disciplina o regime de concessão e
permissão da prestação de serviço público;
Considerando que o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo que normas ou ajustes que visem manter ou prorrogar concessões vencidas ou contratadas, na vigência da Constituição de 1988, sem licitação, são inconstitucionais, por violarem o
disposto nos seus artigos 37, inciso XXI e 175, caput;
Considerando que a ausência de licitação permitiu ajustes lesivos ao interesse público e principalmente aos usuários, como a
fixação e reajustamento das tarifas cobradas destes pela própria
concessionária (Cláusula 3.6 e 9.2, “j”) e o direito de, em caso de
rescisão do Contrato, reter os serviços públicos objeto da concessão, até que o Poder Concedente lhe pague eventual indenização;
Considerando que, passados dez (10) da nova Concessão, o sistema de esgotamento sanitário não foi sequer iniciado, acarretando
danos irreparáveis à saúde da população e ao meio ambiente;
Considerando que ao Município, na condição de titular dos serviços (CF,art.30,V), cabe adotar as providências para regularizar a
sua prestação e garantir o direito da população em receber serviço
adequado, nos precisos termos da Lei Federal 11.445, de 05 de
janeiro de 2007;
Considerando que, nos termos da Súmula 473 do S.T.F, a
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Administração pode anular os seus próprios atos, quando eivados
de vícios que os tornem ilegais.
DECRETA
Art. 1º. Instaurar Processo Administrativo para apurar a ilegalidade da prorrogação da concessão para exploração dos serviços de
abastecimento de água e esgotamentos sanitários do Município,
sem o indispensável processo de licitação, o que, se confirmado,
acarretará a nulidade do Termo Aditivo 01/00, com a conseqüente extinção da concessão nos termos do art. 35, inciso V, da Lei
8.987/95.
Art. 2º. Para constituir a COMISSÃO incumbida de conduzir o Processo Administrativo a que se refere o artigo anterior ficam designados os seguintes servidores: 1) Edson Tadeu Brocardo; 2) Marco
Aurélio Scapini; e 3) Mário César Penteado, cabendo ao primeiro
a sua presidência.
Art. 3º. O prazo para conclusão do processo administrativo é de
90 (noventa) dias, contados da publicação do presente Decreto.
Art. 4º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 7 de dezembro de 2010
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto aos sete dias do mês de dezembro
do ano dois mil e sete na portaria da Prefeitura Municipal.
Edson Tadeu Brocardo
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 3.987/2010

DECRETO Nº 3.987/2010
SUPLEMENTA DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de
Curitibanos e na forma da Lei n. 4.462/2009:
DECRETA
Art. 1º - Ficam incluídas no orçamento municipal da Prefeitura
Municipal as fontes de recursos abaixo na forma prevista pela lei
orçamentária nº 4.462/2009
INCLUI FONTE DE RECURSO
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.06 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
015.452.0018.2075 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS
3390000000.00.165 APLICAÇÕES DIRETAS
Art. 2º - Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do orçamento específico do Prefeitura Municipal, na forma da Lei nº
4.462/2009, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
a saber:
SUPLEMENTAÇÃO
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.06 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
015.452.0018.2075 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS
3390000000.00.165 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 50.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 50.000,00
ASSINADO DIGITALMENTE
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Art. 3º - Para cobertura da suplementação acima fica utilizado recursos provenientes do convênio Nº 24.421/2010-0 com o Governo do Estado de Santa Catarina através da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Regional - SDR Curitibanos, no valor de R$
50.000,00 (Cinquenta mil reais).
Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 10 de dezembro de 2010.
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto aos dez dias do mês de dezembro do
ano dois mil e dez na portaria da Prefeitura Municipal.
Edson Tadeu Brocardo
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 3.988/2010

DECRETO Nº 3.988/2010
ATUALIZA VALOR DA UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO - UFM.
Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de
Curitibanos, e na forma determinada pelo § 1º do artigo 396 da
Lei Complementar nº 028/2002 - Código Tributário Municipal
DECRETA
Art. 1º - Fica fixada em R$ 32,51 (trinta e dois reais cinquenta e
um centavos) o valor da Unidade Fiscal do Município - UFM, para
o exercício de 2011, conforme índice de reajuste do IPCA no percentual de 5,6354%, na forma determinada pelo § 1º do artigo
396 do Código Tributário Municipal
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Curitibanos, 14 de dezembro de 2010.
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal
Publicado o presente decreto aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, na secretaria no mural da Prefeitura
Municipal.
Edson Tadeu Brocardo
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 3.989/2010

DECRETO Nº 3.989/2010
ESTABELECE PRAZO DE VENCIMENTOS E DESCONTOS NO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA PARA 2011 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de
Curitibanos, e na forma do artigo 241 e seu parágrafo único da Lei
Complementar nº 028 de 17/12/2002 - Código Tributário Municipal
DECRETA
Art. 1º - Ficam fixadas em seis o número de parcelas para pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
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- IPTU, com vencimento nas datas abaixo relacionadas, referente
ao exercício financeiro de 2011:

04.121.0002.2006 MANUT. DA SECRET. DO PLANEJAMENTO
44900000000.00.301 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 30.000,00

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 44.000,00

parcela
parcela
parcela
parcela
parcela
parcela

-

12
10
10
11
10
09

de
de
de
de
de
de

abril de 2011;
maio de 2011;
junho de 2011;
julho de 2011;
agosto de 2011;
setembro de 2011;

Art. 2º - Para o pagamento à vista do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana - IPTU no exercício financeiro de 2011,
fica fixado em 20% (vinte por cento) o desconto em parcela única,
com vencimento em 10 de março de 2011, podendo ser prorrogado até 31 de março de 2011 ou 10% (dez por cento) de desconto
para pagamento, à vista, em 12 de abril de 2011, podendo ser
prorrogado até o dia 29 de abril de 2011.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 14 de dezembro de 2010.
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal
Publicado o presente decreto aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez na secretaria e no mural da Prefeitura
Municipal.
Edson Tadeu Brocardo
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 3.990/2010

DECRETO Nº 3.990/2010
INCLUI FONTE DE RECURSO, SUPLEMENTA DOTAÇOES ORÇAMENTARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de
Curitibanos :
DECRETA
Art. 1º - Inclui no orçamento municipal da Prefeitura Municipal as
fontes de recursos abaixo na forma prevista pela lei orçamentária
nº 4.462/2009:
INCLUI FONTE DE RECURSO
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28.843.0000.0001 PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA
32900000000.00.301 APLICAÇÕES DIRETAS
Art. 2º - Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do orçamento específico da Prefeitura Municipal, na forma da Lei nº
4.462/2009, no montante de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil
reais), a saber:
SUPLEMENTAÇÃO
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
28.843.0000.0001 PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA INTERNA
32900000000.00.301 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 14.000,00
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE

Art. 3º - Para cobertura da suplementação acima fica utilizado parte do valor do superávit financeiro ocorrido no exercício de 2009,
no valor de R$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil reais), conforme
balanço patrimonial anexo 14 e Decreto 3892/2010.
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 14 de dezembro de 2010.
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal
Publicado o presente Decreto aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez na portaria da Prefeitura Municipal..
Edson Tadeu Brocardo
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 3.991/2010

DECRETO Nº 3.991/2010
REMANEJA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de
Curitibanos e na forma da lei 4.462/2009:
DECRETA
Art. 1º - Ficam remanejadas as dotações orçamentárias entre as
fontes de recurso dentro do mesmo projeto atividade do orçamento do Fundo Municipal de Saúde - no valor de R$ 3.818,75
(três mil, oitocentos e dezoito reais, setenta e cinco centavoss) na
forma autorizada pela lei orçamentária nº 4.462/2009:
DA MODALIDADE DE DESPESA
06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2.34 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.00.00.00.00.00.0221 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 3.818,75
PARA A MODALIDADE DE DESPESA
06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2.34 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.00.00.00.00.00.0221 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 3.818,75
Art. 2º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 17 de dezembro de 2010.
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal
Publicado o presente decreto aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez na secretaria e no mural público
da Prefeitura Municipal.
Alzani Adriano Scur
Secretário Municipal de Saúde
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Decreto Nº 3.992/2010

DECRETO Nº 3.992/2010
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI N. 4.577/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de
Curitibanos e na forma disposta pela Lei n. 4.577/2010
DECRETA
Art. 1º - Ficam anuladas as dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde na forma autorizada da Lei nº 4.577/2010, no
montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais):
ANULAÇÃO:
06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.1.042 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
4.4.90.00.00.00.00.00.0221 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 3.000,00
06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.2.046 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SAMU
3.3.90.00.00.00.00.00.0221 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 7.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO R$ 10.000,00
Art. 2º - Ficam Suplementadas as dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde na forma autorizada pela Lei nº 4.577/2010,
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais):
SUPLEMENTAÇÃO:
06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.1.040 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
4.4.90.00.00.00.00.00.0221 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 10.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 10.000,00
Art. 3º - Para cobertura das suplementações mencionadas no art.
2º ficam utilizadas as anulações constantes no art. 1º, no valor de
R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Curitibanos, 17 de dezembro de 2010
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal
Publicado o presente decreto aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dez na portaria da Prefeitura Municipal
Alzani Adriano Scur
Secretário Municipal de Saúde

Decreto Nº 3.993/2010
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DECRETA
Art. 1º - Ficam anuladas as dotações orçamentárias da Prefeitura
Municipal, para o Fundo Municipal de Saúde na forma autorizada
pela Lei nº 4.578/2010, no montante de R$ 78.000,00 (setenta e
oito mil reais):
ANULA NO ORÇAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0002.2005 MANUT. DA SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E
FINAN.
3390000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 30.000,00
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL
13.392.0017.2074 MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS
3390000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 25.000,00
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.04 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
20.606.0024.2085 MANUT. DA SECRET. DE AGRICULTURA
3390000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS ..R$ 10.000,00
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
15.452.0018.2075 MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE OBRAS
3390000000.00.123 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 4.000,00
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.08 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
27.812.0029.2087 MANUT. DAS ATIV. ESPORTIVAS E RECREATIVAS
3350000000.00.123 TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCR R$
9.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO R$ 78.000,00
Art. 2º - Ficam Suplementadas dotações orçamentárias no orçamento do Fundo Municipal de Saúde, na forma autorizada pela
Lei nº 4.578/2010, no montante de R$ 78.000,00 (setenta e oito
mil reais):
SUPLEMENTA NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0008.1040 CONSTRUÇÃO, AMP. E REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE
4490000000.00.221 APLICAÇÕES DIRETAS R$ 78.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO R$ 78.000,00
Art. 3º - Para cobertura das suplementações mencionadas no art.
2º ficam utilizadas as anulações constantes no art. 1º, no valor de
R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).
Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

DECRETO Nº 3.993/2010
ANULA E SUPLEMENTAR DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS CONSTANTES DA LEI N. 4.578/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Curitibanos, 17 de dezembro de 2010
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de
Curitibanos e na forma disposta

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

ASSINADO DIGITALMENTE

Alzani Adriano Scur
Secretário Municipal de Saúde
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Decreto Nº 3.994/2010

DECRETO Nº 3.994/2010
DECLARA A INEFICÁCIA DE LEI MUNICIPAL ANTE SUA INCONSTITUCIONALIDADE.
Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de
Curitibanos e considerando que, conforme entendimentos doutrinário e jurisprudencial, referenciados no parecer da Procuradoria
Geral do Município, a Administração Pública pode negar validade
ou eficácia à Lei que contrariar a Constituição
DECRETA
Art. 1º. Fica declarada a ineficácia da Lei Promulgada n. 4.474/2010
de 02 de março de 2010, diante de sua inconstitucionalidade e
afronta à Constituição Federal e ao art. 50 da Constituição do
Estado de Santa Catarina, determinando-se aos departamentos
competentes a suspensão de sua execução até decisão final a
Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitibanos, 17 de dezembro de 2010.
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal
Publicada a presente lei aos dezessete dias do mês de dezembro
do ano de dois mil e dez na portaria da Prefeitura Municipal.
Edson Tadeu Brocardo
Secretario de Administração e Finanças

Decreto Nº 3.995/2010

DECRETO Nº 3.995/2010
REAJUSTA VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINCAÇÃO PÚBLICA - COSIP E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de
Curitibanos, e na forma determinada pelo artigo 374 ss da Lei
Complementar nº 028/2002 - Código Tributário Municipal, com
redação dada pela Lei Complementar 030/2003.
DECRETA
Art. 1º - Fica reajustado em 9,66 %, o valor da COSIP, passando
a viger segundo a tabela abaixo indicada:
CONSUMO
Até 50 KW
De 50,01 KW até 79,99 KW
80 KW ou mais

VALOR
Isento
R$ 6,13
R$ 9,51

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2011.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Curitibanos, 17 de dezembro de 2010.
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal
Publicado o presente decreto aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, na secretaria no mural da Prefeitura Municipal.
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Edson Tadeu Brocardo
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 3.996/2011

DECRETO Nº 3.996/2011
DECLARA A INEFICÁCIA DE LEI MUNICIPAL ANTE SUA INCONSTITUCIONALIDADE.
Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de
Curitibanos e considerando que, conforme entendimentos doutrinário e jurisprudencial, referenciados no parecer da Procuradoria
Geral do Município, a Administração Pública pode negar validade
ou eficácia à Lei que contrariar a Constituição
DECRETA
Art. 1º. Fica declarada a ineficácia da Lei Complementar Promulgada n. 68/2010 de 15 de Outubro de 2010, diante de sua inconstitucionalidade e afronta à Constituição Federal e a Constituição
do Estado de Santa Catarina, determinando-se aos departamentos
competentes a suspensão de sua execução até decisão final a
Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Curitibanos, 03 de Janeiro de 2011
Wanderley Teodoro Agostini
Prefeito Municipal
Publicada a presente lei aos três dias do mês de Janeiro do ano de
dois mil e onze na portaria da Prefeitura Municipal.
Edson Tadeu Brocardo
Secretario de Administração e Finanças

Ermo
Prefeitura Municipal
Decreto N.º 004, de 03 de janeiro de 2011.

DECRETO N.º 004, de 03 de janeiro de 2011.
Suplementa Dotação Orçamentária e dá outras providências.
MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 4, inciso I da Lei n° 282 de 06/12/2010 (Lei
Orçamentária Anual);
DECRETA:
Art. 1º. Fica suplementada a dotação orçamentária do Orçamento
Vigente da Prefeitura Municipal de Ermo no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), a saber:
05.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO
12.361.0035.2.008 - Manutenção do Ensino Fundamental
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0024.0 (64) Aplicações Diretas R$
100.000,00
Art. 2º. A suplementação de que trata o Art.1°, correrá por conta
do excesso de arrecadação de recursos de Convênios da fonte 24 ,
Contrato de repasse n° 030.3501-66/2009 - Ministério do Esporte/
CAIXA.
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Erval Velho

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 03 de janeiro de 2011.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal
Portaria 2390/2011

CASSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças interino

PORTARIA 2390, de 03 de janeiro de 2011.
Concede férias a servidores que especifica e dá outras providências.

Decreto N.º 005, de 03 de janeiro de 2011.

Lenita Dadalt Fontana, Prefeita Municipal de Erval Velho/SC, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, especialmente
aquelas contidas no artigo 64, da Lei Complementar n. 007, de 28
de dezembro de 2001.

DECRETO N.º 005, de 03 de janeiro de 2011.
Suplementa Dotação Orçamentária e dá outras providências.
MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 22, da Lei n° 280, de 28/09/2010 (LDO);
DECRETA:
Art. 1º. Fica suplementada a dotação orçamentária do Orçamento
Vigente da Prefeitura Municipal de Ermo no valor de R$ 50.817,59
(cinqüenta mil, oitocentos e dezessete reais e cinqüenta e nove
centavos), a saber:
07.01 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.0039.2.020 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (59) - Aplicações Diretas R$
50.817,59
Art. 2°. A suplementação de que trata o Art.1°, correrá por conta
da anulação do item orçamentário abaixo especificado:
07.01 - SECRETARIA DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL
08.244.0039.2.020 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (27) - Aplicações Diretas R$
50.817,59
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 03 de janeiro de 2011.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Registre-se e Publique-se.
CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças

Convênio Nº. 001/2011
Convênio nº. 001/2011

Contratante: Prefeitura Municipal de Ermo.
Contratado: Associação Corpo de Bombeiros Comunitários de Turvo, Ermo, Meleiro, Morro Grande e Timbé do Sul.
Objeto: contribuição financeira no valor de R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais), divididos em 12 (doze) parcelas.
Vigência: 03 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011.
Data de assinatura: 03 de janeiro de 2011.

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder férias aos servidores abaixo relacionados pelo
período de 30 (trinta) dias, a contar de 02 de janeiro à 31 de janeiro de 2011, conforme respectivos períodos aquisitivos:
Nome
Acyr da Silva
Adriana Aparecida
Maciel
Celso Antonio Girardi
Claudete O. da Silva
Piovesan
Dione Luzia Brito
Souza
Eliane Pinto Lisot

Cargo
Agente de Esportes

Período Aquisitivo
03/06/2009 A

02/06/2010

Professor
Motorista

02/01/2010 A
05/12/2009 A

01/01/2011
04/12/2010

Professor

18/07/2009 A

17/07/2010

02/01/2010 A
02/01/2010 A

01/01/2011
01/01/2011

02/01/2010 A
02/01/2010 A
24/12/2009 A

01/01/2011
01/01/2011
23/12/2010

02/01/2010 A
01/08/2009 A

01/01/2011
31/07/2010

12/01/2009 A

11/01/2010

08/12/2009 A
02/01/2010 A

07/12/2010
01/01/2011

02/03/2009
02/01/2010
02/01/2010
02/01/2010

A
A
A
A

01/03/2010
01/01/2011
01/01/2011
01/01/2011

02/01/2010 A
02/01/2010 A

01/01/2011
01/01/2011

Professor
Professor
Téc. Atividades
Francine Assmann
Administrativas
Giuliana Ganzer
Professor
Loreli Pinto Giacomini Professor
Marcilei F. da Silva
Agente de ServiVettori
ços Gerais
Norma Bernart
Professor
Norma de Giacometti
de Almeida
Professor
Odila Pratto Recalcatti
Diretor de Escolas
Patrícia de Sordi
Professor
Rosangela Ferreira Agente de ServiMendes
ços Gerais
Rúbia Bof
Professor
Simone Simioni
Professor
Sonia Regina Silva
Professor
Tânia M. Antunes
Alberti
Professor
Vera M. Cezar Borin Professor

Art.2º. Esta Portaria n.2390 entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2011.
				
Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Velho - SC, em 03 de janeiro de 2011.
Lenita Dadalt Fontana
Prefeita Municipal
Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.
Walter Kleber Kucher Júnior
Secretário de Administração e Finanças

ASSINADO DIGITALMENTE
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07.00 - Secretaria de Educação Cultura e Esportes
07.02 - Cultura
13.392.0014.1.020 - Construção de Centro de Eventos
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (214) R$
900.000,00
Total R$ 900.000,00

Aviso de Licitação
AVISO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Edital Pregão Presencial Nº. 10/PMF/2011.
OBJETIVO: O presente Edital tem por objetivo a aquisição de forma parcelada de cestas básicas, para atendimento a famílias carentes do Município de Forquilhinha/SC, por meio da Secretaria de
Ação Social, durante o exercício de 2011.
DATA DE ABERTURA: Dia 31 de janeiro de 2011 às 10:00 horas.
EDITAL: Completo e demais esclarecimentos poderão ser obtidos
de segunda a sexta-feira no Departamento de Compras do Município de Forquilhinha, no Paço Municipal “26 de Abril” Edifício sede
da Municipalidade na Avenida 25 de julho, 3400, no horário das
07:00 as 13:00 horas, ou pelos telefones (**48) 3463 8121 ou
3463 8121.
Forquilhinha, 13 de janeiro de 2011.
VALDECIR TISCOSKI
Pregoeiro

Extrato de Contrato FMS Nº. 073/2010
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº. 073/2010

LOCATÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCADOR - ANTONIO HORR
OBJETO - locação de imóvel com área de 1.360,17 m², com
área construída de 200,75 m², localizada na Avenida 25 de julho, 3.130, Centro, Forquilhinha/SC, para atendimento ao CAPS
(Centro de Apoio Psico-social) da Secretaria Municipal de Saúde
de Forquilhinha.
VALOR - R$ 14.220,00 (quatorze mil duzentos e vinte reais).
VIGÊNCIA - de 03/01/2011 à 31/12/2011.
FUNDAMENTO LEGAL - Lei nº. 8.666/93, Dispensa de Licitação nº.
22/FMS/2010.
DATA DA ASSINATURA - 28 de dezembro de 2010.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Fraiburgo
Prefeitura Municipal
Decreto Nº 0026/2011

DECRETO Nº 0026, DE 13 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no
uso de suas atribuições legais; em conformidade com o Art. 14 da
Lei Nº 2084, de 09 de Dezembro de 2010;
DECRETA:
Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2011 crédito adicional suplementar no
valor de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais), nas seguintes
dotações:

ASSINADO DIGITALMENTE

Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no
artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro
apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do
exercício de 2010, por origem de recurso, em conformidade com
o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº.
1794/06.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito.
Fraiburgo, 13 de Janeiro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal
ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Decreto Nº 0027/2011

DECRETO Nº 0027, DE 13 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no
uso de suas atribuições legais; em conformidade com o Art. 14 da
Lei Nº 2084, de 09 de Dezembro de 2010;
DECRETA:
Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2011 crédito adicional suplementar no
valor de R$ 75.000,00 (Setenta e cinco mil reais), nas seguintes
dotações:
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
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.3.0200 (212) R$
75.000,00
Total R$ 75.000,00
Art. 2º. Os recursos necessários para atendimento ao disposto no
artigo 1º deste Decreto, correrá à conta do Superávit Financeiro
apurado no Balanço Consolidado do Município de Fraiburgo do
exercício de 2010, por origem de recurso, em conformidade com
o artigo 43, § 1º; inciso I da Lei 4.320/64 e Prejulgado TCE nº.
1794/06.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito.
Fraiburgo, 13 de Janeiro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal
ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento
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Decreto Nº 0028/2011

Portaria Nº 0236/2011

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina no
uso de suas atribuições legais; em conformidade com o disposto
no artigo 16 da Lei Nº 2084, de 09 de dezembro de 2010 e o disposto no item 4,2 da Nota Técnica Nº 509/2006-GEACC/CCONTSTN de 27 de março de 2006, expedida pelo Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional;

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º
1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em
conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010
e Contrato Administrativo;

DECRETA:
Art.1º. Fica aberto no orçamento da Prefeitura Municipal de Fraiburgo para o exercício de 2011 crédito adicional suplementar no
valor de R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais) , nas seguintes dotações orçamentárias:

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse
público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para
a prestação de serviço;

07.00 - Secretaria de Educação Cultura e Esportes
07.02 - Cultura
13.392.0014.1.020 - Construção de Centro de Eventos
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas - Recurso 0.1.9232 (213) R$
4.000.000,00

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, TANIA DIAS DE ALMEIDA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º
055.622.069-27, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,
com carga horária de 40 horas semanais, no período de 17 de
janeiro de 2011 até 01 de abril de 2011.

DECRETO Nº 0028, DE 13 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

Total R$ 4.000.000,00
Art. 2º. Os recursos necessários para a suplementação do artigo
anterior correrão à conta do Convênio 1.249/2010-1 Celebrado
entre o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Regional de Videira e o Município de Fraiburgo, tendo como objeto a transferência de recursos financeiros destinados
a Construção do Centro de Eventos - Bloco I.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito.
Fraiburgo, 13 de Janeiro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal
ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0235/2011

PORTARIA Nº 0235, DE 13 DE JANEIRO DE 2011.
Concede Função Gratificada.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais; e em conformidade com a Lei Complementar n.º 110, de 03
de março de 2010; e em conformidade com a comunicação interna
n.º 004/2011;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora ADÉLIA APARECIDA PIERDONÁ BALESTRIN, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº 579.307.59920, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUDITOR FISCAL,
com carga horária de 40 horas semanais, Função Gratificada Nível
5, por estar assumindo a função de responsável pela Auditoria
Tributária, a partir de 14 de janeiro de 2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 13 de janeiro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal
ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento
ASSINADO DIGITALMENTE

PORTARIA N.º 0236 DE 13 DE JANEIRO DE 2011.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 13 de janeiro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal
ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria Nº 0237/2011

PORTARIA N.º 0237 DE 13 DE JANEIRO DE 2011.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado
NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º
1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em
conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010
e Contrato Administrativo;
Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse
público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para
a prestação de serviço;
RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, LENIR APARECIDA
BLASIUS, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 020.497.06952, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga
horária de 40 horas semanais, no período de 17 de janeiro de
2011 até 01 de abril de 2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 13 de janeiro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal
ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento
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Portaria Nº 0238/2011

PORTARIA N.º 0238 DE 13 DE JANEIRO DE 2011.
Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo

estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de
março de 2010; Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de
2010; de acordo com o Edital de Concurso Público 001/2010, homologado pelo decreto 306/2010;

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar n.º 109, de 03 de março
de 2010; Lei Complementar n.º 110, de 03 de março de 2010; de
acordo com o Edital de Concurso Público 007/2010, homologado
pelo decreto 312/2010;

RESOLVE:
Art. 1º Nomear SEBASTIÃO MACHADO DOS SANTOS, brasileiro,
divorciado, inscrito no CPF sob o n.º 480.092.889-34, no cargo de
provimento efetivo de GUARDA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, com
carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei,
a partir de 17 de janeiro de 2011.

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MARCELO NOIA LOPES, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.º 022.821.449-10, no cargo de provimento
efetivo de OPERADOR DE ETA/ ETE, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração fixada em Lei, com lotação na Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, a partir
de 17 de janeiro de 2011.

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

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

Fraiburgo, 13 de janeiro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal
ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Fraiburgo, 13 de janeiro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Portaria Nº 0241/2011

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Constituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º
1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em
conformidade com o Edital n.º 0024 de 17 de novembro de 2010
e Contrato Administrativo;

Portaria Nº 0239/2011

PORTARIA Nº 0239, DE 13 DE JANEIRO DE 2011.
Amplia Carga Horária de Servidor.
O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e
em conformidade com a comunicação interna n.º 0005/2011, da
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;
Considerando que está substuindo, por 20 horas semanais, a servidora ELIZABETE ARALDI, que se encontra em férias.
RESOLVE:
Art. 1º Ampliar de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais a
carga horária da servidora LUCIANE FABER DIDOMENICO, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 041.564.689-84, nomeada
no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR, na área da EDUCAÇÃO INFANTIL, no período de 14 de janeiro de 2011 até 31 de
janeiro de 2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

PORTARIA N.º 0241 DE 13 DE JANEIRO DE 2011.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, para atender excepcional interesse
público, na área da Saúde;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para
a prestação de serviço;
RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ROSILENE SCHEFFMACHER, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 690.981.82968, na função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, com carga
horária de 40 horas semanais, no período de 17 de janeiro de
2011 até 01 de abril de 2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Fraiburgo, 13 de janeiro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Fraiburgo, 13 de janeiro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Edital de Notificação de Exclusão do Simples Nacional

Portaria Nº 0240/2011

PORTARIA N.º 0240 DE 13 DE JANEIRO DE 2011.
Nomeia Servidor Público Municipal em cargo de Provimento Efetivo
NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o regime jurídico

ASSINADO DIGITALMENTE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL

O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NOTIFICA AS EMPRESAS ABAIXO RELACIONADAS DA SUA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL, TENDO EM VISTA A FALTA DE IMPUGNAÇÃO OU DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS PARA COM O MUNICÍPIO (ART.
17, V, DA LC 123/2006; ARTS. 4º E 6º DA RESOLUÇÃO CGSN
Nº 15 DE 23 DE JULHO DE 2007, COM EFEITOS A PARTIR DE
01/01/2010 - ART. 31 DA LC 123/2006), A SABER: Claudir Ferreira
de Souza - CNPJ 09.649.789/0001-80; Dayane Cristina Vardanga
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- CNPJ 10.565.961/0001-05; Sebastião Antunes Biciclos - Me CNPJ 01.034.030/0001-81; J.S. - Assessoria e Serv. Em Refrig.
Indust. Ltda. - 06.115.461/0001-96; Schumacher Tur Viagens e
Turismo Ltda - Me - CNPJ 06.971.569/0001-80; Vicente Chiapetti & Cia Ltda - Me - CNPJ 06.044.324/0001-08; We Motos Ltda
- Me - CNPJ 09.330.066/0001-14; Sonia Aparecida Dias da Silva
& Cia Ltda - Me - CNPJ 07.858.170/0001-50; José Elinar Varela
da Luz - CNPJ 10.736.307/0001-09; Paulo Frattini - Me - CNPJ
00.196.182/0001-18; Eliane Aparecida Marcondes da Silva - Me
CNPJ 10.285.999/0001-16; Karla Morais do Canto - 05529944990
- CNPJ 12.484.520/0001-04; Fabio Junior Marques - 02378292902
- CNPJ 12.164.964/0001-54; Locadora de Mão de Obra na Construção Civil Weni Ltda Me - CNPJ 03.164.111/0001-21; Construtora
Jose Reinaldo Ltda - CNPJ 05.140.822/0001-91; Schaly Metalúrgica Ltda - Me - CNPJ 06.979.332/0001-46; Ecoverde Gerenciamento de Resíduos Ltda Epp - CNPJ 10.687.466/0001-60; Paulo Sergio
Segala & Cia Ltda - CNPJ 07.816.636/0001-55; Moraes Decorações Ltda - CNPJ 09.395.824/0001-82; Peixoto Automóveis Ltda
- CNPJ 09.529.605/0001-49; Transcargas JT Transportes Ltda CNPJ 07.815.597/0001-71; Ivanir de Araujo Proencio - Me - CNPJ
02.632.116/0001-79; Valdenir Mozzer - Me - CNPJ 01.741.902/000141; Marlene Franco da Silva - CNPJ 08.759.171/0001-00; Alcides Rodrigues de Moraes - CNPJ 06.969.122/0001-77; Severino
Araldi & Cia Ltda - CNPJ 04.663.592/0001-82; Sebastião de Jesus Padilha de Lima - CNPJ 07.666.181/0001-39; Maria Jandira
Mariano - CNPJ 07.480.789/0001-74; Maçã Transportes Rodoviários Ltda - CNPJ 10.401.850/0001-55; Vanderlei dos Santos
Macedo - CNPJ 08.004.255/0001-34; Transmaçã Transportes
Ltda - CNPJ 80.983.331/0001-28; Edifike Empreiteira de Mão
de Obra Ltda - Me - CNPJ 09.500.084/0001-05; Edson Alves
dos Santos Cabeleireiro - Me - CNPJ 09.219.659/0001-08; Eloir
Salete da Silva Hofstatter - CNPJ 10.615.288/0001-62; Mecânica Industrial São Jorge Ltda - CNPJ 08.257.853/0001-15; A.R.
Serviços Florestais Ltda - CNPJ 07.235.106/0001-13; Leonilda
Terezinha Cardoso - CNPJ 01.513.923/0001-00; Ernando dos
Santos - Unitec - CNPJ 05.834.280/0001-57; Angélica de Andrade - CNPJ 08.149.391/0001-12; Anny Comércio de Frutas Nacionais e Importadas Ltda - CNPJ 09.603.181/0001-15; Mecânica
Industrial JLA Ltda - CNPJ 09.480.870/0001-80; Mercado Arial
- CNPJ 03.890.558/0001-88; Ralf Zink - CNPJ 09.152.788/000126; Materfrai Mercearia e Materiais de Construção Ltda - Me CNPJ 03.028.035/0001-27; Wilma dos Anjos Scalabrin - CNPJ
07.269.634/0001-93; Emerson L. Dalag. & Cia Ltda - Me - CNPJ
02.599.654/0001-09; 3J Chapeação, Pint., Balanc. E Com. Var. de
Peças Aut. Ltda -Me - CNPJ 11.108.721/0001-36; Cleiton Barbosa
Chapeação Ltda - Me - CNPJ 10.737.089/0001-27; Mini Mercado Dutra Center Ltda - Me - CNPJ 05.022.013/0001-85; Amauri
Anderson Dartora & Cia Ltda - Me - CNPJ 10.744.790/0001-73;
Jair Ruthes - 52667529987 - CNPJ 11.598.645/0001-94; Viviane
Aparecida Vicente e Cia Ltda - Me - CNPJ 10.225.214/0001-10;
Casa da Construção Ltda - Me - CNPJ 07.847.235/0001-62; Irmãos Priguli Ltda - Me - CNPJ 10.941.077/0001-10; Vladimir
de Oliveira Cabral e Cia Ltda - Me - CNPJ 10.906.417/0001-71;
G P Chocolataria Ltda - Me - CNPJ 09.615.263/0001-80; Andre Angeli - 00425543900 - CNPJ 11.771.800/0001-22; Juares da Silva Pasetto - CNPJ 79.935.110/0001-03; LSC Escola de
Idiomas Ltda - Me - CNPJ 09.353.765/0001-80; Ernesto Pires
- 04431266909 - CNPJ 11.867.385/0001-05; Cerealista Fadani Ltda - Me - CNPJ 07.448.594/0001-47; Moraes & Rizzolli Ltda
- Me - CNPJ 09.360.062/0001-89; Moraes & Rizzolli Ltda - Me
- Filial - CNPJ 09.360.062/0002-60; Magazine Flor D’ Liz Ltda CNPJ 10.144.003/0001-52; Vilar Comércio de Pneus Ltda - CNPJ
85.160.489/0001-11; Mecânica Agrícola E.C.L.M. Ltda - CNPJ
09.604.631/0001-94; Nelson Cordeiro Pereira - 75381133987
- CNPJ 11.364.776/0001-07; J.N Comércio de Alimentos Ltda Me - CNPJ 10.571.367/0001-19; J.Soares Empreiteira de Mão de
Obra Ltda - Me - CNPJ 08.789.384/0001-85; Jamir Antunes Cordeiro - 46355901949 - CNPJ 11.592.506/0001-53; Débora Gonçalves da Silva - CNPJ 11.408.004/0001-20; Sapataria WS Ltda
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- Me - CNPJ 09.438.073/0001-34; Paulo Cezar Vacari - Me - CNPJ
00.713.863/0001-06; Melotto Auto Center Ltda. - Me - CNPJ
07.857.959/0001-97; Supermetal Esquadrias e Estruturas Ltda. Me - CNPJ 07.143.917/0001-94.

Garopaba
Prefeitura Municipal
Aviso de Credenciamento CR 003/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº. 003/2011

O Fundo Municipal de Saúde de Garopaba torna público que estará credenciando, no âmbito do município de Garopaba, pessoas
jurídicas para o fornecimento de óculos a pacientes avaliados pelo
Setor de Assistência Social da Secretaria de Saúde e considerados
aptos a receber o beneficio.
O credenciamento ficará aberto até dia 25 de janeiro de 2011. O
edital completo encontra-se a disposição na internet, no endereço www.garopaba.sc.gov.br, ou não sendo possível, poderá ser
obtido através de cópias, as expensas dos interessados, na sede
da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito a Praça Governador Ivo
Silveira, 296, centro.
Garopaba, 13 de janeiro de 2011.
Luiz Carlos Luiz
Prefeito Municipal

Aviso de Extrato de Dispensa de Licitação Nº
02/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA
DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador
Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de
acordo com o inciso X do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:
Processo nº. 07/2011; DL n°. 02/2011; Contratada: Associação
Educacional a Serviço da Vida - ASESV; Objeto: Locação de imóvel, parte térrea do prédio, situado na Rua São Miguel nº 598,
Centro, Garopaba - SC, para utilização da escola de educação infantil, da Secretaria de Educação; Valor: R$ 21.600,00 (vinte e um
mil seiscentos reais); Data da contratação: 07/01/2011.
Luiz Carlos Luiz
Prefeito Municipal

Aviso de Extrato de Dispensa de Licitação Nº
03/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA
DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador
Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de
acordo com o inciso X do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de
junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por DISPENSA DE LICITAÇÃO:
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Processo nº. 08/2011; DL n°. 03/2011; Contratada: Ação Social
São Joaquim de Garopaba; Objeto: Locação de imóvel, situado na
Praça 21 de abril, Centro, Garopaba/SC, para utilização da escola
de educação fundamental, deste município; Valor: R$ 9.000,00
(nove mil reais); Data da contratação: 07/01/2011.
Luiz Carlos Luiz
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação PR 002/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2011
A Prefeitura Municipal de Garopaba torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de uma mini carregadeira para atender as necessidades da Secretaria de Infra Estrutura e Serviços Urbanos.
Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes
nº. 1 - “PROPOSTA” e nº. 2 - “DOCUMENTAÇÃO” deverão ser protocolados no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Garopaba,
sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/
SC, até às 14h25min do dia 27/01/2011.
A sessão se dará a partir das 14h30min do dia 27/01/2011, no
endereço acima especificado.
O Edital encontra-se a disposição dos interessados, no site www.
garopaba.sc.gov.br
Garopaba, 12 de janeiro de 2011.
Luiz Carlos Luiz
Prefeito Municipal

Extrato do Convênio 001/2011
Extrato do Convênio 001/2011

CONVÊNIO: 001/2011
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Garopaba
CNPJ: 82.836.057/0001-90
CONVENENTE: Primeiro Grupamento de Bombeiros Militar de Garopaba
CNPJ: 06.096.391/0001-76
OBJETO: Convênio de Cooperação visando o fornecimento, através da Secretaria Municipal de Saúde, de materiais e medicamentos de uso hospitalar e de servidores municipais, para manutenção
dos serviços desenvolvidos pelo Primeiro Grupamento de Bombeiros Militar de Garopaba.
VIGÊNCIA: 12/01/2011 a 31/12/2011
AMPARO LEGAL: Lei Municipal nº 1.171/2007 e sua alteração, Lei
Municipal 1.241.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º SEMESTRE DE 2010
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: GAROPABA/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Exercício: 2010
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010
CVA: 2011011309434300202221
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
CAMPO
1
2
3
4
5
6
7

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECURSOS VINCULADOS
Recursos Vinculados
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
RECURSOS NÃO VINCULADOS
Recursos Ordinários
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)
TOTAL (III) = (I+II)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS

R$ 1,00
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
(a)
3.151.374,80
3.151.374,80
3.151.374,80

8
SERVIDORES ¹
Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

OBRIGAÇÕES
DISPONIBILIDADE
FINANCEIRAS
DE CAIXA LÍQUIDA
(b)
(c) = (a-b)
2.518.367,15
633.007,65
2.518.367,15
633.007,65
2.518.367,15
633.007,65

1.535.803,95
1.535.803,95

906.120,37
906.120,37

629.683,58
629.683,58

1.535.803,95
4.687.178,75

906.120,37
3.424.487,52

629.683,58
1.262.691,23

7.653.428,75

217,78

7.653.210,97

Fonte:
Nota:
GAROPABA, 13/01/2011

______________________________

______________________________

LUIZ CARLOS LUIZ

ARTUR EMILIO LOPES

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 580.019.569-20

CPF.: 210.108.200-44

______________________________
RONALDO GABRIEL ANTÔNIO
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 579.332.949-87
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: GAROPABA/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Exercício: 2010
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010
CVA: 2011011309434300202221
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R$ 1,00

RESTOS A PAGAR
Empenhados e Não Liquidados (NãoLiquidados e Não Pagos (Processados)
processados)
CAMPO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
De Exercícios
Anteriores

1
2
3
4
5
6
7

RECURSOS VINCULADOS
Recursos Vinculados
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
RECURSOS NÃO VINCULADOS
Recursos Ordinários
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)
TOTAL (III) = (I+II)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS

8
SERVIDORES ¹
Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Do Exercício

De Exercícios
Anteriores.

DISPONIBILIDADE
EMPENHOS NÃO
DE CAIXA
LIQUIDADOS
LÍQUIDA (ANTES
CANCELADOS
DA INSCRIÇÃO
(NÃO INSCRITOS
EM RESTOS A
POR
Do Exercício.
PAGAR NÃO
INSUFICIÊNCIA
PROCESSADOS
FINANCEIRA)
DO EXERCÍCIO)
2.481.450,42
3.123.688,30
0,00
2.481.450,42
3.123.688,30
0,00

0,00
0,00

14.483,19
14.483,19

9.230,23
9.230,23

0,00

14.483,19

9.230,23

2.481.450,42

3.123.688,30

0,00

0,00
0,00

68.572,40
68.572,40

1.543,09
1.543,09

809.629,64
809.629,64

1.440.856,31
1.440.856,31

0,00
0,00

0,00

68.572,40

1.543,09

809.629,64

1.440.856,31

0,00

0,00

83.055,59

10.773,32

3.291.080,06

4.564.544,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.653.210,97

0,00

Fonte:
Nota:
GAROPABA, 13/01/2011

______________________________

______________________________

LUIZ CARLOS LUIZ

ARTUR EMILIO LOPES

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 580.019.569-20

CPF.: 210.108.200-44

______________________________
RONALDO GABRIEL ANTÔNIO
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 579.332.949-87
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: GAROPABA/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Exercício: 2010
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010
CVA: 2011011309434300202221
RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)
CAMPO
1
2
3
CAMPO
4
5
CAMPO
6
7
CAMPO
8
9
10
11

R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL

Despesa Total com Pessoal - DTP
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA

GARANTIAS DE VALORES

13

41,85

14.741.993,31
14.004.893,65

54,00
51,30
% SOBRE A RCL

VALOR

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR

0,00
22,00
% SOBRE A RCL

0,00

0,00

0,00

0,00

4.367.998,02

16,00

1.910.999,13

7,00

DISPONIBILIDADE DE
INSCRIÇÃO EM RESTOS CAIXA LÍQUIDA (ANTES
A PAGAR NÃO
DA INSCRIÇÃO EM
PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO
DO EXERCÍCIO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)

Valor Total

3.291.080,06

ATO DECLARATÓRIO

-14,47
120,00
% SOBRE A RCL

0,00
6.005.997,28

Operações de Crédito Externas e Internas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e
Externas
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da
Receita

CAMPO

11.424.721,75

-3.950.804,56
32.759.985,14

Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal

RESTOS A PAGAR

% SOBRE A RCL

VALOR

Dívida Consolidada Líquida
Limite Definido por Resolução do Senado Federal

CAMPO

12

VALOR

DATA DA PUBLICAÇÃO

Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados
encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art.
48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir
14/01/2011

4.564.544,61
MEIO DA PUBLICAÇÃO
(Diário Oficial, Edital, etc)
DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS

Fonte:
Nota:
GAROPABA, 13/01/2011

______________________________

______________________________

LUIZ CARLOS LUIZ

ARTUR EMILIO LOPES

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 580.019.569-20

CPF.: 210.108.200-44

______________________________
RONALDO GABRIEL ANTÔNIO
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 579.332.949-87
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RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º SEMESTRE DE 2010
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: GAROPABA/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Exercício: 2010
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO- DEZEMBRO
CVA: 2011010612415900706705
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
CAMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)
Disponibilidade de Caixa Bruta
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)

CAMPO

RESULTADO NOMINAL

Em 31/Dez/
2009 (a)
828.392,71
2.845.248,20
2.901.924,36

SALDO
Em
31/Out/2010 (b)
765.662,99
4.321.424,73
4.610.988,74

Em.
31/Dez/2010 (c)
674.723,46
4.625.528,02
4.681.673,33

26.056,91
82.733,07

26.480,43
316.044,44

26.910,28
83.055,59

-2.016.855,49
0,00
322.253,49
-2.339.108,98

-3.555.761,74
0,00
305.669,31
-3.861.431,05

-3.950.804,56
0,00
285.218,60
-4.236.023,16

No Bimestre

PERÍODO DE REFERÊNCIA
Até o Bimestre

(c - b)
10

CAMPO

11

VALOR

(c - a)

-374.592,11

-1.896.914,18
VALOR

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

CORRENTE

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO
ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-23.753,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO
CAMPO

12
13
14
15
16
17
18
19
20

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)
Passivo Atuarial
Demais Dívidas
DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)
Disponibilidade de Caixa Bruta
Investimentos
Demais Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
(IX) = (VII - VIII)

Em 31/Dez/
2009
7.912.637,16

SALDO
Em
31/Out/2010
7.912.637,16

Em.
31/Dez/2010
7.567.171,14

7.912.637,16
0,00

7.912.637,16
0,00

7.567.171,14
0,00

6.149.063,17
3.336,76

6.734.093,48
4.751,17

7.653.428,75
2.798,52

6.145.726,41
0,00
0,00

6.730.631,68
0,00
1.289,37

7.650.630,23
0,00
0,00

1.763.573,99

1.178.543,68

-86.257,61
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: GAROPABA/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Exercício: 2010
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010/BIMESTRE NOVEMBRO- DEZEMBRO
CVA: 2011010612415900706705
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
21
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) =
22
(IX - X)

R$ 1,00
0,00

1.763.573,99
Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

0,00

0,00

1.178.543,68

-86.257,61

Fonte:
Nota:
GAROPABA, 06/01/2011

______________________________

______________________________

LUIZ CARLOS LUIZ

ARTUR EMILIO LOPES

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 580.019.569-20

CPF.: 210.108.200-44

______________________________
RONALDO GABRIEL ANTÔNIO
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 579.332.949-87
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM ENSINO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2010
1 - BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS
Arrecadação Até
o Mês

Receitas Oriundas de Impostos
1.1 - IPTU
1.2 - ITBI
1.3 - ISS
1.4 - FPM
1.5 - IRRF
1.6 - ICMS
1.7 - IPI
1.8 - IPVA
1.9 - ITR
1.10 - Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação
1.11 - Dívida Ativa de Impostos
1.12 - Multas e Juros de Mora
TOTAL

2.437.415,76
837.370,33
1.023.570,65
6.831.238,05
275.591,12
4.505.520,47
96.125,06
1.044.162,58
16.565,30
28.783,20
888.035,29
138.386,38
18.122.764,19

2 - ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO
Acumulado até o
Mês
4.530.691,05
3.349.267,16
18.809,36
1.825.680,86
9.724.448,43

Especificação
2.1 - 25% das Receitas Oriundas de Impostos
2.2 - Cota-Parte do FUNDEB
2.3 - Rendimento de Aplicação - FUNDEB
2.3 - Convênios
TOTAL
3 - APLICAÇÃO
Exigência Legal
(1)

Especificação
3.1 - Contribuição ao FUNDEB
3.2 - Professor em Efetivo Exercício
3.3 - Manutenção do Ensino
3.4 - Convênio
TOTAL

2.504.478,93
2.020.845,91
3.373.442,72
1.825.680,86
9.724.448,43

Realizada ( 2 )
2.448.906,53
2.868.575,10
2.811.323,28
1.594.731,95
9.723.536,86

Diferença ( 3 )
-55.572,40
847.729,19
-562.119,44
-230.948,91
-911,57

OBS.: 1 - Este formulário deverá ser publicado bimestralmente. Art. 72 da Lei de Diretrizes e Bases.
2 - O atendimento aos percentuais mínimos exigidos, deverão ser apurados trimestralmente;
Art. 69, § 4º da Lei de Diretrizes de Bases.

Garopaba, 04 de janeiro de 2011.
% APLICADO : 26,27%
Aplicado a menor :
230.037,34
PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE

TEC. CONTABILIDADE

SECR. MUNIC. DA EDUCAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM SAÚDE
MÊS DE DEZEMBRO DE 2010
1 - BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS
Arrecadação
Até o Mês

Receitas Oriundas de Impostos
1.1 - IPTU
1.2 - ITBI
1.3 - ISS
1.4 - FPM
1.5 - IRRF
1.6 - ICMS
1.7 - IPI
1.8 - IPVA
1.9 - ITR
1.10 - Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação
1.11 - Dívida Ativa de Impostos
1.12 - Multas e Juros de Mora
TOTAL

2.437.415,76
837.370,33
1.023.570,65
6.831.238,05
275.591,12
4.505.520,47
96.125,06
1.044.162,58
16.565,30
28.783,20
888.035,29
138.386,38
18.122.764,19

2 - ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Acumulado até
o Mês
2.718.414,63
31.153,05
3.043.683,66
5.793.251,34

Especificação
2.1 - 15% das Receitas Oriundas de Impostos
2.2 - Rendimento de Aplicação
2.3 - Convênios PAB / PSF / PACS / etc.
TOTAL
3 - APLICAÇÃO
Especificação

Exigência Legal
(1)

Realizada ( 2 )

Diferença ( 3 )

3.1 - Gastos com Saúde
3.2 - (-) Convênios

2.718.414,63
3.074.836,71

4.332.442,82
2.828.437,95

TOTAL

5.793.251,34

7.160.880,77

1.614.028,19
-246.398,76
0,00
0,00
0,00
1.367.629,43

% aplicado =
Aplicado a maior =

23,91%
1.614.028,19

Garopaba, 04 de janeiro de 2011.

PREFEITO MUNICIPAL

ASSINADO DIGITALMENTE

TEC. CONTABILIDADE

SECR. MUNIC. DA SAÚDE
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: GAROPABA/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Exercício: 2010
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CVA: 2011010612415900706705
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)
CAMPO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
1
RECEITAS
Previsão Inicial
2
3
Previsão Atualizada
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Receitas Realizadas
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para
Créditos Adicionais)
DESPESAS
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Executadas
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
Superávit Orçamentário

R$ 1,00
No Bimestre
-

23.873.697,00

-

23.873.697,00

-

6.285.860,26

31.416.983,28
-

-

855.671,60

-

-

-

23.873.697,00
11.829.335,99

-

35.703.032,99

Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34

CAMPO
35
36
37
38
39
40
41

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Resultado Nominal
Resultado Primário
RESTOS A PAGAR POR PODER
E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo.
Poder Legislativo.
TOTAL

27.345.921,22

Até o Bimestre
4.322.103,48

30.637.001,28

6.119.563,86
6.119.563,86

30.637.001,28
27.345.921,22

-

3.291.080,06
Até o Bimestre
27.299.987,62

No Bimestre

Até o Bimestre

-

-

-

-

-

-

-

1.040.038,89

1.719.133,85

135.089,97
135.089,97

235.226,28
235.226,28

904.948,92

1.483.907,57

-

0,00

Meta Fixada no AMF
CAMPO

6.119.563,86

No Bimestre

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE
PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)
Despesas Previdenciárias Executadas (II)
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)
Despesas Previdenciárias Executadas. (V)
Liquidadas.
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.
Resultado Previdenciário. (VI) = (IV-V)

30.637.001,28
30.637.001,28
3.291.080,06
779.982,00

CAMPO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
20
Receita Corrente Líquida

CAMPO

4.322.103,48
6.119.563,86
-

CAMPO
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
16
Despesas Empenhadas
17
Despesas Executadas
18
19

Até o Bimestre

da LDO
(a)
-23.753,00
-68.600,00

Inscrição
82.733,07
82.733,07

Resultado Apurado
Até o
Bimestre
(b)

%
em Relação à Meta
(b/a)

-1.896.914,18
-134.085,63

7.986,00
195,46

Cancelamento Até o

Pagamento Até o

Saldo

Bimestre

Bimestre

a Pagar

6.998,22
6.998,22

75.734,85
75.734,85

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

974.668,44
960.806,48

108.094,79
108.094,79

841.938,37
841.938,37

24.635,28
10.773,32

13.861,96

0,00

0,00

13.861,96

1.057.401,51

115.093,01

917.673,22

24.635,28
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: GAROPABA/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Exercício: 2010
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CVA: 2011010612415900706705
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R$ 1,00
Limites Constitucionais Anuais

CAMPO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

Valor Apurado Até o % Mínimo a Aplicar
Bimestre
no

% Aplicado
Até o Bimestre

Exercício
42
43

44

45
46
47

CAMPO
48
49

CAMPO
50
51
52
53
54
55
56
57

CAMPO
58
59

CAMPO

60
61
62

CAMPO
63

CAMPO

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de
Impostos em MDE
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração
do Magistério com Ensino Fundamental e Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração
do Magistério com Educação Infantil e Ensino
Fundamental
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo
Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS
DE CAPITAL

4.760.728,39 25%

26,27

0,00 60%

0,00

2.868.575,10 60%

85,17

0,00 10%

0,00

4.689.600,69 -

-

71.127,70 -

-

Valor Apurado Até o Bimestre

Receitas de Operações de Crédito
Despesa de Capital Líquida
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE
PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (I-II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias. (IV)
Despesas Previdenciárias. (V)
Resultado Previdenciário. (IV-V)

Exercício
¹

0,00

40.000,00

8.084.772,58

3.360.994,08

10º Exercício
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84.019,40
202.900,70

19.385,33
456.331,40

0,00
215.386,74

0,00

-118.881,30

-436.946,07

-215.386,74

Bimestre

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
SAÚDE

Saldo a Realizar
94.500,00

-64.500,00

29.290,00

20.000,00

Limite Constitucional Anual
% Mínimo a Aplicar
% Aplicado
no
Até o Bimestre
Exercício

Valor Apurado
Até o Bimestre

-

-

0,00
0,00

Valor Apurado Até o

-

-

4.259.400,39 -

-

73.042,43 -

-

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%)
ATO DECLARATÓRIO

35º Exercício

-

DOS RECURSOS

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS
DE PPP

20º Exercício

-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de
Saúde
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

Saldo Não Realizado

0,00

DATA DA PUBLICAÇÃO

MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial,
Edital, etc)

Pag. 25/ 26

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

14/01/2011 (Sexta-feira)

DOM/SC - Edição N° 657

Página 61

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: GAROPABA/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.836.057/0001-90
Exercício: 2010
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CVA: 2011010612415900706705
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

64

Os abaixo-assinados declaram que publicaram o
relatório cujos dados encontram-se resumidos neste
demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei
Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir

R$ 1,00

14/01/2011

Diário Oficial dos Municípios

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.
Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não
processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:
a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II
da Lei 4.320/64.

Fonte:
Nota:
GAROPABA, 06/01/2011

______________________________

______________________________

LUIZ CARLOS LUIZ

ARTUR EMILIO LOPES

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 580.019.569-20

CPF.: 210.108.200-44

______________________________
RONALDO GABRIEL ANTÔNIO
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 579.332.949-87
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Câmara de Vereadores
Edital de Licitação - Convite Nº 02/2011 -CV
EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: CONVITE Nº. 02/2011 - CV
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
A CÂMARA MUNICIPAL DE GAROPABA, através da Comissão Permanente de Licitações e em conformidade com a Lei nº. 8.666, de
21 de junho de 1993, suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna público a realização de licitação, no dia 21/01/2011,
às 14:30 horas, na Sala da Comissão de Licitações da Câmara
Municipal de Garopaba, Rua Professor Antônio José Botelho, nº.
113, Centro, Garopaba/SC, na modalidade CONVITE, objetivando a locação de veículo a ser utilizado pela Câmara Municipal de
Garopaba, nas condições fixadas neste Edital, sendo a presente
licitação do tipo “MENOR PREÇO GLOBAL”.
O recebimento dos Envelopes “A”, contendo a documentação de
habilitação dos interessados e Envelopes “B”, contendo a proposta
de preços dos interessados, dar-se-á até às 14:00 horas, do dia
21/01/2011.
A abertura dos Envelopes “A”, contendo a documentação de habilitação, dar-se-á no mesmo local retro estabelecido, às 14:30
horas, do dia 21/01/2011. Havendo a concordância da Comissão
de Licitações, e de todos os proponentes, formalmente expressa
pela assinatura do Termo de Renúncia, conforme modelo constante no Anexo II, renunciando à interposição de recurso da fase
de habilitação, proceder-se-á, nesta mesma data, a abertura dos
Envelopes “B”, contendo a Proposta de Preço, dos proponentes
habilitados.
II - OBJETO
A presente Carta Convite visa a escolha da melhor proposta para
o seguinte objeto:
Locação de dois Veículos, tipo passeio, sendo um com ano mínimo de fabricação 2009, modelo 2010, e outro com ano mínimo
de fabricação 2010, modelo 2011, ambos com seguro total do
veículo e contra terceiros, quilometragem livre, ar condicionado,
direção hidráulica, vidros e travas elétricas, quatro portas laterais,
a gasolina, motor 1.6 de potência com 101 CV, compartimento de
carga 330 litros.
III - DAS SANÇÕES
O inadimplemento dos prazos e condições deste Edital sujeitará a
licitante às sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93.
IV - DA HABILITAÇÃO
Para habilitação serão necessários a apresentação dos seguintes
documentos originais ou cópia autenticada em Cartório:
a) Cédula de Identidade;
b) Registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
d) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e
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Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente,
na forma da lei;
f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação
regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.
g) Certidão de regularidade de situação (CRS), perante o FGTS,
fornecido pela Caixa Econômica Federal de acordo com a Lei nº.
8.036, de 11 de maio de 1990;
h) Certidão Negativa de Débito (CND) com o INSS, de acordo com
a Lei nº. 8.212, de 24 de junho de 1991;
V - CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
Para participarem da presente Carta Convite, os licitantes deverão
apresentar na Sala da Comissão de Licitações, da Câmara Municipal de Garopaba, 02 (dois) envelopes, devidamente fechados,
contendo no envelope “A” os documentos de “HABILITAÇÃO” e
no envelope “B” a “PROPOSTA”. Os envelopes deverão conter na
parte externa, os seguintes dizeres:
ENVELOPE “A” - HABILITAÇÃO
CONVITE Nº. 02/2011
NOME DO PROPONENTE:
ENVELOPE “B” - PROPOSTA
CONVITE Nº. 02/2011
NOME DO PROPONENTE:
VI - CRITÉRIO PARA JULGAMENTO
No julgamento das propostas, que será pelo regime de Menor Preço Global, levar-se-ão em conta no interesse do serviço público, as
seguintes condições:
a) Comprovação de que o bem proposto encontra-se em conformidade com as exigências e especificações deste Edital;
b) MENOR PREÇO, desde que cumpridas as formalidades do item
“a”;
c) No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas,
e após obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da Lei Federal nº.
8.666/93 e alterações, a classificação se fará obrigatoriamente por
sorteio em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, sendo vedado outro procedimento.
VII - FORNECIMENTO DE ELEMENTOS
A Câmara Municipal de Garopaba, através da Comissão de Licitações, fornecerá cópia do Edital, especificações do objeto a ser adquirido e demais elementos necessários, durante o horário normal
de atendimento deste órgão licitante.
VIII - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS
Fica adotado para este certame, o critério de aceitabilidade de
preço unitário.
IX - DOS PREÇOS
Os preços a serem apresentados pelos licitantes serão fixos e
poderão sofrer reajuste anual pelo INPC ou índice que venha a
substituí-lo, na prorrogação do contrato, caso este ocorra.
X - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
O pagamento será efetuado conforme descrito abaixo:
Forma de pagamento: Mensal.
XI - RECURSOS FINANCEIROS
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Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento vigente, classificados e codificados sob nº.:
01.01.2.001.3.3.90.00.00.00.00.00 (2) - Saldo R$ 370.800,00
XII - DA RECISÃO
Para a rescisão do futuro contrato, aplica-se no que couber as
disposições previstas nos artigos 77 ao 80 da Lei Federal nº.
8.666/93.
XIII - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
A partir da data da assinatura do contrato até 31 de dezembro de
2011, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo, mediante acordo entre as partes, de acordo com i inciso II, do artigo 57,
da Lei nº. 8.666/93.
XIV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Garopaba para dirimir todas as
questões deste Convite, que não forem resolvidas por via administrativa ou por arbitramento, na forma do Código Civil.
XV - DISPOSIÇÕES GERAIS
A Comissão de Licitação reserva-se o direito de rejeitar uma, varias ou todas as propostas, desclassificar aquelas que não estejam
em conformidade com as exigências do presente Edital, dispensar
formalidades omitidas, ou revelar irregularidades sanáveis.
XVI - ANEXOS
Integram o presente Edital, dele fazendo parte como transcritos
em seu corpo, os seguintes anexos:
a) Anexo I - Item do Edital de Licitação
b) Anexo II - Termo de Renúncia
c) Anexo III - Minuta do Contrato
XVII - DISPOSIÇÕES FINAIS
Para o conhecimento público, expede-se o presente Edital, que é
afixado no Mural da Câmara Municipal de Garopaba, publicado no
DOM e Diário Oficial do Estado de Santa Catarina.
Garopaba, 12 de janeiro de 2011.
Paulo Sérgio de Araújo
Presidente
Câmara Municipal de Garopaba
(Processo nº. 03/2011)
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Gaspar
Prefeitura Municipal
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
N. 147 1000/2010
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 1000/2010

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.

Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

LYV4555

55077585C

GFS SERVICOS TRANSPORTES LTDA

5746/3

187 * I

LZW8704

55077538C

MAURO DE CAMARGO

5991/0

206 * I

MAN8659

55077215C

ARLINDO CANI

5746/3

187 * I

MAP7157

55077228C

SOLANGE GODINHO

5746/3

187 * I

MBR4449

55118569C

GILBERTO ANTONIO DALLA VALLE

5967/0

203 * V

MCT1491

55115839C

CONSTRUTORA PORTO BELO LTDA

5541/1

181 * XVII

MDA8025

55076123C

EDIRLEIA DA SILVA

5185/2

167

MDT5761

55115801C

CHRYSSA WULESCHEN

5541/1

181 * XVII

MFM1424

55076737C

7 LASCAS CONFECCOES LTDA.ME.

7366/2

252 * VI

MGZ5716

55077210C

EDSON BARBOZA DE SENA

5207/0

169

MHC8202

55077341C

ANT CHOQUE COFECCOES LTDA ME

7366/2

252 * VI

MIA9545

55075795C

MAICON DA SILVA

5550/0

181 * XVIII

MIS5810

55077046C

ANDRE DA SILVA

5916/1

202 * II

MLC2307

55077009C

EVALDIR RIBEIRO GOSCH

5550/0

181 * XVIII

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, 21 DE DEZEMBRO DE 2010

PEDRO DA SILVA
DIRETOR GERAL DA DITRAN
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 1009/2011

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.

Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

MGS8512

55077180C

THIAGO DAGNONI

6556/5

230 * I

MGW9356

55077798C

GERSON RIKACZEWSKI

5053/1

162 * VI

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, 12 DE JANEIRO DE 2011

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI
DELEGADO DE POLICIA
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
N. 147 1010/2011
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 1010/2011

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.

Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

LZL5978

55076966C

ADILSON TREVISAN

5746/3

187 * I

MGA1737

55118209C

LUIZ FERNANDO LANA

5541/1

181 * XVII

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, 12 DE JANEIRO DE 2011

PEDRO DA SILVA
DIRETOR GERAL DA DITRAN
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
N. 147 999/2010
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 999/2010

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.

Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

ANY2878

55077425C

CECILIA ALVES

6920/0

233

BKG9102

55117804C

VILMAR RAMOS DA LUZ

5010/0

162 * I

BU256

55115150C

JOSE LUIZ GUENO

5274/1

175

DJE6499

55077416C

LUIZ GERVASI FILHO

6920/0

233

KDD2323

55077261C

ROBERTO BARBOSA CAETANO

6920/0

233

LZA9802

55077548C

FABIANO DENZER

6912/0

232

LZC9764

55077436C

ARNOLDO DA COSTA

6599/2

230 * V

LZL4555

55117833C

OSMARINO CARDOSO VALENTE

6599/2

230 * V

LZO0230

55077273C

JULIO CESAR SCHROEDER

6920/0

233

MAJ7841

55115145C

NILTON DA SILVA

5010/0

162 * I

MAS7491

55077271C

FABIANO JOSE DOS SANTOS

6920/0

233

MBD9336

55117937C

GILDO STEINHAUSER

5010/0

162 * I

MBW2359

55116016C

RICARDO CORREA DOS SANTOS

6637/2

230 * IX

MCA9134

55115833C

JEAN FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA

6610/2

230 * VII

MCA9134

55118384C

JEAN FELIPE DE SOUZA OLIVEIRA

6912/0

232

MCE9126

55077712C

ANA CLAUDIA MARASKI SCHRAMM

6920/0

233

MCX4166

55118176C

ERNESTO ALVES

5010/0

162 * I

MCX4166

55118177C

ERNESTO ALVES

6637/2

230 * IX

MCX4166

55118178C

ERNESTO ALVES

6599/2

230 * V

MDJ7849

55115147C

JEAN CARLOS MENDES

5010/0

162 * I

MEL9395

55077430C

LUCIMERE MAURA ZEFERINO

6556/5

230 * I

MEL9395

55077431C

LUCIMERE MAURA ZEFERINO

6912/0

232

MEL9395

55077432C

LUCIMERE MAURA ZEFERINO

5010/0

162 * I

MEL9395

55077433C

LUCIMERE MAURA ZEFERINO

5118/0

164 c/c 162 * I

MES8138

55074730C

TAISA ANDREIA WANZYNACK

6912/0

232

MEX6458

55114871C

MAICON LUIS COELHO

5010/0

162 * I
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MEX6458

55114872C

MAICON LUIS COELHO

5118/0

164 c/c 162 * I

MGM4932

55118360C

ROSALINO DE LIMA

5010/0

162 * I

MGM4932

55118361C

ROSALINO DE LIMA

5061/0

163 c/c 162 * I

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, 21 DE DEZEMBRO DE 2010

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI
DELEGADO DE POLICIA
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 590 596/2010

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.

Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

ABF7710

8590015220

HAINS FUCHS

7455/0

218 * I

AFP2441

8590017171

JOAO FELISBINO BREDES CASTILHOS

7455/0

218 * I

AIX5509

8590020254

CAIO FERNANDO MARQUES

7455/0

218 * I

AMB1062

8590015180

WIRLE TEREZINHA DE MELLO

7455/0

218 * I

CGB6901

8590018876

CARLOS LUIS DE SOUZA

7455/0

218 * I

CIR7474

8590018404

JOSE CARLOS DAGNONI

7463/0

218 * II

CLN8780

8590018008

ADAIR DE OLIVEIRA LEMES

7455/0

218 * I

COQ8312

8590016512

DALTRO DENISIO ADAO

7463/0

218 * II

CYE3305

8590020426

ELIANE HULLER LAURINDO

7455/0

218 * I

CZK9801

8590018721

JEFERSON FERNANDO RETORE

7455/0

218 * I

DJC8199

8590019193

DANIELA NAZIDE DA COSTA

7455/0

218 * I

DOM5262

8590018785

NEURI JOSE CALDAS

7455/0

218 * I

DTC3474

8590018792

SILVIO DE ANDRADE

7455/0

218 * I

EBG9676

8590018503

ILSON GRIGA

7455/0

218 * I

IGR6942

8590018191

ZELIA MARIA MORDASKI

7455/0

218 * I

IJW8346

8590018885

ELOI SCHNAIDER E MAICON ELOI SCHNAIDER

7455/0

218 * I

IOC5815

8590019132

PAULO MUNHOS MOREIRA

7455/0

218 * I

JDS2396

8590019034

JOAO ALVARO SANTOS BANDEIRA

7455/0

218 * I

JMZ0309

8590017493

VENICIO MICHEL

7455/0

218 * I

KAD4315

8590020424

ERONDINA PEREIRA

7471/0

218 * III

KOI6364

8590019757

JONAS BATISTA ALMEIDA

7455/0

218 * I

LCE6787

8590014493

ELIONAI EUGENIO DE CAMARGO JUNIOR

7455/0

218 * I

LWR0588

8590019691

SIRLEI MOREIRA

7471/0

218 * III

LXL4853

8590016284

GABRIEL PFLEGER

7455/0

218 * I

LXX0137

8590018339

HERIVELTO SANTOS SOARES

7463/0

218 * II

LYE1012

8590017457

NELSON DE ALMEIDA RODRIGUES

7455/0

218 * I
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LYE5684

8590018457

BRUNO BARTH

7455/0

218 * I

LYH1075

8590008013

ENTENOR DE SOUZA

7455/0

218 * I

LYH2208

8590018268

SANDRO COSTA LOPES

7463/0

218 * II

LYK3512

8590018950

ANA APARECIDA BONA

7455/0

218 * I

LZD0739

8590016222

DANIEL DOS SANTOS

7455/0

218 * I

LZH4280

8590018890

JOSE CARLOS DA SILVA

7455/0

218 * I

LZQ0474

8590018615

MARCIO NEI FILAGRANA

7455/0

218 * I

LZU2873

8590018386

LIRIO BITTENCOURT

7455/0

218 * I

LZW6393

8590018960

ANILTON ROSA

7455/0

218 * I

MAA7044

8590015325

LEANDRO POMPEU FUCK NEGOSEK

7455/0

218 * I

MAC9890

8590019613

VALMOR BORBA

7455/0

218 * I

MAJ8823

8590018753

JACOB SPERZEL FILHO

7455/0

218 * I

MAL2283

8590018964

EUZILENE GRIGORIO DA SILVA

7455/0

218 * I

MAN0444

8590018845

ANELOR SIEMENTKOWSKI

7455/0

218 * I

MAO6533

8590018622

GEAN CARLO CARDOSO

7455/0

218 * I

MAO8935

8590018673

GELASIO TONHOLI

7455/0

218 * I

MAT1632

8590019581

IDELORDE DE ASSIS

7455/0

218 * I

MAY3335

8590017993

ODAIR JOSE DE SOUZA

7455/0

218 * I

MBJ2673

8590016505

SIDNEY CARLOS GRAHL

7455/0

218 * I

MBJ2673

8590016574

SIDNEY CARLOS GRAHL

7455/0

218 * I

MBN1480

8590019337

FERNANDES JOSE DOS SANTOS

7455/0

218 * I

MBY5342

8590017167

ADAO LEI AZAMBUJA CALDAS

7455/0

218 * I

MCD1370

8590019536

ALCIONE CARVALHO

7455/0

218 * I

MCJ0657

8590019675

SILVIA ELIANE PEREIRA

7455/0

218 * I

MCJ7392

8590019544

NEIVA DA SILVA PAZ

7455/0

218 * I

MCM1184

8590017376

VALDIR RIBEIRO DA SILVA

7455/0

218 * I

MCP3626

8590019915

EFENILDA TOMASONI ULER

7455/0

218 * I

MCR1313

8590018696

GISELA KOEHLER ME

7455/0

218 * I

MCZ7018

8590014966

NEDIR SCOZ

7455/0

218 * I

MDQ6083

8590020455

CARLOS ALBERTO FREIRE SOARES

7455/0

218 * I

MDX9885

8590018604

LUIZ CARLOS DE MELO SANTAREM

7455/0

218 * I

MDZ4172

8590016652

MARCOS VINICIOS DE ALMEIDA

7455/0

218 * I

MEA4810

8590019514

VILAMIR SOARES

7471/0

218 * III

MEE4915

8590018619

OSNI RODRIGUES

7463/0

218 * II

MEE6987

8590018586

JULIANO JOSE MACHADO

7463/0

218 * II

MEF0941

8590016619

MARIA SANTA JORGE

7455/0

218 * I

MEF6745

8590017363

WANDERLEY FAVARIN

7455/0

218 * I
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MEU8625

8590020280

SILVANO ONEDA

7455/0

218 * I

MEU9405

8590019559

JOAO LOURENCO DE SOUZA

7455/0

218 * I

MGA9162

8590019667

CLAUDINEI ROCHA

7455/0

218 * I

MGH5662

8590019074

JOSE JOCEMIR KRUG

7455/0

218 * I

MGM4284

8590013844

ELIO DE JESUS ALVES FAGUNDES

7455/0

218 * I

MGN6537

8590018577

SIMONE LANZARA

7455/0

218 * I

MGO1104

8590017995

MARCIO MANOEL CORREA

7471/0

218 * III

MGY7679

8590018607

PAULINO ANDRIETI

7455/0

218 * I

MHE1524

8590018446

FADEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

7463/0

218 * II

MHL2993

8590016604

FABIO LEAL

7455/0

218 * I

MHM5904

8590019677

JOSE DOS SANTOS

7463/0

218 * II

MHT3405

8590018276

VALDOMIRO DA CONCEICAO PAIM

7463/0

218 * II

MIB4234

8590019523

MARIA APARECIDA DUARTE

7455/0

218 * I

MIC6865

8590017849

TATIANA LUISA BATISTA DA SILVA

7455/0

218 * I

MIF5554

8590019537

TIAGO JOSE DE OLIVEIRA SOUZA

7455/0

218 * I

MJH1470

8590014571

TANIA MARIA GONCALVES

7455/0

218 * I

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, 21 DE DEZEMBRO DE 2010

PEDRO DA SILVA
DIRETOR GERAL DA DITRAN
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 590 601/2011

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.

Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

IDS2186

8590018991

NORBERTO PALOSCHI

7455/0

218 * I

LYP1232

8590021276

TEILA APARECIDA ALVES DE GOES

7455/0

218 * I

MBK7265

8590019658

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA

7463/0

218 * II

MFO2645

8590021524

ELVIO FARIAS

7463/0

218 * II

MGU3081

8590019217

LUIZ ALUIR PADILHA

7463/0

218 * II

MHZ8213

8590019580

ROCHA MARIANO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME

7455/0

218 * I

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, 12 DE JANEIRO DE 2011

PEDRO DA SILVA
DIRETOR GERAL DA DITRAN
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 685 528/2010

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.

Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

AEA6264

8685016276

ELUANE CRISTINA REITER

6050/3

208

AIO5602

8685006411

MARLI POSTAE MARTINEZ

6050/3

208

AJG2885

8685016405

LEONTINA RIBEIRO

6050/3

208

AJQ7852

8685015671

EVALDO DA SILVA FILHO

6050/3

208

AMF0407

8685016078

VALDECIR FARIAS

6050/3

208

AZL2104

8685016395

MAYCON BITENCOURT DA SILVA

6050/3

208

COS5727

8685015788

JOSE HENRIQUE ASSINI

6050/3

208

DTZ1724

8685015949

FERNANDO LIRA

6050/3

208

HPW9614

8685015607

IVAN MARCELO KRUGER

6050/3

208

HXL7771

8685011073

ISOLETE SCHMIDT PRIM

6050/3

208

IKP2983

8685015972

ARCY ANTONIO LANFREDI

6050/3

208

JDS2396

8685015242

JOAO ALVARO SANTOS BANDEIRA

6050/3

208

KDW1470

8685008746

ALVERCINO FLORENCIO FURTUOSO

6050/3

208

KJP7029

8685011077

CRN RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA

6050/3

208

KLX8165

8685009816

RONALD VALERIO PEREIRA

6050/3

208

LXC1206

8685013414

IRACI DOS SANTOS BARRRETO

6050/3

208

LXD0380

8685015296

BERNADETE FLORENTINA CARDOSO

6050/3

208

LXK6242

8685006528

RAFAEL ISAIAS OSSOSKI

6050/3

208

LYG5185

8685016257

AMARILDO STEIN

6050/3

208

LZA9802

8685015350

FABIANO DENZER

6050/3

208

LZA9802

8685015542

FABIANO DENZER

6050/3

208

LZR2200

8685013507

ASSIS ISIDORO RODRIGUES

6050/3

208

LZR2942

8685012275

CELSO LOPES KARLOH

6050/3

208

LZS9662

8685016496

LA VONTE PIZZARIA LTDA ME

6050/3

208

LZW2086

8685014365

IRENE OLIVIA DAMBROS SANTOS

6050/3

208

MAC1653

8685013854

ARGEMIRO GERCINO SARMENTO

6050/3

208
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MAI6731

8685012235

SIDNEI AZEVEDO

6050/3

208

MAP2822

8685012605

CARLOS ROBERTO GIRARDI

6050/3

208

MAZ5217

8685016777

GERVASIO BORNHAUSEN

6050/3

208

MBD6384

8685015755

SALESIO SIMON JUNIOR

6050/3

208

MBT5637

8685015431

ROBSON SILVEIRA

6050/3

208

MDQ5351

8685015101

GILMAR ANTONIO ALVES

6050/3

208

MDZ6573

8685015673

NILTON RODRIGUES

6050/3

208

MEG3466

8685016409

FERNANDO CONSTANCIO WERNER

6050/3

208

MEU6034

8685016172

JULIA MONTIBELLER

6050/3

208

MEW2493

8685015419

JORJAN DE JESUS CRUZ

6050/3

208

MFE2880

8685015421

CLEOMAR JOSE HENDGES

6050/3

208

MFM3745

8685016131

TRUSNELDA EFFTING

6050/3

208

MFM5482

8685013263

GRACINDA MENDES RIBEIRO

6050/3

208

MFT8383

8685015401

ADAO ARIVAL FLORES CARDOSO

6050/3

208

MGC8761

8685015186

PEDRINHO DISTRIBUIDORA DE CONDIMENTOS LTDA ME

6050/3

208

MGF4038

8685013244

ROSARIA IVANIRA KLAUSENS ROSSI

6050/3

208

MGN6276

8685010348

CLEONIR PARISOTTO

6050/3

208

MHG1446

8685016283

CELIA OLEGARIO

6050/3

208

MIE7044

8685015231

FISCHER COM DE BEBIDAS LTDA ME

6050/3

208

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, 21 DE DEZEMBRO DE 2010

PEDRO DA SILVA
DIRETOR GERAL DA DITRAN
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO
DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 685 534/2011

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.

Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

AHV5098

8685015854

ANDREZA SECCO ARAUJO

6050/3

208

AIM4067

8685016618

VALMOR MANOEL DE SOUZA

6050/3

208

BEC0221

8685017774

VALDECIR SALVADOR XAVIER

6050/3

208

CFM8255

8685015397

ALINE RAMOS PIVOVAR

6050/3

208

FOF0660

8685016113

LUCIANO MENEZES

6050/3

208

IDE1138

8685015441

DEBORA DE SOUZA

6050/3

208

KDP4865

8685017827

MARCOS JEFERSON DA SILVA AMORA

6050/3

208

MAA2785

8685016203

MAURICIO JOSE TEMOCHKO

6050/3

208

MAF3281

8685015412

JOAO RODRIGO CARDOSO

6050/3

208

MAU1078

8685017832

AURI DA ROCHA

6050/3

208

MBM5358

8685015496

GRASIELE DA SILVA

6050/3

208

MCC6054

8685017805

MILTON CICILIO MARTINS

6050/3

208

MCE1258

8685015500

PAULO ROBERTO AMADO

6050/3

208

MCM5016

8685010703

RICARDO DE OLIVEIRA

6050/3

208

MDM2443

8685017724

JANETE CATARINA SCHMITT

6050/3

208

MDU7691

8685016675

CLAUDIO KOCK

6050/3

208

MEF1451

8685017673

CESAR DE OLIVEIRA

6050/3

208

MET6616

8685015870

MARINA PAIVA

6050/3

208

MEU4712

8685016369

STANIEL OLIVEIRA JAGUSZEVSKI E JANIEL OLIVEIRA JAGUSZEVSKI
6050/3

208

MEV4366

8685016559

RUI BITTENCOURT

6050/3

208

MFB5132

8685016563

TRANSPORTADORA ITANORTE LTDA

6050/3

208

MFB6920

8685017579

ADILSON DOS SANTOS

6050/3

208

MFC9785

8685016504

MAURICIO JOSE DE OLIVEIRA

6050/3

208

MFS9714

8685015420

MILTON MARQUES FERNANDES

6050/3

208

MFT1967

8685016083

MARCOS ANTONIO BOF

6050/3

208

MGD2942

8685015853

CHIAVONE E GRANEMANN LAVANDERIA LTDA EPP

6050/3

208
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MGE1684

8685016803

SAULO PACHECO JUNIOR

6050/3

208

MGH8214

8685016617

JOSE HUGO MARDINI FILHO

6050/3

208

MIE2070

8685015505

ASTERIO SCHAPPO

6050/3

208

MMD1790

8685016600

MAC FOMENTO COMERCIAL LTDA

6050/3

208

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, 12 DE JANEIRO DE 2011

PEDRO DA SILVA
DIRETOR GERAL DA DITRAN
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 1007/2011

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.
Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

LXC0974

55117571C

FILIPE JOSE KIENEN

5010/0

162 * I

LXC0974

55117572C

FILIPE JOSE KIENEN

6599/2

230 * V

LXI1954

54064632D

MIRIAN WETZEL

6920/0

233

LYH5192

54064618D

PABLO MARCELO RUSSI

6920/0

233

LZS9021

55115726C

JOSE CARLOS PARME

6599/2

230 * V

LZS9021

55115727C

JOSE CARLOS PARME

6726/1

230 * XVIII

LZW2579

54064358D

AGUINALDO RIBEIRO

6920/0

233

MBA1496

55115721C

TRANSPORTES EVOLUCAO LTDA

6599/2

230 * V

MBB1167

54064610D

GABRIEL FAUSTINO LOSI

6920/0

233

MBJ6151

55115552C

TEREZINHA APARECIDA CAPESTRANO CORREIA

5010/0

162 * I

MBJ6151

55115553C

TEREZINHA APARECIDA CAPESTRANO CORREIA

5061/0

163 c/c 162 * I

MBK3942

55115842C

DIRCEU SOARES DA SILVA

6599/2

230 * V

MBL9509

54064615D

IVAN CARLOS BACCA

6920/0

233

MDA9808

55118532C

MARIA DE LURDES ZUCHI DAGNONI

5010/0

162 * I

MDL4367

54064387D

LAZARO JOAO BATISTA

6920/0

233

MEK7943

54064461D

CLEOMAR LUCIANO PAVESI

6580/0

230 * IV

MGE3642

55115728C

MARCOS GOMES DE CAMPOS

5045/0

162 * V

MGE3642

55115729C

MARCOS GOMES DE CAMPOS

6912/0

232

MHI5520

54064607D

CELIA CRISTINA DE PAULA

6920/0

233

MHS3407

54064617D

ANGELITA VAZ SILVEIRA

6920/0

233

MIE0347

55118465C

RODRIGO DE PAULA ROSARIO

6912/0

232

MIE0347

55118469C

RODRIGO DE PAULA ROSARIO

6637/2

230 * IX
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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, 12 DE JANEIRO DE 2011

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI
DELEGADO DE POLICIA
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 1008/2011
Página :

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

1/1

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 1008/2011

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.
Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

AGA7510

55118614C

BRAULINO COSTA DA SILVA

5746/3

187 * I

AJG3781

55116403C

AMBROSIA KRAUS

6050/1

208

KEC2729

8147000133

ANTONIO ADERLI VARELA

7455/0

218 * I

KNH8651

55118790C

NELSON GAMBA

5991/0

206 * I

LYY6211

8147000066

RENATA ILDEFONSO

7455/0

218 * I

MAP9838

54064280D

VANDERLEI PEREIRA DE CAMPOS

5746/1

187 * I

MBL3684

55116417C

VALDECIR BOSA ME

5746/3

187 * I

MCM6705

54064274D

JEAN CARLOS TESSAROLO

7366/2

252 * VI

MCP4445

54064665D

JULIANO DA SILVA

5940/1

203 * III

MCT0843

54064460D

RIKIA FRANCIELE HEILMANN

7366/2

252 * VI

MFF2006

54064458D

LUIZ CARLOS RIBEIRO

5835/0

195

MFF2006

54064459D

LUIZ CARLOS RIBEIRO

5746/3

187 * I

MGT8143

54064664D

JOSE VALCIR CORREA ME

5746/1

187 * I

MHG8663

55116334C

SILVIO TRANSPORTES E COMERCIO LTDA ME

5746/3

187 * I

MHO5094

55118591C

SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA

5967/0

203 * V

MHY2183

8147000080

D.W.A CONFECCOES LTDA

7455/0

218 * I

MIE0347

55118470C

RODRIGO DE PAULA ROSARIO

7056/1

244 * III

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, 12 DE JANEIRO DE 2011

PEDRO DA SILVA
DIRETOR GERAL DA DITRAN
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 997/2010
Página :

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 997/2010

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.
Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

CEY8386

55118691C

GIOVANA ZEMKE DE OLIVEIRA

6920/0

233

KPT0014

55117132C

MARIA ANITA QUAIATO CAZETT

6920/0

233

LBV3320

54064376D

VALMOR FERNANDO MARQUETTI

6920/0

233

LWW0479

55116311C

AMBROSIO DA COSTA

6920/0

233

LWW7745

55118692C

RS ARTIGOS DO VESTUARIO E SEGURANCA LTDA ME

6920/0

233

LWZ3607

55117113C

ALTAIR PEREIRA FILHO

6920/0

233

LYD8722

55117152C

ANDERSON PEREIRA WAGNER

6920/0

233

LYT0492

55117157C

ROBYNSON OSMAR KRAUSE

6920/0

233

LYY9602

55118225C

JOSE CARLOS PEREIRA

5010/0

162 * I

LYY9602

55118226C

JOSE CARLOS PEREIRA

5061/0

163 c/c 162 * I

LZZ2954

55077187C

LUCINDA BATISTA SCHMITT

6920/0

233

MAY6313

54064372D

CARLOS ALBERTO RONCALHO

6920/0

233

MBC3926

55117139C

ELIO SBARDELATTI

6920/0

233

MBE2636

54064354D

WALDEMIRO VESTEWIG

6920/0

233

MBX0358

54064381D

NELSO ROBERTO ANTONIO DREHMER

6920/0

233

MCO3515

55117115C

MARCIONE MANERICH

6920/0

233

MCP7911

55116283C

OTACILIO DA SILVA

6920/0

233

MDJ4079

55116510C

CLEITON DO VALE

5010/0

162 * I

MDN2484

55117155C

JUAREZ JOSE FERNANDES

6920/0

233

MEC2503

55118588C

JOSE CARLOS LANA

6599/2

230 * V

MEC2503

55118589C

JOSE CARLOS LANA

6912/0

232

MEI3529

55077797C

ANTONIO LUIZ SOARES

7340/0

252 * IV

MFC0648

55117137C

TADEU VALLE

6920/0

233

MFC4576

54064371D

CLAUDIR PEREIRA

6920/0

233

MHE9822

55077186C

EDMUNDO KISTNER

6920/0

233

MKF0708

55117142C

CONSTRUPAV OBRAS E PAVIMENTACOES LTDA ME

6920/0

233
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MKL5040

55117138C

MARILU LUZZANI KEUNECKE

6920/0

233

MXP4500

55118103C

JACKSON TONN

5274/2

175

MXP4500

55118104C

JACKSON TONN

6637/2

230 * IX

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, 21 DE DEZEMBRO DE 2010

RODRIGO EMANUEL MARCHETTI
DELEGADO DE POLICIA
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 147 998/2010
Página :

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 147 998/2010

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.
Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

AAL8145

55118616C

SALESIO ANTONIO DA CONCEICAO

5746/3

187 * I

ABV9956

55118598C

JOSE OSNI RIBEIRO

5746/3

187 * I

AFF4608

55118622C

SERGIO CAVAGNA

5746/3

187 * I

AKR2765

55118343C

MARISTELA MACHADO DIONISIO

7048/1

244 * II

CEM3588

8147000075

VALDEMAR ANTONIO RODRIGUES

7455/0

218 * I

DJF2003

55077000C

MELO S TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS LTDA ME

5746/3

187 * I

LXG3148

55115899C

CLAUDIO DAS NEVES

5975/0

204

MBJ6238

55077475C

NORBERTO FRANCISCO ALVES

5908/0

202 * I

MBX9339

55116553C

ONEDA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

5908/0

202 * I

MEB9761

8147000113

SALMO DE OLIVEIRA

7455/0

218 * I

MED7437

8147000098

SIDNEI DA SILVA

7455/0

218 * I

MEI0793

8147000125

JOSE BORDERES

7455/0

218 * I

MEP7920

55118217C

EDIO HERMELINDO MEZADRI

5541/1

181 * XVII

MFC4434

8147000061

ARNO SOARES

7455/0

218 * I

MFH6493

8147000071

VALDECIRO KUREK ME

7455/0

218 * I

MFL0475

54064261D

PLASTICOS DOM JOAQUIM LTDA ME

5746/3

187 * I

MFL0475

54064262D

PLASTICOS DOM JOAQUIM LTDA ME

5835/0

195

MFP2702

55077770C

WOLNI GOMES DE SOUZA

7366/2

252 * VI

MGE9188

55118517C

ZULMIRA SACANI CATAFESTA

5835/0

195

MGE9188

55118518C

ZULMIRA SACANI CATAFESTA

7056/1

244 * III

MGE9188

55118522C

ZULMIRA SACANI CATAFESTA

7030/2

244 * I

MGI1305

8147000129

SILVIA HELENA WANKA

7455/0

218 * I

MHW0984

8147000025

GERALDO BRASSANINI

7455/0

218 * I

MIK0106

55118796C

EDSON DA CUNHA

5746/3

187 * I
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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, 21 DE DEZEMBRO DE 2010

PEDRO DA SILVA
DIRETOR GERAL DA DITRAN
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 590 595/2010
Página :

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

1/5

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 590 595/2010

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.
Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

ABH9275

8590021978

FABIO CRESCENCIO DA SILVA

7463/0

218 * II

ADF3126

8590022199

ADRIANO HEINZEN

7455/0

218 * I

ADF3126

8590022500

ADRIANO HEINZEN

7455/0

218 * I

AEJ5231

8590019475

SILVIO DA SILVA SANTOS

7455/0

218 * I

AEU5793

8590021772

DOMINGOS FUGAZZA

7455/0

218 * I

AFD1950

8590020657

NELSON ROQUE STEFFENS

7455/0

218 * I

AHD0275

8590019732

MARIA FRANCISCA BORGES

7455/0

218 * I

AHF2525

8590021837

SYLVANIA WARMLING

7471/0

218 * III

AKQ3120

8590021771

JOAO MARIA CAPESTRANO

7455/0

218 * I

ALL1510

8590019764

MIGUEL DE SOUZA SANTOS

7455/0

218 * I

ALT1860

8590020941

LEIDE DAIANE VIEIRA NOVO

7455/0

218 * I

ANG7167

8590022896

FABIANA CRISTINA DITTRICH

7455/0

218 * I

AOP5291

8590020458

ZULEIDE SANTOS DA SILVA

7463/0

218 * II

APM3815

8590022400

V Y P REPRESENTACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP

7455/0

218 * I

BBD1950

8590021727

GISELE BATISTA DOS SANTOS

7463/0

218 * II

BKH4287

8590022792

VALDIR PINTO DA SILVA

7455/0

218 * I

BMW5077

8590023212

RUI DALVO LAURENTINO

7471/0

218 * III

BQK4496

8590020677

ANTONIO GIBOWSKI

7455/0

218 * I

BRP7383

8590022163

VILMAR DE SOUZA JOSINO

7455/0

218 * I

CAY5423

8590020129

JAIR FRIGOTTO

7463/0

218 * II

CGS7495

8590020249

MARCIO OLIVEIRA LEMES

7455/0

218 * I

CNM6773

8590021866

DALCI TEREZINHA GESSER PETRY

7455/0

218 * I

COL8235

8590021581

EDSON EDILBERTO DOS SANTOS

7455/0

218 * I

COZ4554

8590022868

THIAGO DAGNONI

7455/0

218 * I

CYJ6472

8590021298

SUNER RAFAEL DA SILVA

7463/0

218 * II

DFM2975

8590021146

EVERTON RONCHI

7455/0

218 * I
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DMS3156

8590020870

JULIANA PEREIRA SILVA

7455/0

218 * I

GUS1180

8590021181

CAUIM TAINA LOPEZ SERRATTI QUEIROLO

7455/0

218 * I

HHX9010

8590021814

JONAS MACHADO

7455/0

218 * I

HOS6503

8590021024

GIOVANE DE OLIVEIRA CALIONES

7455/0

218 * I

HRH1582

8590022161

IVAN DO NASCIMENTO

7455/0

218 * I

IAV2780

8590022183

JULIANO ANDRE DOS SANTOS

7455/0

218 * I

IAY0346

8590022314

ROBSON DOS SANTOS DIAS

7455/0

218 * I

IBF8257

8590022673

ANGELO AGILSON DE OLIVEIRA CORREA

7455/0

218 * I

IDE3865

8590021749

ATAIR ALVES PAULINO

7455/0

218 * I

IET7933

8590020705

ADOLFO SEBASTIAO TEIXEIRA

7455/0

218 * I

IHK2937

8590020468

VILMAR ALFREDO JOHANN

7455/0

218 * I

JGD2554

8590020839

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

7455/0

218 * I

JNB6480

8590020838

MARCIO LEANDRO DOS SANTOS

7455/0

218 * I

KPT0014

8590020717

MARIA ANITA QUAIATO CAZETT

7455/0

218 * I

LPR1607

8590021054

MARCOS APARECIDO CARRARA JUNIOR

7455/0

218 * I

LWR9095

8590021785

ELISANGELA DO ROZÁRIO

7455/0

218 * I

LWU6851

8590021903

ADILSON BECKER

7455/0

218 * I

LWY2742

8590022541

PATRICIA DE BORBA CARDOSO

7463/0

218 * II

LXJ5222

8590019573

ANTONIO PAULO DE SIMAS

7455/0

218 * I

LXL3069

8590022278

SIDNEI DA SILVA VENANCIO

7463/0

218 * II

LYJ4965

8590022767

IVERALDO DE AGUIAR

7455/0

218 * I

LYJ9455

8590021012

AMIRTO JACZCZAK

7455/0

218 * I

LYP3229

8590019715

LUIZ ANTONIO ADAO

7455/0

218 * I

LYV8786

8590022599

IVANA APARECIDA DALPIAZ BORGES

7455/0

218 * I

LYV8786

8590023015

IVANA APARECIDA DALPIAZ BORGES

7471/0

218 * III

LYV8786

8590023068

IVANA APARECIDA DALPIAZ BORGES

7463/0

218 * II

LZF3011

8590021676

NAIARA LUANA COSTA TIDRE

7455/0

218 * I

LZK4084

8590021499

FREDERICO ANTONIO DESCHAMPS

7455/0

218 * I

LZM2312

8590020649

CLAUDIO DE OLIVEIRA

7455/0

218 * I

LZP8682

8590022371

GERSON DE SOUZA

7463/0

218 * II

LZV4842

8590020915

JOSE ALOISIO DIAS

7455/0

218 * I

LZW8704

8590021757

MAURO DE CAMARGO

7455/0

218 * I

LZZ9084

8590022236

SALETE LUZIA ANZINI

7455/0

218 * I

MAE2389

8590022376

CLAUDINEIA HONORATO

7455/0

218 * I

MAF8513

8590021794

JOSE ANANAIS PINTO

7455/0

218 * I

MAF8575

8590021485

ELTON CARLOS MARCELINO

7455/0

218 * I

MAR5078

8590022069

ELCI MARIA ALVES VALAU

7455/0

218 * I
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MAR6783

8590022936

NETTO EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA

7463/0

218 * II

MAW3619

8590022026

FABIANO KRELING JUSTEN

7455/0

218 * I

MBD2605

8590023049

JOAO RAMOS DE SOUSA

7455/0

218 * I

MBE6711

8590022126

MARCIANO ZEVERINO

7455/0

218 * I

MBJ7591

8590022428

IRINEU HENNING

7455/0

218 * I

MBJ8130

8590019642

ARNALDO TEIXEIRA

7455/0

218 * I

MBK9639

8590021971

ALEXANDRE BOOZ

7463/0

218 * II

MBN2124

8590020184

MARIA ISABEL DA SILVA

7455/0

218 * I

MBO6906

8590023033

ADEMIR JOSE RODRIGUES

7455/0

218 * I

MBS2218

8590021202

FABIO MALKOWSKI

7463/0

218 * II

MBU0423

8590020746

JOSE NILVO REIS

7463/0

218 * II

MBZ5575

8590022791

GENECI APARECIDA RODRIGUES

7455/0

218 * I

MBZ7914

8590020374

VANESSA FABIANA DA SILVA

7455/0

218 * I

MCA3476

8590021735

ELY DUARTE EHLERS

7455/0

218 * I

MCJ8028

8590021732

DALVA CASSIANO

7463/0

218 * II

MCO0032

8590021743

LUCIANA DOS SANTOS

7471/0

218 * III

MDA2997

8590020648

JUNDIR CRISTOFOLINI

7455/0

218 * I

MDH4034

8590021547

ANGELITA DE NOVAES THEISS

7455/0

218 * I

MDJ3285

8590020901

ALEXANDRO ANTONIO SCHMITT

7463/0

218 * II

MDJ7255

8590021542

CLAIR MOURA

7455/0

218 * I

MDK0592

8590020808

CINARA MARIA REIS

7455/0

218 * I

MDK9185

8590022393

OTTOKAR ADOLFO HAGEMANN

7455/0

218 * I

MDP8185

8590021065

ISABELA CARVALHO CARIONI

7463/0

218 * II

MDQ5815

8590022123

PATRICIA DA SILVA ARNOLDO

7455/0

218 * I

MDR8529

8590021864

TRANSVANDRO TRANSPORTES LTDA

7455/0

218 * I

MDS5006

8590022394

FABIANO SCHORK

7463/0

218 * II

MDS5006

8590022497

FABIANO SCHORK

7455/0

218 * I

MDT8585

8590021998

EDSON GOMES

7455/0

218 * I

MDW0463

8590022828

AIRTON DA SILVA SA

7455/0

218 * I

MEA3556

8590022773

CLIMACERTO PISCINAS CLIMATIZADORES LTDA EPP

7463/0

218 * II

MEC3878

8590022991

VALDIR RISSARDI

7455/0

218 * I

MEF8831

8590020982

MARCIO STAINZAK

7455/0

218 * I

MEG7590

8590021630

ELISE NASCIMENTO

7463/0

218 * II

MEI6100

8590020087

DAIANA HORT

7455/0

218 * I

MEJ3953

8590021574

ANTONIO PAULO BRUGGMANN

7455/0

218 * I

MEL8547

8590022833

WILL ALIMENTOS LTDA

7455/0

218 * I

MER5504

8590022223

ZENAIDE DE MORAES GOMES

7455/0

218 * I
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MEU4578

8590021898

MARIA IRONE LORENZI

7455/0

218 * I

MEV9625

8590022830

CSI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

7455/0

218 * I

MEW5183

8590022140

LEILA MARCIA SCHEMES

7455/0

218 * I

MEX1293

8590022762

VISAL VIGILANCIA E SEGURANCA ARMADA LTDA

7471/0

218 * III

MFC6506

8590020085

JANETE TOMASI BATISTI

7455/0

218 * I

MFD8653

8590022043

ROSEMARIE CARVALHO SOARES

7455/0

218 * I

MFF5236

8590022518

APARECIDO ROSSETI

7455/0

218 * I

MFO4841

8590020104

PAULO FURTADO SARDINHA JUNIOR

7463/0

218 * II

MFQ8470

8590021984

SERGIO CORREA

7455/0

218 * I

MFQ9903

8590021441

LIZETE MARIA DOS SANTOS

7455/0

218 * I

MFT8522

8590021719

CLAUDIO NORBERTO JANSEN

7455/0

218 * I

MFZ7049

8590020716

AMARILDO PIVATO

7455/0

218 * I

MGH7604

8590018748

ANACLETO JOAQUIM DE SOUZA

7463/0

218 * II

MGK8146

8590022022

MARIA DIVINA FRANCA MACHADO

7463/0

218 * II

MGK8146

8590022101

MARIA DIVINA FRANCA MACHADO

7463/0

218 * II

MGL1497

8590021979

FABIO SOLTER

7463/0

218 * II

MGO1569

8590021217

LITORAL AUTO LOCADORA LTDA

7463/0

218 * II

MGP4050

8590021552

EVANDINA AMORIM

7455/0

218 * I

MGT4147

8590021878

ERNESTINO ANTONIO FELIPPI

7471/0

218 * III

MGT8862

8590020550

SEBASTIAO LAERCIO DA SILVA

7455/0

218 * I

MGZ4574

8590021844

AUTHENTIC MARMORES E GRANITOS LTDA ME

7455/0

218 * I

MHE0770

8590021063

EDSON CLAUDINO

7455/0

218 * I

MHE3121

8590021999

RUDI JOSE RISSI

7455/0

218 * I

MHI1395

8590022996

MARIA SALETE DA SILVA TRIERWEILLER

7463/0

218 * II

MHK4507

8590022023

ANDRESA REIS

7455/0

218 * I

MHM7827

8590021665

FLOGAL DISTRIBUIDORA LTDA ME

7455/0

218 * I

MHP7313

8590020817

EDILSON DA ROCHA

7455/0

218 * I

MHT0990

8590021768

ASSIS CORREIA LEMOS

7463/0

218 * II

MHV0138

8590022644

AUTO LOCADORA TRIANGULO LUZ LTDA ME

7455/0

218 * I

MHX3604

8590022175

ERIVAN FRANCISCO CAVANHA

7455/0

218 * I

MIA9855

8590022502

MARLENE RIBEIRO

7455/0

218 * I

MIB3136

8590021889

LAURA DIAS ANTUNES

7455/0

218 * I

MIB6934

8590021847

OZIEL CAMARGO DE QUADROS

7455/0

218 * I

MIC2866

8590020819

CLEUCY JANETE RAMOS DOS SANTOS

7455/0

218 * I

MIE7845

8590021115

MARLON EWALD

7463/0

218 * II

MIO7130

8590019674

ORLANDO PEREIRA DE LIZ

7455/0

218 * I

MIU0044

8590022600

CESAR WILHELM

7455/0

218 * I
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MIZ3366

8590022549

ZENI DETOIE CARDOSO MARTINS

7455/0

218 * I

MJJ7870

8590020749

GLAUCIANE DA COSTA FERREIRA

7455/0

218 * I

MLX9100

8590022024

PAULO LUIZ SCHUTZ

7455/0

218 * I

MMM7476

8590020230

CRISTIANO FRANCO DA SILVA

7455/0

218 * I

MND7784

8590022879

RENATO BAITTINGER FILHO

7455/0

218 * I

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, 21 DE DEZEMBRO DE 2010

PEDRO DA SILVA
DIRETOR GERAL DA DITRAN
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 590 600/2011
Página :

ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA

1/5

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 590 600/2011

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.
Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

AAC0356

8590023743

FABIO ALEXANDRE ZECH

7455/0

218 * I

ADP1576

8590022819

ARLETE DE OLIVEIRA

7455/0

218 * I

ADU4146

8590024287

SCHEILA DE ANDRADE

7463/0

218 * II

AEL6134

8590024310

LUZIA APARECIDA PITZ HORST

7455/0

218 * I

AEY4581

8590022291

ANDREA JAQUELENE WIEDEMANN SASSE

7455/0

218 * I

AFD6798

8590024252

FERNANDA SENNA SOARES

7455/0

218 * I

AII5535

8590023557

SILVIO JOSE LOPES

7455/0

218 * I

ALC9019

8590024280

ELIAS COLHADO DO NASCIMENTO

7455/0

218 * I

ALR1199

8590022664

SOLANGE RAMOS MELLO

7455/0

218 * I

ALX3527

8590023558

AILTON VECHI

7455/0

218 * I

AMN0809

8590023613

ELIAS SILVA DA MOTTA

7455/0

218 * I

ARS1051

8590023536

ELIANE GROSSL

7463/0

218 * II

BFJ3277

8590022817

SIDNEI CAPRESTANO DA CUNHA

7455/0

218 * I

BGH0514

8590022824

ADRIANO JOEL PUTTLITZ

7455/0

218 * I

CFF8377

8590024062

ZELIDE FOSSA DO NASCIMENTO

7455/0

218 * I

CHE2436

8590024160

DOUGLAS MARCOS DOS SANTOS

7455/0

218 * I

CII7644

8590024371

WILLIAN PAULO VENTURA DOS SANTOS

7463/0

218 * II

COF9894

8590024074

WARNNER BEZERRA GAMA

7455/0

218 * I

CRA1325

8590023559

ANILTON LINDEMAR DA SILVA

7455/0

218 * I

DCH7238

8590022442

ROGERIO VILSON WRASSE

7463/0

218 * II

DIS8070

8590024271

VALQUIRIA ISOLETE SARDA DOS SANTOS

7463/0

218 * II

DTW9056

8590023657

OSNI JOAO VEBER

7455/0

218 * I

HFG7535

8590023034

DAIANE WALDRICH

7463/0

218 * II

HPI6027

8590023751

MARCOS CARVALHO DE FARIAS

7455/0

218 * I

HZW7519

8590024086

JOAO STROISCH

7463/0

218 * II

ICM3480

8590024309

ADEMIR SCHLINDWEIN

7455/0

218 * I
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IEV5629

8590023730

EDENILSON FRANCA

7455/0

218 * I

IGA1965

8590022847

ALEX SANDRO MARCINEIRO

7455/0

218 * I

JPG2267

8590022660

GERSON WILLRICH

7455/0

218 * I

JPG9923

8590024256

JOAO ADI MACANEIRO

7455/0

218 * I

JYM0251

8590022768

VOLNEI DE OLIVEIRA

7455/0

218 * I

KHW1157

8590024313

ROSEMILDA RANGEL LEMES

7455/0

218 * I

KLK2208

8590024431

ELIRIO GERCINO DE ABREU

7455/0

218 * I

LCY4014

8590022668

MARCELO ARGEMIRO ROSA

7463/0

218 * II

LWZ5463

8590022997

CLAUDIO COELHO

7455/0

218 * I

LXA7564

8590023752

ACYR PEREIRA LIMA

7455/0

218 * I

LXJ4483

8590024167

OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA

7455/0

218 * I

LXK9805

8590024189

ANDERSON JONATHAN DA SILVA

7455/0

218 * I

LXM5777

8590023706

SIMONE CRISTINA MURARO

7455/0

218 * I

LXQ9203

8590022265

JULIANA CRISTINA CARDOSO DA SILVA

7455/0

218 * I

LXU4037

8590023540

RUSSEL PEIXER

7455/0

218 * I

LXV6153

8590023061

VALTER BERTOLINO

7455/0

218 * I

LXV9474

8590024331

WALDEMIRO WALDEMAR WEHMUTH

7463/0

218 * II

LXX1511

8590024013

DIMAS TARCISIO VANIN

7463/0

218 * II

LXZ3996

8590023634

WALDYR KOEHLER

7463/0

218 * II

LYO0330

8590022770

VIVIAN KARINE SCHMUDE

7455/0

218 * I

LYP0687

8590024081

SALVADOR AGUIAR DE MOURA

7455/0

218 * I

LYR5246

8590023629

ANTONIO CESAR SCOTTINI

7455/0

218 * I

LYW1620

8590023592

MAURO MOREIRA SERANO

7455/0

218 * I

LYZ3428

8590023568

DANIEL REIS

7455/0

218 * I

LZD9671

8590022759

GERD SCHLUPP

7455/0

218 * I

LZM2458

8590024030

VELOZ GAS COMERCIO LTDA EPP

7455/0

218 * I

LZM8990

8590022700

DANIEL ROCHA

7455/0

218 * I

LZO1331

8590023873

SERRALHERIA FRARE LTDA EPP

7455/0

218 * I

LZO2861

8590022821

AGUIAR MACHADO

7455/0

218 * I

LZO8415

8590024174

TASSIANA FRONZA

7455/0

218 * I

LZT3440

8590022800

EDIPO FERNANDO MUHLSTEDT

7455/0

218 * I

LZW2579

8590023055

AGUINALDO RIBEIRO

7455/0

218 * I

LZW8852

8590022632

ALDO RINCO

7463/0

218 * II

LZZ0009

8590024126

WAGNER CEZARIO DOS SANTOS

7455/0

218 * I

MAC5540

8590022685

SANDRA SILVERIO HANG MORAIS

7455/0

218 * I

MAE9987

8590023660

MPB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA LAZER LTDA ME

7463/0

218 * II

MAH2480

8590022702

ROSINES SOPRAN

7455/0

218 * I
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MAK4585

8590024465

CELIO EMILIO KRIEGER

7455/0

218 * I

MAL7564

8590023550

FABIANA MARIA SCHLINDWEIN

7455/0

218 * I

MAN9645

8590022641

JULIANO DA SILVA DALLABENETA

7455/0

218 * I

MAN9645

8590022742

JULIANO DA SILVA DALLABENETA

7455/0

218 * I

MAR0626

8590024190

DENIS SIMAO MELLO

7455/0

218 * I

MAV6695

8590022557

JOSE MARIA RODRIGUES

7455/0

218 * I

MAV9586

8590024173

JAISON CHARLES SCHUTELL

7463/0

218 * II

MAW3036

8590024182

ADMINISTRADORA DE BENS SOL LTD

7463/0

218 * II

MAX9642

8590022798

LINDOMAR VALDOIR VIEBRANTZ

7455/0

218 * I

MBB0701

8590023531

MARCIO DE BORBA

7455/0

218 * I

MBB5977

8590024153

ADERICO DOS SANTOS

7455/0

218 * I

MBC5364

8590023574

ROSELI TEREZINHA WALTER

7463/0

218 * II

MBD3154

8590023720

LEONI DE SOUZA LOPES

7455/0

218 * I

MBG2374

8590023075

GILBERTO DESCHAMPS

7463/0

218 * II

MBI2649

8590024166

MARGARETE FERRAZ

7471/0

218 * III

MBL4974

8590022487

DIELSON MAGALHAES

7455/0

218 * I

MBL6746

8590022571

ANDRE GUSTAVO DE LIMA QUEIROZ SOLDERA

7455/0

218 * I

MBL6746

8590022602

ANDRE GUSTAVO DE LIMA QUEIROZ SOLDERA

7463/0

218 * II

MBM0544

8590024201

GIOVANI TODESCO

7463/0

218 * II

MBO2351

8590023643

ANTONIO NILSON DE GRAAUW

7455/0

218 * I

MBP1588

8590023577

DELAIR BARROS DA SILVA

7463/0

218 * II

MBW7771

8590024047

DELCIO EDSON KRUGER

7455/0

218 * I

MCC1839

8590024359

JONES FRANCA

7455/0

218 * I

MCC5305

8590023683

ADRIANA ROMY SCHNEIDER

7463/0

218 * II

MCE1953

8590024385

HILLS - ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

7455/0

218 * I

MCE4106

8590023655

MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO

7455/0

218 * I

MCF9060

8590023717

ELISABETE BOEIRA ULISSES

7463/0

218 * II

MCG0108

8590023663

MARIZA DA SILVA

7455/0

218 * I

MCM2907

8590022404

LAURO DE OLIVEIRA

7455/0

218 * I

MCP7091

8590022906

EVILASIO CIRILO

7455/0

218 * I

MCR0685

8590022998

JAIME RUDOLF

7455/0

218 * I

MCV5065

8590023019

ALAN DIEGO SILVEIRA

7455/0

218 * I

MCZ8701

8590023546

JOSIANE PATRICIA DOS SANTOS

7463/0

218 * II

MDD0492

8590023063

MARTIM MULLER

7455/0

218 * I

MDG4485

8590024372

CARLOS ROBERTO GIRARDI

7455/0

218 * I

MDH1836

8590023564

TEREZINHA APARECIDA DA SILVA CONSTANTE

7455/0

218 * I

MDL1305

8590023652

PEDRO GUINCHOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME7463/0

218 * II
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MDL8398

8590024073

GILDASIO AMIRTON FRANZEN

7471/0

218 * III

MDN5211

8590023637

DALVA COSTA

7455/0

218 * I

MDP4710

8590024036

LEOCLIDES SANTIN

7455/0

218 * I

MDP6004

8590024214

RUBIKI E RUBIKI LTDA ME

7455/0

218 * I

MDQ3575

8590022611

MARIA DE SOUZA E SILVA MAAS

7455/0

218 * I

MDX0820

8590024488

MARCIO ANDRE MARIANI

7455/0

218 * I

MDX5681

8590020654

ANTONIO FELIX CUNHA

7455/0

218 * I

MEA7787

8590024473

GABRIELLE HEINIG

7455/0

218 * I

MEB2865

8590022898

ISIDORO PIANEZZER

7455/0

218 * I

MEB5051

8590023734

ALCIDES BERHARDT NETO

7463/0

218 * II

MEC0887

8590024051

MARLENE FELLER BERTOLDI

7455/0

218 * I

MEC2065

8590024180

ISOLDE ADAM

7471/0

218 * III

MED0366

8590023601

EVANDRO JOSE SELHORST

7471/0

218 * III

MED6268

8590024116

TRAVEL ROUPAS LTDA

7455/0

218 * I

MEF5300

8590024124

NORBERTO SPIECKERT

7455/0

218 * I

MEJ9749

8590022628

RAIMUNDO NUNES DA SILVA

7455/0

218 * I

MEQ0920

8590024035

VICTOR VICENTE LANCONI

7455/0

218 * I

MER0929

8590022829

ANTONIO JOSE PEREIRA

7455/0

218 * I

MES6690

8590023023

SERGIO TRANCOSO DOS SANTOS

7463/0

218 * II

MET6516

8590023046

JOAO JUBEL NETO

7455/0

218 * I

MEU8290

8590024207

NEW LINE TUR LTDA ME.

7455/0

218 * I

MEW0961

8590024223

SANDRA MARIA SCOTTINI ME

7455/0

218 * I

MFC0748

8590023529

MARCIA FREIBERG GOMES

7455/0

218 * I

MFL2959

8590024254

JOSE RODRIGO TADEU DA SILVA

7455/0

218 * I

MFM8949

8590022689

ADEMIR CORDEIRO

7455/0

218 * I

MFP5706

8590024293

CASA DA ESTAMPARIA COM.DE MAT.E PROD.SERIGRAFICOS LTDA
ME
7463/0

218 * II

MFR1160

8590024448

MARIA MARISE SCHNAIDER

7463/0

218 * II

MFX0867

8590024475

DAURI DUESSMANN ME

7463/0

218 * II

MGA1342

8590024327

1 DO SUL TRANSPORTES LTDA - ME

7463/0

218 * II

MGF4093

8590024143

LEANDRO FANTONI

7455/0

218 * I

MGG1505

8590022848

NIVALDO BERTOLDI

7455/0

218 * I

MGJ3923

8590022837

LINDOMAR CARDOSO

7455/0

218 * I

MGK3500

8590023628

ZEZINHA LEMOS SACCHET RAMBO

7455/0

218 * I

MGL0554

8590024082

NILO FACHI

7455/0

218 * I

MGP6339

8590024220

PEGGASO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

7455/0

218 * I

MGW7283

8590024168

SILVIA ELIANE ROSO DA SILVA

7455/0

218 * I

MHC5039

8590022876

GILCA COCEIRO DE ALVARENGA

7455/0

218 * I
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MHF3680

8590024486

JULIANO ZUNINO

7455/0

218 * I

MHL7315

8590024127

DANIELA APARECIDA DA SILVA CARDOSO

7455/0

218 * I

MHM0333

8590024286

WILFRIED BRAATZ

7455/0

218 * I

MHM3459

8590024504

VOG COMERCIAL TEXTIL LTDA

7455/0

218 * I

MHO5487

8590024452

AL SURGICAL REPRESENTACOES LTDA ME

7463/0

218 * II

MHQ5590

8590022623

JULIANA ALECIO SCHMOELLER RODRIGUES

7455/0

218 * I

MHT0573

8590022788

JORGE LUIZ FUCHS

7455/0

218 * I

MHV4726

8590022025

VILSON ADOLFO HOLLER VOIGT

7455/0

218 * I

MHV8858

8590024095

FABIOLA MACEDO

7463/0

218 * II

MHY4255

8590023065

RAPHAEL FISCHER

7455/0

218 * I

MII3509

8590024261

CLINIO JOSE BERNARDI

7455/0

218 * I

MKL7920

8590022784

PEDRO LUIZ CIDRAL

7463/0

218 * II

MKS0673

8590024183

DRUCA MALHAS LTDA

7455/0

218 * I

MML1300

8590021911

ILSON SELZLER

7455/0

218 * I

MWO6280

8590024099

AVALON ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

7455/0

218 * I

NER4479

8590024319

ROSA MARIA MELO GAZONI

7463/0

218 * II

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, 12 DE JANEIRO DE 2011

PEDRO DA SILVA
DIRETOR GERAL DA DITRAN
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 685 527/2010

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.
Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

AAA1003

8685017867

SERGIO DELGADO XAVIER

6050/3

208

ABV2271

8685016990

CRISTIANO STRADA

6050/3

208

ACN2072

8685018460

ELIANE MARIA WOLFART

6050/3

208

ADO3718

8685018222

ARI LYRA

6050/3

208

AFI1331

8685017946

MARIA ROSELI DA SILVA

6050/3

208

AIM2898

8685017707

PEDRO APOLINARIO

6050/3

208

AKH4554

8685017205

LUCILDA RIBEIRO DE MELLO RODRIGUES

6050/3

208

AKS0500

8685017040

IDIOMAR BERTOSO

6050/3

208

BMB2227

8685017055

ROSANA LOPES DE LIMA

6050/3

208

CRF4402

8685018162

VLADEMIR JAMES ZUCHI

6050/3

208

DIK1109

8685016715

ADELSON DA COSTA

6050/3

208

DOT8797

8685017783

RENATO MIRANDA CARVALHO

6050/3

208

DVR4255

8685017905

ROSIANA LUCAS

6050/3

208

GWF8569

8685018465

SCHIRLEI EWERS

6050/3

208

GWZ4604

8685017083

JOCELITO CECHINEL

6050/3

208

HPG2573

8685017473

GABRIEL MASCHIO TRENTIN

6050/3

208

ICW0492

8685017656

JUAREZ FRANCISCO COELHO

6050/3

208

IES5094

8685018019

SONIA APARECIDA DE CASTRO GONCALVES

6050/3

208

IKN1895

8685016925

DALMO MANOEL DA SILVA

6050/3

208

JGU7403

8685017777

VILMAR PENTEADO

6050/3

208

KDK3479

8685018102

ALCIR SANDRI

6050/3

208

KOI6364

8685016861

JONAS BATISTA ALMEIDA

6050/3

208

KPT0014

8685016891

MARIA ANITA QUAIATO CAZETT

6050/3

208

LWS2292

8685016893

ISONEIA LOURDES SOMENSI

6050/3

208

LXH9322

8685017153

CLAUDINEI SILVA DO NASCIMENTO

6050/3

208

LXU3300

8685016733

GILSON CARLOS FRANCA

6050/3

208
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LXV1847

8685017408

MARLETE ROSA

6050/3

208

LYE8445

8685017562

INACIO FRANCISCO BUNN

6050/3

208

LYF9635

8685018292

SILVIA DA LUZ VAZ

6050/3

208

LYJ6232

8685017668

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

6050/3

208

LYR5762

8685017111

RAQUEL SANTOS DA SILVA

6050/3

208

LYV3957

8685018312

DOMINGOS RIBEIRO

6050/3

208

LYX6302

8685017043

ALTAIR ORLANDO DA COSTA

6050/3

208

LZK6752

8685016988

ALEX MARCEL SILVA LOPES

6050/3

208

LZL7821

8685017692

ERASMO CARLOS DE AGUIAR BARBOSA

6050/3

208

LZM4133

8685018403

KATE KELY MAURICIO

6050/3

208

MAC2336

8685018361

IRIA SCHLINDWEIN

6050/3

208

MAD0642

8685017120

SAULO GIACOMOSSI

6050/3

208

MAN4479

8685017115

GEONIL FERNANDES DE LIMA

6050/3

208

MAW9734

8685017237

ARNALDO ALEIXO FRAINER

6050/3

208

MAZ6865

8685017061

VANDERLEIA DUBIELLA

6050/3

208

MBI8470

8685017983

GENESIO VENTURA

6050/3

208

MBL9774

8685018152

MARIANE DELFINO SILVANO

6050/3

208

MBR0406

8685018122

HENRIQUE ALEXANDRE PEDROTTI

6050/3

208

MCA0712

8685017172

WILMAR LOHN

6050/3

208

MCH8559

8685017915

SHIGUIHARA TURISMO LTDA ME

6050/3

208

MCL4377

8685017110

RICIERI ROGERIO WOLFF LUIZ

6050/3

208

MDA8784

8685017697

ADEMIR FEUSER

6050/3

208

MDL5980

8685018494

SANDRA KRESIN

6050/3

208

MEA5775

8685017494

BRUNO ALESSANDRO FELIPE ALVES

6050/3

208

MEB1699

8685017936

FELIPE DALL AGNESE

6050/3

208

MEB5003

8685017550

MARIA LOURDES LOVERA

6050/3

208

MEC4825

8685018442

PAULO CORREA

6050/3

208

MEH8072

8685016235

ADRIANO DA CRUZ PADUIN

6050/3

208

MEO3238

8685018489

BIANCA LUIZE DERETTI

6050/3

208

MES4995

8685017251

JOSEMIR PERIN

6050/3

208

MEU4139

8685017499

LUIS ALBERTO GERBER

6050/3

208

MEZ9048

8685018415

DELMO BUSSOLARO

6050/3

208

MFF4698

8685017689

SOLANGE MARIA ZIMMERNANN TESTONI

6050/3

208

MFG3895

8685017144

GABRIEL LUIS BORGES

6050/3

208

MFG9915

8685017555

CLAUDINEI NESI

6050/3

208

MFL0346

8685018349

MARLENE DA LUZ KRAUSS

6050/3

208

MFL2602

8685017272

ELIESER BAUER

6050/3

208
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MFT3185

8685017266

JEAN LUCAS FONTOURA DE OLIVEIRA

6050/3

208

MFT4236

8685017002

WILSON KONDRAS

6050/3

208

MFT5324

8685017003

DIVULGA INTERATIVA LTDA

6050/3

208

MGD2519

8685017457

AGENOR JOAO MACHADO

6050/3

208

MGH3057

8685017217

MARCUS VINICIUS HOFFMANN AMARAL

6050/3

208

MGH9954

8685018353

FABIO ALEXANDRE NASCIMENTO

6050/3

208

MGI4201

8685018012

MUNDIALLI VIAGENS E TURISMO LTDA ME

6050/3

208

MGK6283

8685017767

IVANOR RESCAROLLI

6050/3

208

MGO0359

8685016966

GRACELI MATIAS

6050/3

208

MHB1022

8685017495

JOSE CARLOS FAVERO

6050/3

208

MHG8803

8685017879

SONIA MARIA BARATTO FURTADO

6050/3

208

MHH7000

8685017651

OSEAS MANOEL DA SILVA

6050/3

208

MHI5058

8685018236

VILSON MARIO GOMES

6050/3

208

MHK4315

8685016243

3R INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ECOLOGICOS LTDA6050/3

208

MHO5062

8685017347

ENGETEL COM.PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS SERVICOS LTDA-EPP
6050/3

208

MHW8966

8685016800

NELSON DA SILVA

6050/3

208

MID8895

8685017116

EDSON BISSONI

6050/3

208

MIE7845

8685017380

MARLON EWALD

6050/3

208

MIF1140

8685015067

CLEMENTE ROMARIO OLIVIER

6050/3

208

MIG0454

8685016626

NILSON JOSE MACHADO

6050/3

208

MJG0333

8685016848

LUIZ AYR FERREIRA DA SILVA

6050/3

208

MKT6999

8685017952

EDUARDO DE SOUZA HEINIG

6050/3

208

MKT8009

8685017097

VINICIUS SA FERREIRA

6050/3

208

MMM6606

8685017660

NILTON JOSE NETO

6050/3

208

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, 21 DE DEZEMBRO DE 2010

PEDRO DA SILVA
DIRETOR GERAL DA DITRAN
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO
DE TRÂNSITO N. 685 533/2011

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.
Placa

Auto de Infração

Nome do Proprietário/Condutor

Cod.Infr./Desd.

Enquadramento

ACG7066

8685018375

ISAIAS MORENO

6050/3

208

AJP4535

8685018464

NATAL DOMINGOS SALSI

6050/3

208

CRS9495

8685018370

JEAN PIERRO DA ROCHA

6050/3

208

HEI3664

8685018376

MIRELLA SCHMIDT DOS SANTOS

6050/3

208

HJK7580

8685018165

GUILHERME CECCATO PROENCA

6050/3

208

LXC1184

8685018401

ARTEMIO DOMINGOS GRASSI

6050/3

208

LXP9784

8685018049

JOSE RICARDO VIEIRA

6050/3

208

MAG3273

8685018323

ADEMIR SCHULTZ

6050/3

208

MDL1867

8685018337

PEDRO SAMUEL DE SOUZA

6050/3

208

MDW9258

8685018600

SMT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

6050/3

208

MEX4927

8685018755

MARLI NEVES MELO

6050/3

208

MGB1119

8685018727

NELSON GEREMIA

6050/3

208

MGC0588

8685018441

ELZA DE SOUZA REICHERT

6050/3

208

MIE4056

8685018478

BERNARDETE KLOCH GRIPPA ME

6050/3

208

MII0175

8685018445

JULIO CESAR SCHMITT FRUTAS ME

6050/3

208

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, 12 DE JANEIRO DE 2011

PEDRO DA SILVA
DIRETOR GERAL DA DITRAN
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Governador Celso Ramos, 10 de Janeiro de 2011.
MANOEL MARCELO DA CUNHA.
Prefeito Municipal em exercício.

Prefeitura Municipal
Extrato de termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato
Nº. 031/2010
PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº.
031/2010. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: OUTSOURCING CENTER COM. DE COP. E
IMPRESSÕES LTDA. OBJETO: Aquisição de toner conforme edital.
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato
original, para até 31 de janeiro de 2011, em consonância com
disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.
Governador Celso Ramos, 03 de Janeiro de 2011.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.
Prefeito Municipal.

Extrato de termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato
Nº. 049/2010

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº.
049/2010. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso
Ramos. CONTRATADO: COMERCIAL REAL LIMP. ALEX DA SILVA
COMERCIANTE - ME. OBJETO: Aquisição de material de limpeza
e copa e cozinha para uso nas unidades de saúde do município.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 31 de janeiro de 2011, em consonância
com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.
Governador Celso Ramos, 12 de Janeiro de 2011.
MANOEL MARCELO DA CUNHA.
Prefeito Municipal em exercício.

Extrato de termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato
Nº. 068/2010
PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº.
068/2010. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: MARCONI KIRCH - EPP. OBJETO: Aquisição
de pneus e afins para uso dos veículos da Secretaria de Saúde.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 31 de janeiro de 2011, em consonância
com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.
Governador Celso Ramos, 04 de Janeiro de 2011.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.
Prefeito Municipal.

Extrato de termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato
Nº. 079/2009

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº.
0079/2009. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso
Ramos. CONTRATADO: COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.
- EPP. OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de mão de obra mecânica e elétrica de automóveis e caminhonetas com fornecimento de peças conforme determina o edital
e seus anexos. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO: Fica prorrogado o
prazo do Contrato original, para até 31 de Dezembro de 2011, em
consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93.
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Extrato de termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato
Nº. 100/2006

PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº.
100/2006. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso Ramos. CONTRATADO: MINOLSUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Locação de 01 foto copiadoras conforme anexo e como
determina o convite nº. 084/2006. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO:
Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 31 de maio
de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso II da Lei
8.666/93.
Governador Celso Ramos, 04 de Janeiro de 2011.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES.
Prefeito Municipal.

extrato de termo aditivo Nº. 001/2011 ao contrato
Nº. 104/2010
PREFEITURA MUN. DE GOV. CELSO RAMOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº. 001/2011 AO CONTRATO Nº.
104/2010. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gov. Celso
Ramos. CONTRATADO: DELTACOMP COMÉRCIO E SERVIÇO DE
INFORMÁTICA LTDA. OBJETO: Aquisição de peças para reposição em microcomputadores e impressoras. CLÁUSULA TERCEIRA
- PRAZO: Fica prorrogado o prazo do Contrato original, para até 30
de abril de 2011, em consonância com disposto no art. 57, Inciso
II da Lei 8.666/93.
Governador Celso Ramos, 12 de Janeiro de 2011.
MANOEL MARCELO DA CUNHA.
Prefeito Municipal em exercício.

Herval do Oeste
Prefeitura Municipal
Portaria Nº 057/2011
PORTARIA Nº 057/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d’ Oeste (SC), em
Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
54, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER Férias Regulamentares, a Servidora CARINE PANERAI
DE LAVI, (Matr. 2750), ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Enfermeiro, Nível 12/1, Referência “A”, 40 horas semanais,
constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal,
referente ao período aquisitivo compreendido de 06 de maio de
2009 a 05 de maio de 2010, para serem gozadas a partir de 11 de
janeiro de 2011 a 09 de fevereiro de 2011, de conformidade com
o que preceitua o art. 69 da Lei Complementar Nº 191/2005 de 26
de dezembro de 2005.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
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Herval d’Oeste (SC), em 11 de Janeiro de 2011.
Nelson Guindani
Prefeito Municipal

Portaria Nº 055/2011
PORTARIA Nº 055/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d’ Oeste (SC), em
Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
54, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER Férias Regulamentares, a Servidora ANDREA PALUDO
TANELLO, (Matr. 335), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Psicólogo, Nível 10/1, Referência “F”, 30 horas semanais,
constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal,
referente ao período aquisitivo compreendido de 01 de novembro
de 2009 a 31 de outubro de 2010, para serem gozadas a partir de
11 de janeiro de 2011 a 09 de fevereiro de 2011, de conformidade
com o que preceitua o art. 69 da Lei Complementar Nº 191/2005
de 26 de dezembro de 2005.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Herval d’Oeste (SC), em 11 de Janeiro de 2011.
Nelson Guindani
Prefeito Municipal

Portaria Nº 056/2011
PORTARIA Nº 056/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d’ Oeste (SC), em
Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
54, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER Férias Regulamentares, a Servidora DANIELA CRISTIANE DA SILVA PASQUALI, (Matr. 2549), ocupante do Cargo de
Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços de Saúde, Nível 5, Referência “A”, 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal
do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendido de 05 de fevereiro de 2009 a 04 de fevereiro de 2010,
para serem gozadas a partir de 11 de janeiro de 2011 a 09 de
fevereiro de 2011, de conformidade com o que preceitua o art. 69
da Lei Complementar Nº 191/2005 de 26 de dezembro de 2005.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Herval d’Oeste (SC), em 11 de Janeiro de 2011.
Nelson Guindani
Prefeito Municipal

Portaria Nº 060/2011
PORTARIA Nº 060/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d’ Oeste (SC), no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei
Orgânica Municipal.
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RESOLVE:
CONCEDER Licença Prêmio, ao servidor EUCLIDES PEREIRA,
(Matr. 951), ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Agente
de Serviços Gerais, Nível/Referência - 1/C, 40 horas semanais,
constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, nos
termos do artigo 79, e seus parágrafos, da Lei Complementar Nº.
191/2005, referente ao período aquisitivo de 30 de dezembro de
2005 a 30 de dezembro de 2010, para serem gozadas a partir de
12 de janeiro de 2011 a 10 de fevereiro de 2011.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Herval d’ Oeste (SC), em 11 de Janeiro de 2010.
Nelson Guindani
Prefeito Municipal

Portaria Nº 061/2011
PORTARIA Nº 061/2011

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d’ Oeste (SC), em
Exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.
54, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
CONCEDER Férias Regulamentares, a Servidora FRANCIELI ZAGO,
(Matr. 2793), ocupante do cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Saúde Bucal, Nível 5.1, Referência “A”, 40 horas semanais,
constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal,
referente ao período aquisitivo compreendido de 24 de junho de
2009 a 23 de junho de 2010, para serem gozadas a partir de 12 de
janeiro de 2011 a 10 de fevereiro de 2011, de conformidade com
o que preceitua o art. 69 da Lei Complementar Nº 191/2005 de 26
de dezembro de 2005.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Publique-se e cumpra-se.
Herval d’Oeste (SC), em 11 de Janeiro de 2011.
Nelson Guindani
Prefeito Municipal

Imbituba
Prefeitura Municipal
Publicação de Extrato de Pregão Presencial 02/2011
(PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 04/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2011
A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às
15:00 horas do dia 26 de janeiro de 2011, licitação na modalidade
de Pregão Presencial do tipo menor preço global, regido pelo disposto na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006,
pelo Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93
e suas alterações, para Aquisição de combustíveis, óleo lubrificantes e materiais, destinados aos veículos da Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e Esporte. A íntegra do Edital poderá ser
retirada somente no Departamento de Licitações, situado à Av. Dr.
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João Rimsa, 531, Centro, das 13:00 às 19:00 horas, de Segunda
á Sexta-feira.
Imbituba, 14 de janeiro de 2011.
Milene Ribeiro
Pregoeira Oficial

Publicação de Extrato de Pregão Presencial 03/2011
(PMI)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 05/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2011
A Prefeitura Municipal de Imbituba comunica que realizará às
16:00 horas do dia 26 de janeiro de 2011, licitação na modalidade
de Pregão Presencial do tipo maior desconto, regido pelo disposto
na Lei n° 10.520/2002, pela Lei complementar n° 123/2006, pelo
Decreto 6.204/2007 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93 e
suas alterações, para Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de manutenção mecânicos, elétricos, chapeação, pintura, reposição de peças e equipamentos obrigatório
(extintores, cinto em todos os acentos, macaco, chaves, triangulo
de sinalização), exceto bateria nos veículos do transporte escolar.
A íntegra do Edital poderá ser retirada somente no Departamento
de Licitações, situado à Av. Dr. João Rimsa, 531, Centro, das 13:00
às 19:00 horas, de Segunda á Sexta-feira.
Imbituba, 14 de janeiro de 2011.
Milene Ribeiro
Pregoeira Oficial

Câmara de Vereadores
Ato da Presidência Nº 01/11
Ato da Presidência nº 01/11

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de
suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 143
do Regimento Interno e a ELOM nº 003, de 29 de junho de 2004,
divulga o CALENDÁRIO DE SESSÕES ORDINÁRIAS DE 2011, referente à 3ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a realizarem-se
às 19:30h, na Sala de Sessões da Câmara Municipal de Imbituba,
situada na Rua Ernani Cotrin, nº 555, nas datas a seguir especificadas:
CALENDÁRIO DAS SESSÕES
Fevereiro
Nº DE ORDEM
Anual
Mensal
1ª
1ª
2ª
2ª
3ª
3ª
4ª
4ª
Março
5ª
1ª
6ª
2ª
7ª
3ª
8ª
4ª
Abril
9ª
1ª
10ª
2ª
11ª
3ª
12ª
4ª
Maio
13ª
1ª

ORDINÁRIAS - 2011 (1º Semestre)

Dia
07
14
21
28

Semana
Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira

Local
Sede
Sede
Sede
Sede

09
14
21
28

Quarta-feira
Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira

Sede
Sede
Sede
Sede

04
11
18
25

Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira

Sede
Sede
Sede
Sede

02

Segunda-feira Sede
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14ª
15ª
16ª
Junho
17ª
18ª
19ª
20ª
Julho
21ª
22ª
23ª
24ª
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2ª
3ª
4ª

09
16
23

Segunda-feira Sede
Segunda-feira Sede
Segunda-feira Sede

1ª
2ª
3ª
4ª

06
13
22
27

Segunda-feira
Segunda-feira
Quarta-feira
Segunda-feira

Sede
Sede
Sede
Sede

1ª
2ª
3ª
4ª

04
07
11
14

Segunda-feira
Quinta-feira
Segunda-feira
Quinta-feira

Sede
Sede
Sede
Sede

CALENDÁRIO DAS SESSÕES
Agosto
Nº DE ORDEM
Anual
Mensal
25ª
1ª
26ª
2ª
27ª
3ª
28ª
4ª
Setembro
29ª
1ª
30ª
2ª
31ª
3ª
32ª
4ª
Outubro
33ª
1ª
34ª
2ª
35ª
3ª
36ª
4ª
Novembro
37ª
1ª
38ª
2ª
39ª
3ª
40ª
4ª
Dezembro
41ª
1ª
42ª
2ª
43ª
3ª
44ª
4ª

ORDINÁRIAS - 2011 (2º Semestre)

DIA
01
08
15
22

Semana
Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira

Sede
Sede
Sede
Sede

05
12
19
26

Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira

Sede
Sede
Sede
Sede

03
10
17
24

Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira

Sede
Sede
Sede
Sede

07
16
21
28

Segunda-feira
Quarta-feira
Segunda-feira
Segunda-feira

Sede
Sede
Sede
Sede

05
12
19
22

Segunda-feira
Segunda-feira
Segunda-feira
Quinta-feira

Sede
Sede
Sede
Sede

Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete da Presidência, em 13 de janeiro de 2011.
Rogberto de Farias Pires
Presidente
Registre-se e Publique-se
Registrada, publicada, e afixada no Mural de Atos da Câmara Municipal de Imbituba em 13/01/2011 e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina - DOM/SC.
Aline Fortunato Nunes Figueiredo
Secretária Administrativa
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Irineópolis
Prefeitura Municipal
Portaria N º 002/2011

EXONERA SERVIDOR DE CARGO COMISSIONADO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN,
usando da competência que lhe confere o item V, do artigo 65 e
parágrafo único do artigo 72, da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105,
Inciso II, da Lei Complementar n º. 007/2001 de 15/10/2001,
RESOLVE:
Considerar Exonerado, em 01/01/2011, o servidor JOSE MAURICIO MARCELO do exercício do Cargo de Provimento em Comissão de DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS,
para a qual foi nomeado através da Portaria nº. 128/2008 de
01/04/2008.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 03 de janeiro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal.
ARNO LUIZ DENK
Secretário Municipal da Infraestrutura.
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MARLEM MARQUES DAL LAGO
Secretaria da Educação.

Portaria N º 006/2011

HOMOLOGA RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO N º
002/2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
WANDERLEI LEZAN, Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de
Santa Catarina, no uso de atribuições que lhe são conferidas, no
artigo 65, inciso VII da Lei Orgânica do Município e amparado no
que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II,
da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001, e em conformidade com o previsto no Edital de Concurso Público n.º 39/2010,
Considerando a errata do edital 048/2010 que altera a classificação e resultado final para o cargo de Agente Comunitário da
Saúde;
RESOLVE:
Art 1.	HOMOLOGAR o resultado final do Concurso Público n.º
002/2010, da Prefeitura Municipal de Irineópolis, com sua respectiva classificação final, conforme anexo I, parte integrante deste
ato.
Art 2.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e
torna revogada a Portaria 360/2010.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis (SC), 06 de janeiro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal.

Portaria N º. 005/2011.
Portaria N º 001/2011

AUTORIZA ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE SERVIDORA MUNICIPAL EM CARÁTER NÃO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN
usando da competência que lhe confere o item VII, do artigo 65,
incisos VII e IX da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II - Capítulo III seção I, Artigo 105, Inciso II, da Lei
Complementar n.º 007/2001 de 15/10/2001,
RESOLVE:
Art. 1º. Autorizar a alteração da carga horária em caráter não
efetivo do Contrato de Trabalho da Professora ELIZETE APARECIDA KADANAS GEVIESKI, passando de 20 para 40 horas semanais,
cuja remuneração complementar corresponderá ao valor fixado
em Lei, equivalente ao nível 3 da Tabela de Valores dos professores ACTs do município cujas atividades serão desenvolvidas junto
ao C.E.I. Nossa Senhora Aparecida, visando o atendimento temporário na área de educação.
Art. 2º. A referida alteração será em caráter não efetivo e
terá validade para o período compreendido entre 01/01/2011 à
31/12/2011.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 03 de janeiro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal.
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DELEGA COMPETÊNCIA PARA A DIREÇÃO DE VEÍCULO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Irineópolis, Estado de Santa Catarina, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência que lhe confere o item VII, do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, e amparado
no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso
II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,
RESOLVE:
Art. 1º. DELEGAR a servidora ALINE BARBARA LOPES ocupante
do Cargo de Provimento em Comissão de DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS, portadora da CNH Registro
nº04310189396, categoria AB, competência para dirigir os veículos de propriedade e responsabilidade da Secretaria Municipal da
Infraestrutura, durante o desempenho de suas atividades funcionais.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 03/01/2011.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 06 de janeiro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal.

Portaria N º. 361/2010

NOMEIA SERVIDORA EM CARÁTER EFETIVO SOB O REGIME DA
CLT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Irineópolis cidadão WANDERLEI LEZAN,
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usando da competência que lhe confere o item IX, do artigo 65
da Lei Orgânica Municipal e amparada no que dispõe o Artigo
105, Inciso II, da Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001
e amparado no que dispõe a Lei Complementar 035/2007 de
19/12/2007,
RESOLVE:
Art. 1º. NOMEAR, em caráter efetivo, nos termos do artigo 3º,
da Lei Complementar nº035/07 de 19/12/2007, ESENILDA TEREZINHA MIRANDA, nascida em 08/02/1976, portadora do CPF n º
027.663.489-64, RG. n º. 3.770.954 SESP/SC, para exercer o cargo de Técnico de Enfermagem (44h/sem), do Quadro de Emprego
Público da Prefeitura Municipal de Irineópolis, conforme aprovação
em Concurso público n º 001/2007, homologado em 18/02/2008.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 15 de dezembro de 2010.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 27 de dezembro de 2010.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal.
NILDA EDITE BANHUKI GALVÃO
Secretária Municipal da Saúde.

Portaria Nº. 003/2011

NOMEIA SERVIDORA PARA O CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E
OBRAS DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Irineópolis, cidadão WANDERLEI LEZAN,
usando da competência que lhe confere o item V, do artigo 65 e
parágrafo único do artigo 72, da Lei Orgânica Municipal e amparado no que dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105,
Inciso II, da Lei Complementar n º. 007/2001 de 15/10/2001,
consoante o anexo II da já citada Lei,
RESOLVE:
NOMEAR ALINE BARBARA LOPES, nascida em 16/04/1989, portadora do CPF n º 066.405.139-19, RG n º 4.917.292-1 SESP/SC,
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de DIRETORA
DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO E OBRAS, criado através da
Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001, com lotação na
Secretaria Municipal da Infra-Estrutura, percebendo os vencimentos previstos em Lei.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis, 03 de janeiro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal.
ARNO LUIZ DENK
Secretário Municipal da Infraestrutura.

Portaria Nº. 362/2010
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dispõe o Título II, Capítulo III, Seção I, Artigo 105, Inciso II, da
Lei Complementar n º 007/2001 de 15/10/2001,
RESOLVE:
PRORROGAR, a contar de 11/12/2010, por 30 (trinta) dias, o prazo para a apresentação do Relatório Final dos trabalhos relativos ao Processo Administrativo Disciplinar, dada pela Portaria n º
340/2010.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
Prefeitura Municipal de Irineópolis (SC), em 27 de Dezembro de
2010.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal.

Extrato de Processo Licitatorio 03/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 03/2011
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2011
O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará no dia 04 de fevereiro de 2011, ás 08:30
horas, Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços, com
critério de adjudicação Menor Preço por item de acordo com a Lei
n.º 8.666/93 consolidada, visando a Aquisição de pneus, câmaras
de ar e protetores, para veículos, maquinas e equipamentos da
frota municipal, para o exercício de 2011, com entrega parcelada.
O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no
Departamento de Compras e Licitações, no horário das 07:30 às
12:30, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone
(47) 3625-1111/ 3625-1144 e no site www.irineopolis.sc.gov.br.
Irineópolis, 12 de janeiro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Extrato Processo Licitatorio 04/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 04/2011
TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2011
O Município de Irineópolis, torna público para conhecimento dos
interessados que realizará no dia 07 de fevereiro de 2011, ás 09:00
horas, Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços, com
critério de adjudicação Menor Preço por item de acordo com a
Lei n.º 8.666/93 consolidada, visando a Prestação de Serviços de
recapagem de pneus de veículos, maquinas e equipamentos da
municipalidade, para o exercício de 2011, com entrega parcelada.
O Edital de Licitação encontra-se a disposição dos interessados, no
Departamento de Compras e Licitações, no horário das 07:30 às
12:30, sita a Rua Paraná, n.º 200, Centro - Irineópolis - SC, Fone
(47) 3625-1111/ 3625-1144 e no site www.irineopolis.sc.gov.br.
Irineópolis, 12 de janeiro de 2011.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

PRORROGA PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Irineópolis em Exercício, cidadão WANDERLEI LEZAN, usando da competência e atribuições que lhe são
conferidas pelo item VII, do artigo 65 da Lei Orgânica e no que
ASSINADO DIGITALMENTE
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Itapoá
Prefeitura Municipal
Edital de chamamento para cadastro e atualização
de registros cadastrais de fornecedores
EDITAL Nº 001/2011

EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE REGISTROS CADASTRAIS DE FORNECEDORES
Ervino Sperandio, Prefeito Municipal de Itapoá/SC, convoca todos
os interessados em participarem de Licitações Públicas promovidas por este órgão, a promoverem o registro cadastral, conforme
determina a Lei Federal 8.666/93 em seus arts. 34, 35, 36 e 37.
O Edital completo se encontra a disposição dos interessados na
Secretaria de Administração e Finanças, ou através do site www.
itapoa.sc.gov.br.
Itapoá/SC, 03 de janeiro de 2011.
Ervino Sperandio
Prefeito Municipal

Página 107

consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores;
d - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
e - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
IV - A documentação relativa a qualificação técnica (Art. 30 da Lei
nº 8.666/93), limitar-se-á a:
a - Registro ou inscrição na entidade profissional competente;
b - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o ramo da empresa;
c - Comprovação da qualificação do responsável técnico pela empresa;
d - Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,
quando for o caso.

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CADASTRO E ATUALIZAÇÃO DE
REGISTROS CADASTRAIS DE FORNECEDORES

V - A documentação relativa à qualificação econômico-financeira
(Art. 31 da Lei nº 8.666/93), limitar-se-á a:

EDITAL Nº 01/2011

a - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social;

Dispõe sobre o chamamento de interessados para promoverem o
Registro Cadastral de Fornecedores para fins de participação em
Licitação Pública.
ERVINO SPERANDIO, prefeito municipal de Itapoá/SC, no uso de
suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município;
Considerando as disposições do Art. 34, §§ 1º e 5º, Arts. 35, 36,
§§ 1º e 5º e 37 da Lei Federal nº 8.666, de 51 de junho de 1993,
atualizada pela Lei nº 8.883, de 08 de junho de 1994;
RESOLVE
I - Pelo presente edital de chamamento, ficam convocados os interessados em participarem de LICITAÇÕES PÚBLICAS promovida
por este órgão, à promoverem o registro cadastral ou atualização
dos existentes;
II - Os interessados em inscreverem-se no Cadastro de Habilitação, deverão apresentar à seguinte documentação Art.27 da Lei
nº 8.666/93:
a - Habilitação Jurídica;
b - Qualificação Técnica;
c - Qualificação Econômico-Financeira;
d - Regularidade Fiscal.
III - A documentação relativa à Habilitação Jurídica (Art. 28 da lei
nº 8.666/93), conforme o caso, constituirá em:
a - Cédula de Identidade (todos os sócios);
b - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
c - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou
ASSINADO DIGITALMENTE

b - Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial,
expedida no domicílio da pessoa física.
VI - A documentação relativa à regularidade fiscal (Art. 29 da Lei
nº 8.666/93), conforme o caso, consistirá em:
a - Documento de inscrição no CNPF/MF (Cadastro de pessoa física);
b - Documento de inscrição no CNPJ/MF (Cadastro Nacional de
pessoa Jurídica);
c - Documento de inscrição no CCE; (Cadastro de contribuinte
Estadual) antiga Inscrição Estadual.
d - Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal,
Estadual e Municipal da sede da empresa;
e - Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa junto a Seguridade Social (INSS);
f - Certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS);
VII - Os documentos necessários ao cadastro, poderão ser apresentados por cópia autenticadas por Tabelião de Notas, ou por
servidores efetivos do município.
VIII - Aos inscritos no Cadastro de Habilitação, será fornecido
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, que constará, necessariamente:
a - Número do Certificado;
b - Validade;
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Joaçaba

c - Razão Social;
d - Denominação Comercial;
e - Endereço Completo;
f - Inscrição no CNPJ/MF;
g - Inscrição Estadual;
h - Categoria;
i - Grupo de Qualificação Técnica;
j - Grupo de Qualificação Econômico-Financeira;
k - Data de expedição;
l - Nº Protocolo de entrada;
m - Data do protocolo de entrada;
IX - O Certificado de Registro Cadastral será assinado pelo Presidente da Comissão de Registro Cadastral, ou pelo vice presidente,
quando for o caso.
X - O prazo de validade do cadastro é de 01 (um) ano, devendo o
certificado ser renovado sempre que atualizarem o registro.
XI - No ato de renovação do cadastro, o interessado deverá apresentar a documentação solicitada neste Edital.

Prefeitura Municipal
Portaria Nº 2.495

PORTARIA Nº 2.495 DE 10 DE JANEIRO DE 2011
“SUBSTITUI MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO DE
SINDICÂNCIA”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE JOAÇABA - SC, no uso das atribuições legais e em especial o Art. 37, inciso IX da Constituição
Federal,
RESOLVE:
Art. 1º. Substitui servidor indicado, para compor a Comissão Especial de Sindicância referente a apuração dos fatos apontados
a respeito de execução de serviços à agricultores por parte da
Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme memorando da
Procuradoria Jurídica do Município de 10 de dezembro de 2010,
nos termos do Art. 138 da Lei Complementar nº 76 de 11 de dezembro de 2003.
Membro: Fabiano Colombo
Substituta: Donizete Maria Bilibio Angonese
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura,
obedecido o disposto no parágrafo único da Lei n.º 4.003 de 08
de julho de 2010.

XII - A Comissão de Cadastro, após recebido e protocolado a documentação necessária para a inscrição, tem o prazo de até 10
(dez) úteis, para a emissão do Certificado de que trata o item VIII,
se, atendidas todas as exigências necessárias.

JOAÇABA(SC), em 10 de janeiro de 2011
RAFAEL LASKE

XIII - Fica designada a seguinte Comissão Especial incumbida de
proceder a análise da documentação e a expedição do Certificado de Registro Cadastral aos interessados os servidores conforme Decreto Municipal nº 862/2009: Rosangela da Silva Silveira
(presidente), Fernanda Cristina Rosa (vice-presidente), Iuri Becker
(membro), Rosilda Aparecida Bordori (membro), Valério Pacheco
(membro).

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 4/2011/FMS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2011/FMS

XIV - Sempre que necessário, e a qualquer tempo, poderá ser alterada a composição da comissão especial de que trata este item.
XV - Os casos omissos deste Edital serão solucionados pela comissão especial supracitada, aplicando necessariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº
8.883/94.
Itapoá/SC, 03 de janeiro de 2011.
Ervino Sperandio
Município de Itapoá
Prefeito Municipal

Extrato PP 3/2011/FMS - PL 4/2011/FMS

Objeto: Aquisição de forma parcelada, de materiais de laboratório,
destinados à manutenção da Secretaria Municipal de Saúde e dos
programas desenvolvidos por intermédio do Fundo Municipal de
Saúde de Joaçaba (SC), durante o exercício financeiro de 2011.
Forma de Julgamento: Menor preço por lote. Data da abertura:
Dia 27/01/2011, a partir das 14h, na sala do Setor de Compras e
Licitações, no endereço abaixo citado. Credenciamento e entrega
dos envelopes: até as 14h, do dia 27/01/2011, no Setor de Compras e Licitações. Local para aquisição do Edital: Secretaria Municipal de Gestão Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na
Avenida XV de Novembro, 378, Centro, em dias úteis, de segunda
à sexta-feira, no horário das 13 às 19 horas ou no site www.
joacaba.sc.gov.br, a partir da publicação deste aviso. Quaisquer
informações poderão ser solicitadas junto ao Setor de Compras
e Licitações, no endereço citado acima, pelo telefone 049 35278805 / 3527-8828 ou pelo e-mail comprasjba@joacaba.sc.gov.br.
Joaçaba, 12 de janeiro de 2011.
RAFAEL LASKE
Prefeito de Joaçaba

ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

14/01/2011 (Sexta-feira)

DOM/SC - Edição N° 657

Página 109

ERRATA 01 AO EDITAL 07/2010
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SIMAE
Portaria JHL 06/11

PORTARIA SIMAE. JHL - Nº 06/11 DE 14/01/2011
Elisabet Maria Zanela Sartori Diretora do SIMAE - Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto de Joaçaba e Herval D’Oeste e LuzernaSC, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Nomear de acordo com a Lei Complementar 76/2003, por Concurso Público, Edital nº 001/2008, na forma do Art. 4º da Lei Complementar nº 193/10 de 06 de setembro de 2010, Jacir Perguer, para
o Cargo de Auxiliar de Operações, Padrão-2, Nível-1, Referência-A,
Lotado na Diretoria Técnica, do Quadro de Pessoal desta Autarquia, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Joaçaba, com vencimentos a partir da data da tomada de Posse.
Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, obedecido o disposto no parágrafo único da Lei nº 4.003 de 08 de Julho
de 2010.
Joaçaba-SC, 14 de Janeiro de 2011.
Elisabet Maria Zanela Sartori/Diretora Presidente
Diante da necessidade dos serviços e tendo em vista a aprovação
em 9º Lugar de Jacir Perguer no Concurso Público de que trata o Edital SIMAE JHO n.º 01/2008, para o Cargo de Auxiliar de
Operações de acordo com a Portaria JHO-26/08 de 06/05/2008 e
Portaria JHO-29/08 de 14/05/08, que homologa resultado final do
Concurso, comunicamos que V.Sª deverá comparecer ao escritório
do SIMAE, sito à Rua Tiradentes, 123, em Joaçaba-SC, no prazo
de 30 dias a contar da data da publicação desta convocação, para
tomar posse no cargo para o qual prestou concurso.
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Nr.: 50/2010 - PR

Homologação Pregão JHL 0050/2010

84.591.890/0001-43
CNPJ:
Rua
Tiradentes,
ESTADO
DE123
SANTA CATARINA
89600-000
C.E.P.:
- Joaçaba - SC

Processo Administrativo:

SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

Data do Processo:

84.591.890/0001-43
CNPJ:
Rua Tiradentes, 123
89600-000
C.E.P.:
- Joaçaba - SC

Processo Administrativo:

62/2010

Processo
de Licitação:
PREGÃO
PRESENCIAL62/2010

Nr.: 50/2010 - PR

07/12/2010

Folha: 1/1
62/2010

Processo de Licitação:
Data do Processo:

62/2010
07/12/2010
Folha: 1/1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Diretora, Elisabet Maria Zanela Sartori, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Comissão de Licitações,
resolve:
O Diretora, Elisabet Maria Zanela Sartori, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor,
especialmentea presente
pela Lei Nr.
8.666/93
e alterações
01 - HOMOLOGAR
Licitação
nestes
termos: posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela
Comissão de Licitações, resolve:
a ) Processo Nr.:
62/2010
b ) Licitação Nr.:
50/2010-PR
c ) Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
d ) Data Homologação: 28/12/2010
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO E ANÁLISE DE EFLUENTES,
a ) Objeto
Processo
e
da Nr.:
Licitação 62/2010
CONTROLE DE ETES E INFILTRAÇÕES NAS REDES DE ESGOTO, DE PROPRIEDADE DO SIMAE.
b ) Licitação Nr.:
50/2010-PR
c ) Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
d ) Data Homologação: 28/12/2010
e ) Objeto da Licitação

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO E ANÁLISE DE EFLUENTES,
CONTROLE DE ETES E INFILTRAÇÕES NAS REDES DE ESGOTO, DE PROPRIEDADE DO SIMAE.
(em Reais R$)

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

- 007936 - CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMERCIO
LTD

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
- 007936 - CLEAN ENVIRONMENT BRASIL ENGENHARIA E COMERCIO
LTD

Joaçaba, 28 de Dezembro de 2010.

Joaçaba, 28 de Dezembro de 2010.

ASSINADO DIGITALMENTE

Qtde de Itens

Média Descto (%)

1

0,0000

1

13.525,00
13.525,00
(em Reais R$)

Qtde de Itens

Média Descto (%)

1

0,0000

1

Total dos Itens

Total dos Itens
13.525,00
13.525,00

---------------------------------------------------------------------Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente

---------------------------------------------------------------------Elisabet M. Z. Sartori - Diretora Presidente
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José Boiteux/SC, em 13 de Janeiro de 2011
JOSÉLIO DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício

Prefeitura Municipal
Processo Licitatório Nº 004/2011 - FMS
Processo Licitatório Nº 001/2011 - PMJB

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX-SC
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2011
O Prefeito do Município de José Boiteux - SC, torna público, que
fará realizar Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial, no
dia 28/01/2011, às 09:00 horas, tendo como local, a Prefeitura
Municipal de José Boiteux, sito a Rua 16 de Junho nº 13, Referente ao Registro de Preços para a aquisição de material escolar
para a manutenção da rede publica municipal de ensino. A relação
completa dos itens encontra-se no anexo I que é parte integrante
do presente Edital. Demais informações diariamente, das 08:00
às 12:00 horas no Departamento de Compras da Prefeitura, no
endereço acima, no site www.pmjb.sc.gov.br ou pelo fone/fax (47)
3352-7030.
José Boiteux/SC, em 13 de janeiro de 2011.
JOSÉLIO DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício

Processo Licitatório Nº 002/2011 - PMJB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX-SC
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011
O Prefeito do Município de José Boiteux - SC, torna público, que
fará realizar Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial
Para Registro de Preços, no dia 28/01/2011, às 15:00 horas, tendo
como local, a Prefeitura Municipal de José Boiteux, sito a Rua 16
de Junho nº 13, Referente ao Registro de Preços para a aquisição
de gêneros alimentícios, para compor as refeições na Unidade Integrada Mista de Saúde desta municipalidade. A relação detalhada
dos itens se encontra no Anexo I do presente Edital. Demais informações diariamente, das 08:00 às 12:00 horas no Departamento
de Compras da Prefeitura, no endereço acima, no site www.pmjb.
sc.gov.br ou pelo fone/fax (47) 3352-7030.
José Boiteux/SC, em 13 de janeiro de 2010.
ISMAEL THIAGO ROEDEL
Gestor do Fundo de Saúde

Processo Licitatório Nº 005/2011 - FMS

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX-SC
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011
O Prefeito Municipal de José Boiteux - SC, torna público, que fará
realizar Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial para registro de preço, no dia 28/01/2011, às 14:00 horas, tendo como
local, a Prefeitura Municipal de José Boiteux, sito a Rua 16 de
Junho nº 13, Referente ao Registro de Preço para aquisição de
gêneros alimentícios para compor a merenda escolar dos alunos
da Rede Publica Municipal de Ensino. A relação completa dos itens
encontra-se no anexo I do presente Edital. Demais informações
diariamente, das 08:00 às 12:00 horas no Departamento de Compras da Prefeitura, no endereço acima, no site www.pmjb.sc.gov.
br ou pelo fone/fax (47) 3352-7030.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX-SC
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011
O Prefeito do Município de José Boiteux - SC, torna público, que
fará realizar Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial
para registro de preços, no dia 01/02/2011, às 09:00 horas, tendo como local, a Prefeitura Municipal de José Boiteux, sito a Rua
16 de Junho nº 13, Referente à aquisição de materiais de higiene e limpeza para a utilização nas unidades sanitárias do Fundo
Municipal de Saúde de José Boiteux/SC. Relação dos materiais
encontra-se no anexo I do presente edital. Demais informações
diariamente, das 08:00 às 12:00 horas no Departamento de Compras da Prefeitura, no endereço acima, no site www.pmjb.sc.gov.
br ou pelo fone/fax (47) 3352-7030.

José Boiteux/SC, em 13 de janeiro de 2011
JOSÉLIO DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício

José Boiteux/SC, em 13 de janeiro de 2011
ISMAEL THIAGO ROEDEL
Gestor do Fundo de Saúde

Processo Licitatório Nº 003/2011 - PMJB

MUNICÍPIO DE JOSÉ BOITEUX-SC
PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011
O Prefeito do Município de José Boiteux - SC, torna público, que
fará realizar Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial
para registro de preços, no dia 01/02/2011, às 10:00 horas, tendo
como local, a Prefeitura Municipal de José Boiteux, sito a Rua 16
de Junho nº 13, Referente ao Registro de Preço para o fornecimento de materiais de higiene e limpeza para a utilização da
Secretaria de Administração e Finanças, Secretaria da Agricultura,
Secretaria da Família e Ação Social, Secretaria de Obras e Secretaria da Educação Cultura e Desporto. A relação completa dos itens
encontra-se no anexo I do presente Edital. Demais informações
diariamente, das 08:00 às 12:00 horas no Departamento de Licitações da Prefeitura, no endereço acima, ou no site www.pmjb.
sc.gov.br ou pelo fone/fax (47) 3352-7030.
ASSINADO DIGITALMENTE

Monte Carlo
Prefeitura Municipal
Lei Complementar 42/10

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 042/2010, DE 26 DE OUTUBRO DE 2010.
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 017, DE 06 DE MARÇO DE 2006
E A LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Antoninho Tibúrcio Gonçalves, Prefeito Municipal de Monte Carlo,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz saber
a todos os habitantes do Município que, a Câmara de Vereadores
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aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º - A Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006 passa
a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 21. [...]
[...]
§ 1º A avaliação dos servidores membros do Magistério Público
Municipal, durante o estágio probatório, deverá observar ainda:
I - capacidade didático pedagógica;
II - dedicação às atividades educacionais;
III - relacionamento com os alunos.
§ 2º O servidor exercerá as atribuições inerentes ao seu cargo de
provimento efetivo, suspendendo-se o estágio probatório se investido em cargo de provimento em comissão, e durante o tempo
dessa investidura, desde que as atribuições do cargo em comissão
não guardem similitude com as do cargo de provimento efetivo.
§ 3º Será dada ciência ao servidor, no mês subsequente ao semestre, do resultado da avaliação, assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.
§ 4° Os critérios de julgamento poderão ser adaptados em conformidade com as peculiaridades das funções do cargo exercido pelo
servidor e com as atribuições do órgão ou entidade a que esteja
vinculado.
§ 5° O sistema de avaliação observará o mínimo de 60% (sessenta
por cento) de pontuação para os critérios referidos nos Incisos I,
II, IV, V e VIII deste Artigo, mediante escala de pontuação, adotando os seguintes conceitos de avaliação:
I - excelente;
II - bom;
III - regular;
IV - insatisfatório.
§ 6° Receberá o conceito de desempenho insatisfatório do cargo
o servidor cuja avaliação total, considerados todos os critérios de
julgamento, seja igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) da
pontuação máxima admitida, progredindo-se na escala de pontuação em 20 (vinte) pontos percentuais para cada conceito de avaliação imediatamente superior, nos termos do parágrafo anterior.
§ 7° A avaliação do desempenho do cargo será realizada por Comissão de Avaliação composta por três servidores, todos de nível
hierárquico não inferior ao do servidor a ser avaliado, sendo um
o chefe imediato e tendo dois deles estabilidade, além de pelo
menos três anos de exercício no órgão ou entidade a que aquele
esteja vinculado.
§ 8° Se não existirem servidores de nível hierárquico na forma
prevista no parágrafo anterior, o Chefe do Poder ou da entidade
competente, na forma do Artigo 14 desta Lei Complementar, poderá, em caráter excepcional, instituir Comissão de Avaliação para
o caso específico, composta por servidores de outros órgãos ou
entidades que tenham conhecimento do cargo do servidor a ser
avaliado.
§ 9° O servidor será notificado do conceito que lhe foi atribuído,
podendo requerer reconsideração da avaliação, através de requerimento dirigido ao Prefeito Municipal, no caso dos Servidores do
Poder Executivo e ao Presidente da Câmara, no caso dos Servidores do Poder Legislativo.
§ 10 Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração caberá
recurso hierárquico de ofício e voluntário, endereçado às autoridades previstas no Artigo 14 desta Lei Complementar, no prazo de
10 (dez) dias, na hipótese de confirmação do conceito de desempenho atribuído ao servidor.
§ 11 O recurso previsto no parágrafo anterior deverá ser decidido
no prazo de 10 (dez) dias, quando confirmado o conceito atribuído ao servidor e sendo o mesmo insatisfatório, o servidor será
exonerado do cargo, ou, se estável, reconduzido ao cargo anterior
ocupado.
§ 12 As questões relativas ao processo de avaliação do servidor
durante o estágio probatório, poderão ser disciplinadas com maior
clareza, critérios e parâmetros através de lei específica de iniciativa
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de cada Poder do Município.
Art. 22. O Plano de Carreira dos Servidores Públicos Municipais,
inclusive dos Servidores do Magistério Público Municipal, consiste no avanço progressivo do Servidor Efetivo e Estável na escala
salarial horizontal, nos percentuais e condições previstos em lei,
respeitados os seguintes requisitos:
§ 1º A progressão funcional ocorrerá:
I - por merecimento;
II - por tempo de serviço;
III - de incentivo à formação continuada.
§ 2º - A progressão funcional por merecimento dar-se-á com o
avanço progressivo na escala salarial horizontal, correspondente
a 3% (três pontos percentuais) sobre o vencimento inicial fixado
para a classe respectiva do servidor, após prévia avaliação de desempenho, levando-se em consideração os critérios previstos em
lei e ocorrerá a cada 03 (três) anos, sempre no mês de maio, até
o limite de 24% (vinte e quatro por cento) do vencimento inicial
do respectivo cargo, nos temos da lei.
§ 3º - A progressão funcional por tempo de serviço será concedida de ofício pela autoridade competente, independentemente de
qualquer requerimento do servidor público estável, sempre que
este completar 03 (três) anos de efetivo exercício no cargo, através do avanço progressivo na escala salarial horizontal correspondente a 3% (três pontos percentuais) sobre o vencimento inicial
fixado para a classe respectiva do servidor, até o limite de 36%
(trinta e seis por cento) do vencimento inicial do respectivo cargo.
§ 4º - A progressão funcional de incentivo à formação continuada será concedida ao servidor que comprovar escolaridade na
área específica de atuação, ou área correlata, superior ao nível
de escolaridade mínima exigida para o respectivo cargo, adquirida
após o ingresso no cargo público de provimento efetivo e será
concedida através do avanço progressivo na escala horizontal de
salários correspondente a 15% (quinze pontos percentuais) sobre
o vencimento inicial fixado para a classe respectiva do cargo de
provimento efetivo para cada nível de escolaridade concluído.
Art. 23. Revogado.
Art. 25. Revogado.
§ 1º. Revogado.
§2º. Revogado.
§3º. Revogado.
§4º. Revogado.
Art. 29. [...]
§ 6º. Revogado.
Art. 66. [...]
§ Único. Revogado.
I - Revogado.
II - Revogado.
SUBSEÇÃO I
REVOGADO.
Art. 73. Revogado.
Art. 74. Revogado.
§ 1º Revogado.
§ 2º Revogado.
Art. 75. Revogado.
Art. 76. Revogado.
Parágrafo único. Revogado.
Art. 77. [...].
§ 1º O valor da diária será fixado por ato dos respectivos Chefes
dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal.
[...]
§ 4º Em caso de deslocamento, a serviço, para outra localidade
dentro da micro região em período superior a 04 (quatro) horas, o
servidor será ressarcido de despesas realizadas com locomoção e
alimentação, até o limite do inciso II do parágrafo anterior.
Art. 80. Será concedida indenização de despesas de transporte ao
servidor que, pela natureza das atribuições executivas do cargo,
necessite da utilização de veículo próprio como meio de locomoção para a execução de serviços externos, nos termos de regulamento próprio, observados os limites fixados em lei.
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Art. 96. O servidor que possua filho ou cônjuge portador de necessidade especial física ou mental incapacitante para o trabalho,
receberá por dependente portador de necessidade especial uma
gratificação mensal no valor de 10% (dez por cento) sobre o salário mínimo nacional.
§1º [...]
§2º [...]
Art. 107. [...].
I - Revogado.
[...]
IX - Revogado.
[...]
§ 1º O servidor no exercício de cargo de provimento em comissão
terá direito somente à licença prevista no inciso III deste artigo,
bem como, nos casos de afastamento para tratamento de saúde,
decorrente ou não de acidente de trabalho, previstos no Regime
Geral da Previdência Social, ressalvados ainda os demais casos
expressamente previstos nesta Lei.
§ 2º - [...].
§ 3º O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 (vinte e quatro) meses, salvo nos
casos dos incisos IV, V, VII, VIII e X deste artigo.
§ 4º É vedado o exercício de atividade remunerada, durante o
período da licença prevista nos incisos II, III, X e XI deste artigo e
nos casos de afastamento para tratamento de saúde, decorrentes
ou não de acidente de trabalho.
5º - [...].
§ 6º Os afastamentos para tratamento de saúde, decorrentes ou
não de acidentes de trabalho, seguirão as regras previstas para o
Regime Geral da Previdência Social, mantido pelo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS).
Art. 109. Revogado.
Parágrafo único. Revogado.
Art. 110. Revogado.
§ 1º - Revogado.
§ 2º - Revogado.
§ 3º - Revogado.
§ 4º - Revogado.
Art. 111. Revogado.
Parágrafo único. Revogado.
Art. 112. Revogado.
Art. 113. Revogado.
Art. 114. Revogado.
Parágrafo único. Revogado.
Art. 115. [...].
§ 3º Não será computado, para qualquer efeito, como tempo de
serviço o período em que o servidor estiver de licença sem remuneração, na forma desta seção.
Art. 116. [...].
§ 1º A licença poderá ter início entre 28 (vinte e oito) dias antes
do parto e a data de ocorrência deste.
[...]
§ 4º - Revogado.
Art. 117. Ao servidor que adotar criança com até 1 (um) ano de
idade, ficam assegurados os direitos inerentes ao pai ou à mãe
naturais.
§ 1º No caso de adoção ou guarda judicial de criança com idade
01 (um) ano e 04 (quatro) anos, o prazo de licença à servidora
adotante será de 60 (sessenta) dias.
§ 2º No caso de adoção ou guarda judicial de criança com idade
entre 04 (quatro) anos e 08 (oito) anos, o prazo de licença à servidora adotante será de 30 (trinta) dias.
Art. 119. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 10 (dez)
meses, a servidora terá direito, durante a jornada de trabalho, a
01 (uma) hora, que poderá ser parcelada em 02 (dois) períodos
de 30 (trinta) minutos.
Art. 122. O servidor candidato que exerça cargo de direção, chefia,
assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado,
a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante
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a Justiça Eleitoral, até o 10º (décimo) dia seguinte ao da eleição.
Art. 126. [...].
[...]
§ 3º Não será computado, para qualquer efeito, como tempo de
serviço o período em que o servidor estiver de licença na forma
desta seção.
Art. 128. Revogado.
Art. 129. Revogado.
Parágrafo único. Revogado.
I - Revogado.
II - Revogado.
Art. 130. Revogado.
§ 1º - Revogado.
§ 2º - Revogado.
§ 3º - Revogado.
Art. 131. Revogado.
Art. 139. Acarretam a suspensão ou interrupção da contagem do
tempo de serviço para efeito da concessão de licença prêmio por
assiduidade:
I - suspensão, quando, no curso do período aquisitivo, o servidor
tenha gozado as seguintes licenças e afastamentos:
a) licença para tratamento de saúde, decorrentes ou não de acidentes de trabalho;
b) licença à gestante ou adotante por prazo igual ou superior a 30
(trinta) dias, na forma dos artigos 116 e 117, § 1º e § 2º, da Lei
Complementar nº 17, de 06 de março de 2006;
c) licença por motivo de doença em pessoa da família, na forma
do artigo 115, § 3º, “b”, da Lei Complementar nº 17, de 06 de
março de 2006;
d) licença para concorrer a cargo eletivo, na forma do artigo 121
da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006;
e) licença para o serviço militar obrigatório, na forma do artigo 123
da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006;
f) licença para tratar de interesses particulares, na forma do artigo
124 da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006;
g) licença para acompanhar cônjuge servidor público, na forma do
artigo 126 da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006;
h) tenha gozado licença para desempenho de mandato classista,
na forma do artigo 127 da Lei Complementar nº 17, de 06 de
março de 2006;
i) tenha recebido afastamento para exercício de mandato eletivo,
na forma do artigo 144, da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006, desde que a remuneração fique a cargo do Município
de Monte Carlo;
j) tenha gozado licença para frequentar curso de pós-graduação,
na forma do artigo 132 da Lei Complementar nº 17, de 06 de
março de 2006;
k) afastamento para servir em outro órgão, na forma do artigo 143
da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006, desde que a
remuneração fique a cargo do órgão ou entidade a que o servidor
prestará exercício;
l) afastamento sem remuneração para exercício de mandato eletivo, na forma do artigo 144, da Lei Complementar nº 17, de 06 de
março de 2006;
m) quaisquer outras licenças e afastamentos não remunerados
não previstos nos itens anteriores.
II – interrupção, quando no curso do período aquisitivo o servidor:
a) tenha sido condenado a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;
b) tenha recebido conceitos insatisfatório ou regular nas avaliações bianuais de desempenho, nos termos do artigo 41 e seguintes da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006.
c) tenha recebido 02 (duas) penalidades de advertência;
d) tenha recebido penalidade de suspensão disciplinar;
e) contar com mais de 10 (dez) faltas injustificadas durante o
período aquisitivo.
Parágrafo único: nos casos de suspensão os períodos previstos
no inciso I deste artigo serão excluídos da contagem do prazo
para a concessão da licença prêmio por assiduidade e nos casos
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de interrupção, previstos no inciso II desse artigo, a contagem do
prazo para a concessão de licença prêmio por assiduidade terá
início após a cessação do motivo que impediu sua anterior concessão.
Art. 155. [...]
[...]
IV - concessão de bolsas de estudo, quando não existirem vagas
na rede pública de ensino, até o limite do ensino médio;
[...].
Art.158. Aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo
do Município, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado
o regime de previdência de caráter contributivo, com direito à aposentadoria, de acordo com os princípios, normas, regras, prazos,
cálculos, percentuais, proporcionalidades, condições, requisitos e
limites, previstos e fixados pelo Artigo 40 da Constituição Federal,
nos termos da legislação que regula o Regime Geral de Previdência Social – RGPS.
Art. 159. Revogado.
Art. 160.
[...]
V - Revogado.
[...].
Art. 230. Os membros do Magistério Público Municipal ficam submetidos a este Estatuto e ao disposto na Lei que Institui o Plano
de Cargos, Vencimentos e Carreira dos Servidores Públicos do Município de Monte Carlo, da Administração Direta e Indireta.
Art. 235. Os membros do Magistério Público Municipal serão lotados na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 237. Revogado.
I - Revogado.
II - Revogado.
III - Revogado.
Parágrafo único. Revogado.
Art. 238. Revogado.
Art. 244. [...].
Parágrafo único. Os valores da bolsa de estudo serão de até 1
(um) salário mínimo nacional unificado, e proporcionais ao tempo
de duração semanal do estágio a ser prestado.
Art. 245. [...].
[...]
§ 5º Quando da contratação de servidores para a atuação nos
cargos do Magistério Público Municipal, na ausência de candidatos habilitados, admitir-se-á pessoal não habilitado para o cargo
de Professor I, desde que estejam cursando ensino superior nas
áreas específicas de atuação, submetendo-se à Processo Seletivo
de provas e títulos.
Art. 2º - A Lei Complementar nº 27, de 11 de dezembro de 2007,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 1º. Fica instituído o Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Monte Carlo integrado por cargos
permanentes, em provimento efetivo, e cargos em comissão, classificados na forma desta Lei.
Parágrafo único. Revogado.
Art. 3º. [...].
[...]
XIV - Progressão Funcional por Merecimento: avanço horizontal
do servidor na escala salarial horizontal, conforme avaliação de
desempenho estipulada por essa lei.
XV - Progressão Funcional por Tempo de Serviço: avanço horizontal do servidor na escala horizontal que ocorre a cada 03 (três)
anos de efetivo serviço na administração pública municipal.
[...]
Art. 4º. O quadro de pessoal da Administração Pública municipal
de Monte Carlo compõe-se de cargos permanentes, de provimento
efetivo, de caráter temporário e cargos em comissão, distribuídos
nos seguintes grupos ocupacionais:
[...]
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VII - Grupo VII: GRUPO OCUPACIONAL DOCENTE (GOD).
VIII - Grupo VIII: GRUPO OCUPACIONAL DE ESPECIALISTAS EM
ASSUNTOS EDUCACIONAIS (GOE).
IX - Grupo IX: GRUPO OCUPACIONAL DOCENTE TEMPORÁRIO
(GOT).
[...]
f) O GRUPO OCUPACIONAL DOCENTE (GOD) reúne os cargos de
professores que exercem atividades docentes nas áreas da educação infantil, ensino fundamental, educação especial, educação de
jovens e adultos, no ensino médio e no ensino superior.
g) O GRUPO OCUPACIONAL DE ESPECIALISTAS EM ASSUNTOS
EDUCACIONAIS (GOE) reúne os membros do magistério que desempenham atividades de administração, supervisão, planejamento, orientação, atendimento e acompanhamento pedagógico.
[...]
§ 4º - O GRUPO OCUPACIONAL TEMPORÁRIO (GOT) será integrado por servidores contratados em caráter substitutivo, emergencial e excepcional, por prazo determinado, para o exercício
de cargos, empregos e funções temporárias ou emergenciais, de
excepcional interesse público, nos termos do art. 245 da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006, e do art. 27 desta Lei
Complementar.
§ 5º - Ficam extintos automaticamente os cargos criados por leis
anteriores, desde que não mencionados nesta Lei e seus respectivos Anexos, com exceção daqueles previstos no § 1º, alínea “e”
e § 2º deste artigo.
§ 6º - Mediante opção funcional e conveniência da Administração
Municipal, quando da contratação dos servidores integrantes dos
Grupos Ocupacionais Docente e Temporário, poderão ser adotadas cargas horárias de 10 (dez), 20 (vinte), 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas, com vencimentos proporcionais.
Art. 11. Incorpora-se ao patrimônio do servidor, passando a integrar sua remuneração, a expressão monetária das progressões
funcionais por merecimento, por tempo de serviço e de incentivo
à formação continuada, sendo que em nenhum caso não poderão
ultrapassar os limites percentuais estabelecidos na presente Lei.
Art. 12. A concessão de qualquer espécie de progressão funcional
poderá ser suspensa, temporariamente, em razão de limitações
das disponibilidades orçamentárias do Município e de excesso de
gastos com a folha de pagamento dos servidores, conforme previsto na Lei Complementar n. 101/2000, de 04 de maio de 2000,
respeitado o disposto no art. 169 da Constituição República.
Art. 12-A. Acarretam a suspensão ou interrupção da contagem do
tempo de serviço para efeito de progressão funcional por merecimento ou por tempo de serviço:
I - suspensão, quando no curso do período aquisitivo o servidor
tenha gozado as seguintes licenças e afastamentos:
a) licença para tratamento de saúde, decorrentes ou não de acidentes de trabalho;
b) licença à gestante ou adotante por prazo igual ou superior a 30
(trinta) dias, na forma dos artigos 116 e 117, § 1º e § 2º, da Lei
Complementar nº 17, de 06 de março de 2006;
c) licença por motivo de doença em pessoa da família, na forma
do artigo 115, § 3º, “b”, da Lei Complementar nº 17, de 06 de
março de 2006;
d) licença para concorrer a cargo eletivo, na forma do artigo 121
da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006;
e) licença para o serviço militar obrigatório, na forma do artigo 123
da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006;
f) licença para tratar de interesses particulares, na forma do artigo
124 da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006;
g) licença para acompanhar cônjuge servidor público, na forma do
artigo 126 da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006;
h) tenha gozado licença para desempenho de mandato classista,
na forma do artigo 127 da Lei Complementar nº 17, de 06 de
março de 2006;
i) tenha recebido afastamento para exercício de mandato eletivo,
na forma do artigo 144, da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006, desde que a remuneração fique a cargo do Município
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de Monte Carlo;
j) tenha gozado licença para frequentar curso de pós-graduação,
na forma do artigo 132 da Lei Complementar nº 17, de 06 de
março de 2006;
k) afastamento para servir em outro órgão, na forma do artigo 143
da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006, desde que a
remuneração fique a cargo do órgão ou entidade a que o servidor
prestará exercício;
l) afastamento sem remuneração para exercício de mandato eletivo, na forma do artigo 144, da Lei Complementar nº 17, de 06 de
março de 2006;
m) quaisquer outras licenças e afastamentos não remunerados
não previstos nos itens anteriores.
II – interrupção, quando no curso do período aquisitivo o servidor:
a) tenha sido condenado a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;
b) tenha recebido conceitos insatisfatório ou regular nas avaliações bianuais de desempenho, nos termos do artigo 41 e seguintes da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006.
c) tenha recebido 02 (duas) penalidades de advertência;
d) tenha recebido penalidade de suspensão disciplinar;
e) contar com mais de 10 (dez) faltas injustificadas durante o
período aquisitivo.
§ 1° - O servidor poderá, a qualquer momento, solicitar informações acerca do seu tempo de serviço para efeitos progressão
funcional por merecimento e por tempo de serviço, bem como
da suspensão ou interrupção da respectiva contagem, podendo
apresentar pedido de reconsideração ao Secretário Municipal de
Administração, no prazo de 10 (dez) dias, cujo pedido será decidido em igual prazo.
§ 2° - Contra a decisão relativa ao pedido de reconsideração caberá recurso hierárquico voluntário, ao Chefe do respectivo Poder, no prazo de 10 (dez) dias, na hipótese de confirmação da
suspensão ou interrupção do prazo para progressão funcional por
merecimento ou por tempo de serviço, cujo pedido será decidido
em igual prazo.
§ 3° - Nos casos de suspensão os períodos previstos no inciso I
deste artigo serão excluídos da contagem do prazo para a progressão funcional por merecimento ou por tempo de serviço e
nos casos de interrupção, previstos no inciso II desse artigo, a
contagem do prazo para a progressão funcional por merecimento
e por tempo de serviço terá início após a cessação do motivo que
impediu sua anterior concessão.
Art. 13. A progressão funcional por merecimento dar-se-á com o
avanço progressivo na escala salarial horizontal, correspondente
a 3% (três pontos percentuais) sobre o vencimento inicial fixado
para a classe respectiva do servidor, após prévia avaliação de desempenho, levando-se em consideração os critérios previstos na
presente Lei e ocorrerá a cada 03 (três) anos, sempre no mês de
maio, até o limite de 24% (vinte e quatro por cento) do vencimento inicial do respectivo cargo, conforme tabela constante do Anexo
VIII desta Lei.
[...]
§ 3º - Revogado.
[...]
§ 7º - Não será contado como tempo de serviço, para os fins do
disposto no caput deste artigo, o período de atuação do servidor
em estágio probatório e contratos por prazo determinado, bem
como em cargo de provimento em comissão, exceto, neste último caso, quando o servidor for ocupante de cargo de provimento
efetivo e estável.
Art. 14. Revogado.
I - Revogado.
II- Revogado.
III- Revogado.
IV- Revogado.
§1º. Revogado.
§ 2º. Revogado.
Art. 20. A progressão funcional por tempo de serviço será
ASSINADO DIGITALMENTE

Página 116

concedida de ofício pela autoridade competente, independentemente de qualquer requerimento do servidor público estável,
sempre que este completar 03 (três) anos de efetivo exercício no
cargo, através do avanço progressivo na escala salarial horizontal
correspondente a 3% (três pontos percentuais) sobre o vencimento inicial fixado para a classe respectiva do servidor, até o limite de
36% (trinta e seis por cento) do vencimento inicial do respectivo
cargo, conforme tabela constante do Anexo VIII desta Lei.
[...]
§ 4º - Não será contado como tempo de serviço, para os fins do
disposto no caput deste artigo, o período de atuação do servidor
em estágio probatório e contratos por prazo determinado, bem
como em cargo de provimento em comissão, exceto, neste último caso, quando o servidor for ocupante de cargo de provimento
efetivo e estável.
Art. 21. Revogado.
I - Revogado.
II- Revogado.
III- Revogado.
IV- Revogado.
§1º. Revogado.
§ 2º. Revogado.
Seção III
DA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE INCENTIVO À FORMAÇÃO CONTINUADA
Art. 22 - A progressão funcional de incentivo à formação continuada será concedida ao servidor que comprovar escolaridade na área
específica de atuação, ou área correlata, superior ao nível de escolaridade mínima exigida para o respectivo cargo, adquirida após
o ingresso no cargo público e será concedida através do avanço
progressivo na escala horizontal de salários correspondente a 15%
(quinze pontos percentuais) sobre o vencimento inicial fixado para
a classe respectiva do servidor para cada nível de escolaridade
concluído.
[...]
I - Para o nível de escolaridade alfabetizado, séries iniciais do ensino fundamental e ensino fundamental: a comprovação da conclusão do ensino médio completo, do ensino superior completo,
de curso de pós-graduação “lato” e “estrito sensu” completo, respectivamente;
II - Para o nível de escolaridade ensino médio: a comprovação da
conclusão de curso superior completo, de curso de pós-graduação
“lato sensu” completo, de curso de pós-graduação “estrito sensu”
completo, respectivamente, desde que correlatos às atribuições
do cargo;
III - Para o nível de escolaridade ensino superior: A comprovação
da conclusão de curso de outro curso superior completo na área
correlata ou de pós-graduação “lato sensu” completo, de curso de
pós-graduação “estrito sensu” em nível de mestrado completo,
de curso de pós-graduação “estrito sensu” em nível de doutorado
completo, respectivamente, desde que correlatos às atribuições
do cargo.
[...]
§ 2° Terão direito à progressão funcional de incentivo à formação
continuada os servidores que preencherem os requisitos estabelecidos no parágrafo anterior, desde que não estejam em gozo das
licenças constantes nas alíneas “f” e “g”, do inciso I, do art. 12-A
desta Lei Complementar.
§ 3° A progressão funcional de incentivo à formação continuada
será concedida a requerimento do servidor público interessado,
a partir do mês subsequente ao requerimento, por meio de portaria do Chefe do respectivo Poder, na ordem de 15% (quinze
pontos percentuais) do vencimento inicial do respectivo cargo de
provimento efetivo, para cada nível de escolaridade concluído pelo
servidor, conforme previsto no § 1º deste artigo.
[...]
§ 6º A progressão funcional de incentivo à
formação continuada poderá ser suspensa, temporariamente, em
razão de limitações das disponibilidades orçamentárias do Município e de excesso de gastos com a folha de pagamento
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dos servidores, conforme previsto na Lei Complementar n.
101/2000, de 04 de maio de 2000, respeitado o disposto no art.
169 da Constituição Federal.
CAPÍTULO VII
DAS GRATIFICAÇÕES
Seção I
DA GRATIFICAÇÃO DA FUNÇÃO
Art. 23. [...].
[...]
§ 3º O servidor em estágio probatório poderá desempenhar cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do respectivo
Poder, fazendo jus à função gratificada, respeitado, em todos os
casos, o disposto no art. 21, § 2º da Lei Complementar nº 17, de
06 de março de 2006.
Art. 24. [...].
§ 1º - Revogado.
§ 2º - [...].
Art. 27. [...].
[...]
§ 5º Quando da contratação de servidores para a atuação nos
cargos do Magistério Público Municipal, na ausência de candidatos
habilitados na forma do Anexo XI dessa Lei Complementar, admitir-se-á pessoal não habilitado para o cargo de Professor I, desde
que estejam cursando ensino superior nas áreas específicas de
atuação, submetendo-se à Processo Seletivo de provas e títulos.
Art. 3º - Aplicam-se aos servidores do Magistério Público Municipal as disposições contidas na Lei Complementar nº 17, de 06 de
março de 2006, e na Lei Complementar nº 27, de 11 de dezembro
de 2007, com suas alterações posteriores.
Art. 4º - Os cargos constantes na Lei Municipal nº 244, de 22 de
novembro de 1999, com suas alterações posteriores, ficam fazendo parte integrante da Lei Complementar nº 27, de 11 de dezembro 2007, nos termos de seus Anexos I, II, VI, VI-A, VI-B, VII e X,
com as alterações dadas por esta Lei Complementar.
Art. 5º - Os servidores do Magistério Público Municipal que possuíam tempo de serviço a ser computado no cálculo da progressão
por tempo de serviço prevista nos artigos 68 e 69 da Lei Municipal
nº 244, de 22 de novembro de 1999 (quinquênio), até a data de
publicação dessa Lei Complementar, receberão o acréscimo pecuniário proporcional ao tempo de contagem já transcorrido.
Art. 6º - Incorporam-se ao salário base dos servidores do Magistério Público Municipal todas as expressões monetárias decorrentes
das progressões funcionais por tempo de serviço, por merecimento, por conclusão de curso de aperfeiçoamento técnico, metodológico ou científico ou por conclusão de curso de habilitação, graduação ou pós-graduação, alcançadas anteriormente à publicação
dessa Lei Complementar, inclusive as de vencimento proporcional,
nos termos do artigo anterior.
Art. 7º - Aos servidores membros do Magistério Público Municipal que ao tempo da publicação dessa Lei Complementar tiverem
direito à progressão de incentivo à formação continuada, nos termos da legislação específica, e que não tiverem recebido nenhum
benefício anterior em razão disso, será concedida referida progressão.
Art. 8º - Os servidores ocupantes dos cargos de Professor Leigo I
e de Instrutor de Oficinas e Unidades Didático Pedagógicas, que
atendam aos requisitos legais, ficam reenquadrados para o cargo
de Professor I, o servidores ocupantes dos cargos de Arquivista,
Auxiliar de Escriturário, Chefe de Almoxarifado, Chefe de Protocolo Geral e Escriturário ficam automaticamente reenquadrados no
cargo de Auxiliar Administrativo.
Art. 9º - Ficam extintos os cargos de Administrador Escolar,
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Assistente Técnico Educacional, Coordenador de Turnos, Inspetor
de Disciplinas, Operador de Equipamentos Eletrônicos e Recursos
Áudio Visuais, Supervisor de Estágios e Técnico em Material de
Aprendizagem.
Art. 10 - Ficam criados os cargos de Arquiteto, Assessor de Planejamento, Engenheiro Agrônomo, Procurador, Orientador Técnico
Profissional, Supervisor de Recursos Humanos, Supervisor de Tesouraria, todos de provimento efetivo, conforme vagas, vencimentos e descrição sintética de atribuições constantes nos Anexos I,
II, III e X da Lei Complementar nº 27, de 11 de dezembro 2007,
com as alterações dadas pela presente Lei Complementar.
Art. 11 - Os cargos de Arquiteto, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Sanitarista e Procurador, que se sujeitam à
jornada de trabalho de 20 (trinta) horas semanais, poderão, mediante opção funcional e conveniência da Administração Municipal,
ter adotada extensão de jornada, na qual o servidor exercerá suas
atividades em jornada de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) horas semanais, com aumento proporcional do respectivo vencimento.
Art. 12 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado
a designar servidores ocupantes de cargos efetivos para outros
cargos, empregos e funções temporárias ou emergenciais, de excepcional interesse público, nos termos do art. 245 da Lei Complementar nº 17, de 06 de março de 2006, e do art. 27 da Lei
Complementar nº 27, de 11 de dezembro de 2007.
Art. 13 - Fica o Chefe do Poder Executivo, no âmbito de sua competência, autorizado a conceder a todos os Servidores Públicos
Municipais, investidos em cargos de Provimento Efetivo, de Provimento em Comissão e Confiança e de Provimento Temporário,
Emergencial e Excepcional, vinculados aos Quadros da Administração Direta, do Magistério e aos Agentes Políticos do Município, Reajuste Salarial pelo índice de 6% (seis pontos percentuais) sobre
os respectivos vencimentos e subsídios.
Parágrafo Único – o reajuste será aplicado sobre os valores do
vencimento de cada NÍVEL DE REFERÊNCIA SALARIAL E SUBSÍDIOS pagos no mês de outubro de 2010 com vigência a partir de
1º de outubro de 2010.
Art. 14 - Os Anexos da Lei Complementar nº 27, de 11 de dezembro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação e alterações:
ANEXO I – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Cargos de Provimento Efetivo
Vagas
Administrador
02
Analista de Sistemas
01
Analista Tributário
01
Arquiteto
01
Assistente de creche
15
Assistente Social
03
Assessor de Planejamento
01
Auxiliar Administrativo
10
Auxiliar de Manutenção de Máquinas
e Equipamentos
01
Auxiliar de Odontologia
04
Auxiliar de Serviços Gerais
10
Auxiliar Tributário
01
Bibliotecário
01
Biólogo
01
Bioquímico
01
Calceteiro
02
Contador
01

Jornada
40
40
40
20
40
40
30
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
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Controlador Interno
01
Cozinheiro
20
Eletricista
01
Encanador
02
Enfermeiro
06
Engenheiro Agrônomo
01
Engenheiro Ambiental
01
Engenheiro Civil
01
Engenheiro Sanitarista
01
Farmacêutico
02
Fiscal de Obras e Serviços
01
Fiscal de Saúde Pública
01
Fiscal de Tributos
01
Fisioterapeuta
04
Fonoaudiólogo
02
Instrutor de Laboratório de Ciências 02
Instrutor de Oficinas em Informática 04
Leiturista
01
Médico
06
Motorista
26
Nutricionista
02
Odontólogo
05
Operador Administrativo
04
Operador de Máquinas Agrícolas
02
Operador de Máquinas Pesadas
06
Orientador Educacional
01
Orientador Técnico Profissional
01
Pedreiro
03
Pintor
01
Procurador
02
Professor I
40
Professor III
60
Professor IV
50
Psicólogo
03
Psicopedagogo
02
Recepcionista
02
Secretário de Estabelecimento
Escolar
04
Servente
61
Supervisor de Recursos Humanos
01
Supervisor de Tesouraria
01
Supervisor Pedagógico
01
Técnico de Enfermagem
30
Técnico em Agropecuária
01
Técnico em Contabilidade
03
Técnico em Controle Interno
01
Técnico em Radiologia
02
Telefonista
02
Topógrafo
01
Vigia
15
Total
447

40
40
40
40
40
40
20
20
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
20
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
24
40
20
40
-

ANEXO II
GRUPO I - GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL
Código
1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.04
1.1.05
1.1.06
1.1.07
1.1.08

Cargos de Provimento Efetivo
Administrador
Analista de Sistemas
Analista Tributário
Arquiteto
Assistente Social
Assessor de Planejamento
Biólogo
Bioquímico
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Vagas
02
01
01
01
03
01
01
01

Vencimento
R$ 1.565,00
R$ 1.700,00
R$ 2.100,00
R$ 2.550,00
R$ 1.357,00
R$ 2.550,00
R$ 2.550,00
R$ 2.550,00

1.1.09
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
1.1.22
1.1.23
1.1.24
-
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Contador
Controlador Interno
Enfermeiro
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Ambiental
Engenheiro Civil
Engenheiro Sanitarista
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Médico
Nutricionista
Odontólogo
Procurador
Psicólogo
Supervisor de Tesouraria
Total

01
01
06
01
01
01
01
02
04
02
06
02
05
02
03
01
50

R$ 2.550,00
R$ 2.550,00
R$ 2.100,00
R$ 2.250,00
R$ 2.250,00
R$ 2.250,00
R$ 2.250,00
R$ 2.100,00
R$ 2.730,63
R$ 2.100,00
R$ 6.700,00
R$ 1.357,00
R$ 2.730,63
R$ 2.550,00
R$ 1.565,00
R$ 1.357,00
-

ANEXO III
GRUPO II – GRUPO OCUPACIONAL SEMIPROFISSIONAL
Código
2.2.01
2.2.02
2.2.03
2.2.04
2.2.05
2.2.06
2.2.07
2.2.08
2.2.09
2.2.10
2.2.11
2.2.12
-

Cargos de Provimento Efetivo
Fiscal de Obras e Serviços
Fiscal de Saúde Pública
Fiscal de Tributos
Leiturista
Operador Administrativo
Supervisor de Recursos Humanos
Técnico de Enfermagem
Técnico em Agropecuária
Técnico em Contabilidade
Técnico em Controle Interno
Técnico em Radiologia
Topógrafo
TOTAL

Vagas
01
01
01
01
04
01
30
01
03
01
02
01
47

Vencimento
R$ 920,20
R$ 920,20
R$ 920,20
R$ 629,00
R$ 837,00
R$ 1.357,00
R$ 670,00
R$ 941,00
R$ 1.149,00
R$ 1.149,00
R$ 993,00
R$ 1.357,00
-

ANEXO IV
GRUPO III – GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO
Código
3.3.01
3.3.02
3.3.03
3.3.04
3.3.05
-

Cargos de Provimento Efetivo
Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Odontologia
Auxiliar Tributário
Recepcionista
Telefonista
TOTAL

Vagas
10
04
01
02
02
19

Vencimento
R$ 650,00
R$ 520,00
R$ 520,00
R$ 520,00
R$ 520,00
-

ANEXO V
GRUPO IV – GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS
Código Cargos de Provimento Efetivo
4.4.01 Assistente de Creche
Auxiliar de Manutenção de Máqui4.4.02 nas e Equipamentos
4.4.03 Auxiliar de Serviços Gerais
4.4.04 Calceteiro
4.4.05 Cozinheiro
4.4.06 Eletricista
4.4.07 Encanador
4.4.08 Motorista
4.4.09 Operador de Máquinas Agrícolas
4.4.10 Operador de Máquinas Pesadas
4.4.11 Pedreiro
4.4.12 Pintor
4.4.13 Servente

Vagas
15

Vencimentos
R$ 550,00

01
10
02
20
01
02
26
02
06
03
01
61

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

850,00
520,00
520,00
520,00
730,00
520,00
730,00
600,00
770,00
650,00
650,00
520,00
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4.4.14 Vigia
TOTAL

15
165

R$ 550,00
-

Vagas
06
02
08

Vencimentos
R$ 620,00
R$ 995,00
-

ANEXO VI
GRUPO IV – GRUPO OCUPACIONAL
DE CARGOS ISOLADOS E EM EXTINÇÃO
Código
5.5.01
5.5.02
-

Cargos de Provimento Efetivo
Auxiliar de Enfermagem
Professor II
TOTAL

ANEXO VI-A
GRUPO VII – GRUPO OCUPACIONAL DOCENTE
Código
6.6.01
6.6.02
6.6.03
-

Cargos de Provimento Efetivo
Professor I
Professor III
Professor IV
TOTAL

Vagas
40
60
50
150

Vencimentos
R$ 950,00
R$ 1.100,00
R$ 1.310,00
-

ANEXO VI-B
GRUPO VIII – GRUPO OCUPACIONAL DE ESPECIALISTAS
EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS (GOE).
Código Cargos de Provimento Efetivo
7.7.01 Bibliotecário
Instrutor de Oficinas de Infor7.7.02 mática
Instrutor em Laboratório de
7.7.03 Ciências
7.7.04 Orientador Educacional
7.7.05 Orientador Técnico Educacional
7.7.06 Psicopedagogo
Secretário de Estabelecimento
7.7.07 Escolar
7.7.08 Supervisor Pedagógico
TOTAL

Vagas
01

Vencimentos
R$ 1.100,00

04

R$ 950,00

02
01
01
02

R$
R$
R$
R$

04
01
16

R$ 995,00
R$ 1.310,00
-

1.100,00
1.310,00
2.495,00
1.600,00

ANEXO VII
TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO MANTIDOS,
ALTERADOS, NOVOS, ISOLADOS OU EXTINTOS
Cargos Mantidos, Alterados, Novos,
Cargos Atuais
Isolados e em Extinção ou Extintos
Administrador
Administrador
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo
Analistas de Sistemas
Analistas de Sistemas
Analista Tributário
Analista Tributário
Novo
Arquiteto
Arquivista
Auxiliar Administrativo (Alterado)
Novo
Assessor de Planejamento
Assistente de Creche
Assistente de Creche
Assistente Social
Assistente Social
Assistente Técnico Educacional
Extinto
Auxiliar de Enfermagem
Isolado e em Extinção
Auxiliar de Escriturário
Auxiliar Administrativo (Alterado)
Auxiliar de Manutenção de Máquinas Auxiliar de Manutenção de Máquinas
e Equipamentos
e Equipamentos
Auxiliar de Odontologia
Auxiliar de Odontologia
		
Auxiliar de
Serviços Gerais
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar Tributário
Auxiliar Tributário
Bibliotecário
Bibliotecário
Biólogo
Biólogo
Bioquímico
Bioquímico
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Calceteiro
Chefe de Protocolo Geral
Contador
Controlador Interno
Coordenador de Turnos
Cozinheiro
Eletricista
Encanador
Enfermeiro
Engenheiro Ambiental
Engenheiro Civil
Novo
Engenheiro Sanitarista
Escriturário
Farmacêutico
Fiscal de Obras e Serviços
Fiscal de Saúde Pública
Fiscal de Tributos
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Inspetor de Disciplinas
Instrutor de Oficinas e Unidades
Didático Pedagógicas

Calceteiro
Operador Administrativo (Alterado)
Contador
Controlador Interno
Extinto
Cozinheiro
Eletricista
Encanador
Enfermeiro
Engenheiro Ambiental
Engenheiro Civil
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Sanitarista
Auxiliar Administrativo (Alterado)
Farmacêutico
Fiscal de Obras e Serviços
Fiscal de Saúde Pública
Fiscal de Tributos
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Extinto
Instrutor de Oficinas e Unidades
Didático Pedagógicas
Instrutor de Laboratório de Ciências
Técnico de Laboratório de Ciências (alterado)
Instrutor de Oficinas em Informática Instrutor de Oficinas em Informática
Leiturista
Leiturista
Mecânico
Mecânico
Médico
Médico
Motorista
Motorista
Nutricionista
Nutricionista
Odontólogo
Odontólogo
Operador Administrativo
Operador Administrativo
Operador de Equipamentos Eletrônicos e Recursos Áudio Visuais
Extinto
Operador de Máquinas Agrícolas
Operador de Maquinas Agrícolas
Operador de Máquinas Pesadas
Operador de Máquinas Pesadas
Orientador Educacional
Orientador Educacional
Novo
Orientador Técnico Profissional
Pedreiro
Pedreiro
Pintor
Pintor
Novo
Procurador
Professor I
Professor I
Professor II
Isolado e em Extinção
Professor III
Professor III
Professor IV
Professor IV
Professor Leigo I
Professor I (alterado)
Professor Leigo II
Professor III (alterado)
Psicólogo
Psicólogo
Psicopedagogo
Psicopedagogo
Recepcionista
Recepcionista
Secretário de Estabelecimento
Secretário de Estabelecimento
Escolar
Escolar
Servente
Servente
Supervisor de Estágios
Extinto
Novo
Supervisor de Recursos Humanos
Novo
Supervisor de Tesouraria
Supervisor Pedagógico
Supervisor Pedagógico
Técnico em Agropecuária
Técnico em Agropecuária
Técnico Contábil
Técnico em Contabilidade (Alterado)
Técnico em Controle Interno
Técnico em Controle Interno
Técnico em Material de Aprendizagem
Extinto
Técnico em Radiologia
Técnico em Radiologia
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Técnico de Enfermagem
Telefonista
Topógrafo
Vigia

Técnico de Enfermagem
Telefonista
Topógrafo
Vigia

ANEXO VIII
PROGRESSÃO FUNCIONAL
TABELA DE PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
Classe
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N

Tempo de Serviço
0 anos
03 anos
06 anos
09 anos
12 anos
15 anos
18 anos
21 anos
24 anos
27 anos
30 anos
33 anos
36 anos

Progressão (%)
0%
3%
6%
9%
12%
15%
18%
21%
24%
27%
30%
33%
36%
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ANEXO IX
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
(Redação dada pela LC nº38/2009)
FUNÇÃO GRATIFICADA
(FG)
VALOR
FG I
80,00
FG II
156,00
FG III
208,00
FG IV
260,00
FG V
400,00
FG VI
800,00

NÚMERO DE VAGAS
10
08
04
04
02
05

TABELA DE PROGRESSÃO POR MERECIMENTO
CLASSE
01
02
03
04
05
06
07
08
09

ANOS
Até 03 anos
03 anos
06 anos
09 anos
12 anos
15 anos
18 anos
21 anos
24 anos
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0%
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ANEXO X
DESCRIÇÃO SINTÉTICA
DE ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Nº

01

02

03

04

05

06

CARGOS DESCRIÇÃO
ALFABETIZADO E SÉRIES INICIAIS
Auxilia no planejamento de jogos e entretenimentos, atividades musicais, rítmicas e outras atividades a serem desenvolvidas pelas crianças, selecionando ou preparando textos adequados, consultando obras específicas ou trocando ideias com orientadores educacionais, para
obter um roteiro que facilite as atividades educativas e o relacionamento educador-educando; auxilia na coordenação das atividades do
curso, desenvolvendo nos alunos o gosto pelo desenho, pintura, modelagem, conversação, canto e dança, através da prática destas ativiAssistente
dades, para ajudar as crianças a compreenderem melhor o ambiente que as rodeia, estimular-lhes as inclinações e aptidões e promover
de creche
sua evolução harmoniosa; infunde nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando
recursos audiovisuais ou outros meios, a fim de contribuir para a educação das mesmas; registra as atividades desenvolvidas no curso e
todos os acontecimentos pertinentes, fazendo anotações no livro de controle, para possibilitar a avaliação do desenvolvimento do curso.
Auxilia na organização de trabalhos complementares de caráter cívico, cultural ou recreativo.
Auxiliar de
Manutenção Fazer revisão, lavagem, lubrificação e troca de óleo de máquinas e veículos em geral; fazer pequenos reparos em máquinas e equipamende Máquinastos, inclusive serviços de borracharia; zelar pela guarda, conservação e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais de trabalho;
e Equipa- dirigir veículos, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins.
mentos
Zelar pela manutenção das instalações, mobiliários e equipamentos do órgão; executar trabalhos braçais; executar serviços de limpeza nas
dependências internas e externas do órgão, jardins, garagens e seus veículos; executar serviços de limpeza e manutenção de praças, ruas
e ajardinamento de canteiros públicos, inclusive nas funções típicas de gari; executar serviços auxiliares de limpeza, revisão e acondicionamento das placas; manter em condições de funcionamento os equipamentos de proteção contra incêndios ou quaisquer outras relativas
à segurança do órgão; receber, protocolar e entregar correspondências internas e externas; requisitar material necessário aos serviços;
Auxiliar de
processar cópias de documentos; receber, orientar e encaminhar o público, informando sobre localização de pessoas ou dependências do
Serviços
órgão; receber e transmitir mensagens; encarregar-se da abertura e fechamento das dependências do órgão; encarregar-se da limpeza
Gerais
e polimento dos veículos e máquinas; relatar as anormalidades verificadas; atender telefone e transmitir ligações; realiza pequenos trabalhos relacionados à construção civil, tais como: alvenaria em geral, reparos hidráulicos, serviço de pavimentação, pintura, carpintaria;
dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; executar outras tarefas afins,
de acordo com as necessidades do órgão.
Pavimentar solos de estradas, ruas e obras similares; fazer os trabalhos necessários para o assentamento de paralelepípedos ou alvenaria
poliédrica, tais como: determinar o alinhamento da obra, preparar o solo, assentar paralelepípedos, pedra irregular, lajes, mosaicos e pedras portuguesas; fazer rejuntamento de paralelepípedos com asfalto; repor e consertar calçamentos; fazer assentamentos de meio-fio;
Calceteiro
dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; executar outras tarefas afins,
de acordo com as necessidades do órgão.
Verificar a ordem e a limpeza do local de trabalho, antes de iniciar o serviço, bem como a existência dos utensílios necessários; consultar o
cardápio diário verificando se os gêneros alimentícios necessários a sua confecção estão devidamente separados; orientar e ajudantes os
auxiliares, se houver, sobre o pré-preparo dos gêneros; preparar refeições para funcionários públicos nas cozinhas da prefeitura, quando
necessário; fazer o pré-preparo de carnes; preparo de arroz, feijão, grelhados, assados e ou frituras; preparar merendas nas cozinhas
municipais; preparando previamente os ingredientes nas quantidades adequadas, com base em cardápios indicados pelo nutricionista ou
Cozinheiro dietas pré-estabelecidas, cozinhando, temperando e controlando tempo de cozimento e dosagem de ingredientes, para posterior distribuição aos comensais; colocar à disposição dos usuários, talheres, bandejas, pratos, copos e outro; observar e manter as condições de higiene da cozinha e utensílios, bem como a fiscalização e conservação; receber e conferir alimentos para preparo das refeições e merendas,
verificando, quantidade e qualidade dos mesmos; efetuar registros e controles relativos às merendas e refeições distribuídas, consumo
de gêneros alimentícios e materiais de limpeza solicitando sua requisição quando necessário; executar outras tarefas afins e correlatas
quando determinadas pelo superior hierárquico.
Executar serviços especializados de instalação e reparos de circuitos de aparelhos elétricos e de som e executar serviços atinentes aos
sistemas de iluminação pública, redes elétricas de alta e baixa tensão, em prédios municipais e em obras de responsabilidade do Município;
instalar, inspecionar, reparar, executar e fiscalizar instalações elétricas, interna e externa, cabo de transmissão, inclusive os de alta tensão;
instalar, inspecionar, regular e reparar diferentes tipos de aparelhos elétricos, tais como: elevadores, refrigeradores, amplificadores, etc.;
manipular o equipamento de som durante os espetáculos realizados em eventos municipais e estabelecer ligações entre os mesmos;
Eletricista
planejar, colocar, dispor e retirar alto-falantes e microfones no palco ou concha acústica, controlar o volume de som interno e externo; proceder a conservação da aparelhagem eletrônica, realizando inclusive, pequenos consertos, separar e regular relógios elétricos, inclusive de
controle do ponto; desmontar, ajustar, limpar e montar geradores; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário
ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade; executar e inspecionar tarefas afins.
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Operacionalizar projetos de instalação de tubulações; definir traçados e dimensionar tubulações; realizar testes operacionais de pressão
de fluídos e testes de estanqueidade; estudar o trabalho a ser executado, marcando os locais por onde deverão passar as tubulações a
fim de quebrar a parede, piso, muro ou outros, abrindo velas e introduzindo as tubulações, confeccionando assim, o sistema de canalização; executar a manutenção de instalações hidráulicas, redes de tubulação, distribuição e coleta de água, vapor, gases, esgotos e outros;
executar reparos em encanamento, vedando, rosqueando, soldando, regulando; testar os trabalhos realizados, procedendo aos ajustes
necessários; executar limpeza em caixa d’água, telhas e telhados; instalar e consertar registros, torneiras, válvulas, sifões, condutores,
caixas d’água, caixas de decantação, chuveiros, louças e aparelhos sanitários e outros; abrir valetas no solo, quebrar e furar paredes
para colocação de canos, observando as condições de segurança e melhor aproveitamento do espaço para execução dos trabalhos soliEncanador
citados; executar desentupimento de esgotos, galerias e canos para manter as condições de higiene e limpeza dos mesmos; executar a
manutenção das instalações hidráulicas, de gás, ar comprimido e outros fluídos, trocando peças defeituosas e fazendo pequenos reparos;
manter todo o sistema inerente à sua responsabilidade em perfeitas condições de uso e funcionamento; anotar os materiais a serem
utilizados nos diversos serviços, encaminhando os itens faltantes para providencias de compra, de forma a evitar atrasos e interrupções
nos serviços; zelar pela segurança individual e coletiva, utilizando equipamentos próprios, quando da execução dos serviços; transportar
materiais, peças, ferramentas e o que mais for necessário à realização dos serviços; zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza
dos equipamentos, ferramentas e dos materiais peculiares ao trabalho, bem como dos locais inclusive, aqueles onde forem realizados os
serviços; executar outras tarefas correlatas.
Direção de veículos automotores, incluídos os utilitários, de transporte de pessoas e materiais e condução de enfermos nas ambulâncias ou
micro ônibus em transporte municipal e fora do município; inclui-se o abastecimento, a conservação e manutenção do veículo verificando o
óleo, água, estado de funcionamento e dos pneus; realização de serviços de transporte e entrega de documentos, materiais e volumes em
expedientes externos junto a estabelecimentos e repartições diversas; efetuar pequenos reparos no veículo sob a sua responsabilidade;
Motorista comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com o veículo sob a sua responsabilidade; proceder ao controle
contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção em geral; auxiliar na carga e descarga de materiais ou equipamentos;
tratar os passageiros com respeito e urbanidade; manter atualizado o documento de habilitação profissional e informar ao chefe imediato a
regularidade da documentação do veículo; executar as tarefas em conformidade com a legislação pertinente respondendo pelas infrações
cometidas; executar outras tarefas afins.
Operação de máquinas agrícolas na preparação de terrenos para cultivo; operação de tratores e demais equipamentos relacionados; manutenção, limpeza e a conservação do equipamento e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; efetuar pequenos reparos
Operador de
na máquina sob sua responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina sob a sua
Máquinas
responsabilidade; proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção em geral; manter atualizadas a
Agrícolas
sua Carteira Nacional de Habilitação e documentação da máquina; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário
ao exercício das demais atividades; executar outras tarefas afins.
Operação de máquinas na execução de serviços públicos; operação de tratores (de esteira, patrolas, motoniveladores, escavadores, carregadores, compressores de perfuração de pedras, dentre outras máquinas de produção) e rolos compactadores; manutenção, limpeza e
Operador de a conservação do equipamento e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; efetuar pequenos reparos na máquina sob sua
Máquinas responsabilidade; comunicar ao chefe imediato a ocorrência de irregularidades ou avarias com a máquina sob a sua responsabilidade;
Pesadas proceder ao controle contínuo de consumo de combustível, lubrificantes e manutenção em geral; manter atualizadas a sua Carteira Nacional de Habilitação e documentação da máquina; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das
demais atividades; executar outras tarefas afins.
Trabalhos de alvenaria, em construção civil: alicerce, muros, paredes, obras de arte, com a utilização de tijolos, ladrilhos, pedras e materiais similares ou complementares; montagem, instalação, conservação e reparo de equipamento ou peça de sistema hidráulico, incluída
tubulação (material metálico ou não); pavimentação poliédrica de vias públicas; observância de desenhos e instruções (verbais ou escritas)
Pedreiro
dos projetos; preparo de pinturas de superfícies externas e internas (paredes, muros), de edifícios ou construções em geral; trabalhos
de carpintaria em geral, seleção de madeiras e manuseio de ferramentas específicas; zelar pela conservação e guarda das ferramentas e
equipamentos utilizados.
Verificar o trabalho a ser executado, observando as medidas, a posição e o estado da superfície a ser pintada, para determinar os procedimentos e materiais a serem utilizados; limpar as superfícies, escovando-as, lixando-as e retirando a pintura velha; preparar as superfícies,
amassando-as, lixando-as e retocando falhas e emendas, para corrigir defeitos e facilitar a aderência da tinta; preparar o material de
pintura, misturando tintas, pigmentos, óleos e substâncias diluentes e secantes em proporções adequadas, para obter a cor e quantidaPintor
de desejadas; pintar as superfícies, aplicando sobre elas tintas ou produtos similares, utilizando pincéis, rolos, broxas ou pistolas, para
protegê-las e dar-lhes o aspecto desejado; zelar pela conservação e guarda das ferramentas e equipamentos utilizados; executar outras
tarefas correlatas; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; executar
outras tarefas afins.
Fazer trabalhos de limpeza nas diversas dependências dos prédios públicos, ou nos locais determinados pela administração; proceder à
conservação e manutenção de móveis, máquinas, equipamentos e materiais em geral; transportar volumes; zelar para que os materiais
e equipamentos de cozinha estejam sempre em perfeitas condições de utilização, funcionamento, higiene e segurança; fazer trabalhos
Servente de zeladoria, como ronda de inspeção em intervalos fixados, adotando providências pendentes a evitar roubos, incêndios e danificações
nos edifícios e materiais sob sua guarda; fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos portões ou portas de acesso ao local que
estiver sob sua responsabilidade; manter livre de contaminação ou deterioração os víveres sob sua guarda; manter organizados, limpos e
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; executar outras tarefas afins.
Vigilância de prédios públicos, praças e jardins; presta orientação ao público em geral quando procurado; controla entrada e saída de pessoas e veículos em ambientes de trabalho, exigindo, quando for o caso, identificação ou autorização para o ingresso; zela pela segurança
em estabelecimento municipal de ensino; coopera em eventos escolares e programas como implantação de hortas escolares e comunitárias, colabora com a manutenção e conservação de prédios públicos; opera rádio comunicação; executa a ronda diurna ou noturna nas
Vigia
dependências de edifícios e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados corretamente,
examinando as instalações hidráulicas e elétricas e constatando irregularidades, para possibilitar a tomada de providências necessárias
a fim de evitar roubos e prevenir incêndios e outros danos; requisita reforço policial, quando necessário, dando ciência do fato ao chefe
imediato;.verifica, após o expediente normal do órgão, o fechamento de janelas e portas; mantém vigilância em geral.
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ENSINO MÉDIO

01
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03

04

05
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07

Executa serviços internos e externos, entregando e/ou afixando documentos, correspondências, jornais e pequenos volumes, dirigindose aos locais indicados; executar serviços de apoio administrativo nos diversos órgãos e unidades da Administração Pública municipal;
Auxiliar entregar e receber documentos, assinando ou solicitando protocolo, para comprovar a execução do serviço; efetuar pequenas compras e
Administra- pagamentos do órgão; auxiliar em serviços de escritório, separando e carimbando documentos, preparando etiquetas e realizando outras
tivo
tarefas, sob orientação; atender pessoas, prestando-lhes as informações necessárias e encaminhando-as aos locais solicitados; anotar recados e telefonemas, comunicando posteriormente aos interessados; processa cópias de documentos; dirige veículos leves e motocicleta,
quando solicitado pela chefia imediata e realiza demais serviços relativos aos expedientes gerais.
Auxiliar o profissional de Odontologia no desenvolvimento de todas as suas atividades relacionadas ao trabalho cirúrgico; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; auxiliar na orientação de pacientes; executar rotinas
clínicas simplificadas (rotinas iniciais, rotinas finais, auxiliar THD, Cd, rotinas integradas, etc), junto ao cirurgião dentista e ou profissionais
Auxiliar de da área; orientar os pacientes por meio da recepção, pré-consulta e pós-consulta, conforme prescrição do cirurgião dentista; controlar
Odontolo- informações pertinentes à sua atividade, através de recursos disponíveis em seu setor; manter organização , controle, limpeza, esterilizagia
ção dos equipamentos, materiais e local de trabalho; auxiliar em ações educativas pertinentes às suas atividades; junto à unidade em que
atende; auxiliar em tomadas radiológicas e suas respectivas revelações; auxiliar em levantamentos de estudos epidemiológicos; participar
de estudos e pesquisas direcionados à área da Saúde Pública; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao
exercício das demais atividades.
Atender o contribuinte e orientá-lo no tocante à observância as normas tributárias; emitir guias e expedir certidões; auxiliar na escrituração
de livros ou fichas contábeis e diversos; auxiliar na conferência de mapas e registros; atuar junto ao setor de tributação e cadastro; auxiliar
o Departamento de Tributação e fiscalização; efetuar baixas de lançamento de Imposto; guardar e conservar os documentos, fornecimento
Auxiliar de informações solicitadas guardar e conservar os documentos, fornecimento de informações solicitadas pelos pesquisadores e público
Tributário em geral, que por diferentes causas possam requerer esses serviços; deve obedecer as leis e disposições, empréstimo e consulta de documentos, ordenar os documentos, fornecer os documentos, fornecer informações, conservar e guardar organizadamente os documentos
nos arquivos, guardar segredo; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho.
Fiscalizar as atividades e obras, serviços e posturas, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas de locais, atividades, obras,
projetos e processos, visando o cumprimento da legislação técnica; organizar e acompanhar medição de ruas; organizar e acompanhar
execução de loteamentos, no que diz respeito a alinhamento de casas, lotes e ruas; fazer cumprir as leis pertinentes a este trabalho;
organizar e acompanhar a liberação de números para casas do município; fiscalizar feiras, mercados, estabelecimentos comerciais e industriais, residências verificando a validade de alvarás e licenças e a obediência à legislação de posturas do Município e legislação ambiental;
Fiscal de
fiscalização e notificação resultantes da aplicação do Código de Obras e Posturas; realização de embargos; elaboração de Laudos Técnicos
Obras e
ou similares; fiscalizar a expedição de alvarás de construção; fazer verificação de denúncias e notificações sobre construções clandestinas,
Serviços
aplicando as medidas cabíveis, inclusive o embargo; acompanhar o andamento das construções autorizadas pela Prefeitura, determinando
o embargo das que não estão de acordo com o processo de construção; informar o setor competente das novas edificações para os devidos lançamentos de tributos; verificação do cumprimento da legislação referente a terrenos baldios e passeios públicos; dirigir veículos
leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; entre outras atividades correlatas.
Coordenar e determinar o cumprimento de normas técnicas da ABNT e Secretaria Estadual de Saúde no caso de pesagens, aferições,
acondicionamento, procedência e conservação de produtos; realiza trabalho de fiscalização de atividades, locais e ambientais, para se detectarem situações ou comportamentos individuais ou de grupos, nocivos à saúde coletiva; fiscalização e inspeção relacionada à vigilância
sanitária e epidemiológica; coleta de material para análise em laboratório; campanhas de levantamento de vetores; controle e combate
a vetores e roedores; desenvolver atividades de orientação e fiscalização das condições sanitárias e de resguardo da saúde pública e do
trabalhador, nas seguintes áreas: de alimentos, bebidas e água para consumo humano; b) de saneamento, inclusive habitacional, tanto urFiscal de
bano quanto rural; c) produtos químicos e farmacêuticos; d) de condições de trabalho em qualquer ramo de atividade; realizar inspeções,
Saúde
vistorias e emissão de alvarás sanitários; registrar ocorrências, emitir termos de notificação ou multa e dar cumprimento à legislação, na
Pública
execução das ações de fiscalização; fiscalização de comércio de alimentos, lavratura de autos de infração e de coleta de amostra, termos
de intimação e multas; elaboração de relatórios de inspeção; fazer cumprir as leis que proíbem criação de animais no perímetro urbano;
fiscalizar o cumprimento das leis que disponham sobre: proibição de depositar lixo nos leitos dos rios, lotes vagos e ruas; fiscalizar o cumprimento das leis que disponham sobre depósito de material em vias públicas; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando
necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local
de trabalho, que estão sob sua responsabilidade; outras atividades correlatas.
Exercer a fiscalização nas empresas industriais, comerciais e de prestação de serviços, e concessões públicas no pertinente à aplicação
e cumprimento das disposições legais e de competência municipal; exercer a fiscalização nas empresas e concessões públicas, fazendo
notificações, autuações, registrando e comunicando irregularidades; exercer o controle das atividades decorrentes de concessões públicas;
efetuar sindicâncias para verificação das alegações dos contribuintes, decorrentes de requerimentos de revisões, isenções, imunidades
Fiscal de
e pedidos de baixa de inscrição; efetuar levantamentos fiscais nos estabelecimentos sujeitos a tributação municipal, orientando os conTributos
tribuintes quanto a legislação tributária municipal, inclusive quanto ao exercício regulador do poder de polícia; intimar contribuintes ou
responsáveis, lavrando autos de infração; proceder diligências, prestar informações e emitir pareceres; elaborar relatórios e boletins estatísticos prestando informações em processos relacionados com sua área de competência; auxiliar em estudos visando o aperfeiçoamento
e atualização dos procedimentos fiscais; executar outras atividades correlatas.
Executar serviços de leitura em medidores de vazão; fazer conferência das instalações de água e esgoto observando e comunicando ao
setor próprio as irregularidades encontradas nas redes: fazer entrega de contas e notificações de cobranças, correspondências afins e
Leiturista outras atividades que lhe forem conferidas pelo setor próprio; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao
exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho,
que estão sob sua responsabilidade.
ASSINADO DIGITALMENTE

www.diariomunicipal.sc.gov.br

14/01/2011 (Sexta-feira)

08

09

10

11

12

DOM/SC - Edição N° 657

Página 124

Elaboração e análise de documentos, relatórios e demonstrativos e gráficos; lançamentos e registros próprios de escritório, inclusive lançamentos contábeis (empenhos, pagamentos, elaboração de balancetes e demonstrativos) e de administração tributária; conferência de
dados e documentos; redação e digitação de textos relacionados com administração; atendimento ao público; organização de fichários e
Operador arquivos; formalização de processos administrativos, recebimento e conferência, inspeção, armazenamento e distribuição de materiais, à
Administra- vista de documentação; organização e manutenção de arquivo ou fichário geral ou de unidade administrativa, segundo os princípios e téctivo
nicas pertinentes; classificação, numeração e arquivamento, distribuição de documentos e controles de lançamentos tributários; expedição
de certidões e alvarás; operação de computador; atendimento do público interno ou externo, buscando identificá-las e encaminhá-las aos
setores competentes; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho.
Ministra aulas das matérias que compõem a grade curricular dos educandos, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada
e através de atividades coletivas e individuais. Debate, nas reuniões de planejamento, programas e métodos a serem adotados ou reformulados, comentando as situações-problema da classe sob sua responsabilidade e emitindo opiniões, a fim de contribuir para a fixação
adequada de objetivos, recursos necessários e metodologia de ensino; elabora o plano de aula, selecionando o assunto e determinando
a metodologia, com base nos objetivos fixados para melhor rendimento do ensino; seleciona ou confecciona o material didático a ser
Professor I utilizado, valendo-se das próprias aptidões ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação Pedagógica, para facilitar o
ensino-aprendizado; elabora e aplica testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e
na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento dos alunos e constatar a eficácia dos métodos adotados; elabora fichas
cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, métodos empregados e os problemas surgidos, para manter um registro que permita dar informações ao Serviço de
Orientação Pedagógica, visando a solução dos problemas e tomada de iniciativas.
Recepção e atendimento do público interno ou externo, buscando identificá-las e encaminhá-las aos setores competentes; atendimento
a ligações telefônicas, agendamento de serviços, atribuições gerais de escritório; controle de fluxo de papéis, observando regras de
protocolo; organização de manutenção de fichários de arquivos, coleta e entrega de documentos, expedientes externos diversos, junto
Recepcioa repartições e estabelecimentos públicos; recepção e protocolo de documentos e requerimentos; realização de serviços nos diversos órnista
gãos conveniados com a administração municipal; operação de computadores; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando
necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local
de trabalho.
Preparar pacientes para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos, para facilitar a atividade médica; realizar e registrar exames, posicionando adequadamente o paciente, manejando os dispositivos necessários segundo instruções
médicas ou de enfermagem; orientar e auxiliar pacientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; verificar em unidades hospitalares os sinais vitais e as condições gerais dos
pacientes, segundo prescrição médica e de enfermagem; coletar leite materno no lactário ou no domicílio; colher e/ou auxiliar paciente na
coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação médica ou de enfermagem; cumprir e fazer cumprir o código de ética e
Técnico de deontologia de enfermagem; cumprir as medidas de prevenção e controle de infecção hospitalar; auxiliar nos exames admissionais, perióEnferma- dicos e demissionais, quando solicitado; efetuar o controle diário do material utilizado, anotando a quantidade e o tipo dos mesmos e sua
gem
reposição; realizar visitas domiciliares; cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem; auxiliar o paciente em suas necessidades e solicitações; realizar imobilização do paciente mediante orientação do enfermeiro; realizar os cuidados com o corpo após a morte;
realizar registros das atividades do setor, ações e fatos acontecidos com pacientes e outros dados, para realização de relatórios e controle
estatístico; preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo
prescrição médica; montar, circular a sala de cirurgia e instrumentar cirurgias, se necessário; executar atividades de limpeza, desinfecção,
esterilização do material e equipamento, bem como seu preparo, armazenamento e distribuição; realizar procedimentos técnicos prescritos
pelo médico ou pelo enfermeiro utilizando técnicas assépticas; executar outras tarefas correlatas, sob supervisão do enfermeiro.
Executar tarefas de caráter técnicos relativas à programação, assistência técnica e controle dos trabalhos agropecuários, orientando os
Técnico em agricultores nas tarefas de preparação do solo, plantio e beneficiamento de espécies vegetais, combate a parasitas e outras pragas, para
Agropecu- auxiliar os especialistas de formação superior no desenvolvimento da produção agrícola e pecuarista; exercer as atividades e funções ineária
rentes à profissão, de acordo com as normas técnicas; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício
das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho.
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Promover a execução orçamentária dos órgãos da estrutura administrativa e dos registros contábeis da receita e da despesa; acompanhar
e controlar os resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do órgão; participar na elaboração de propostas orçamentárias;
classificar a receita; emitir empenhos de pessoas, ordens bancárias e cheques; relacionar as notas de empenho, subempenhos e estorno
emitidos no mês, com as somatórias para fechar com a despesa orçamentária; efetuar balanço e balancete; elaborar o termo de conferência de caixa e demonstração de saldo; registrar todos os bens e valores existentes nos órgãos públicos; controlar os serviços orçamentários e bancários, inclusive a alteração orçamentária; providenciar a guarda de toda a documentação para posterior análise dos órgãos
competentes; elaborar registros da execução orçamentária; elaborar mapas e demonstrativos com elementos retirados do razão, de toda a
movimentação financeira e contábil do órgão; manter atualizadas as fichas de despesas e arquivo de registros contábeis; conferir boletins
de caixa; elaborar guias de recolhimento, ordens de pagamentos e rescisão de contrato de trabalho; controlar a execução orçamentária;
Técnico em
relacionar restos a pagar; reparar recursos financeiros; relacionar e classificar a despesa e os empenhos por itens orçamentários; elaborar
Contabilidemonstrativo da despesa de pessoal e dos recursos recebidos a qualquer título; analisar os balanços gerais e balancetes das despesas,
dade
objetivando o fornecimento de índices contábeis para orientação; coordenar e controlar as prestações de contas de responsáveis por
valores de dinheiro; fiscalizar, controlar e codificar as entradas e saídas de materiais permanentes do almoxarifado, bem como os bens
adquiridos ou baixados para doação, permuta ou transferência; inventariar anualmente, o material e os bens móveis pertencentes ao
órgão; expedir termos de responsabilidade referente a bens móveis e imóveis de caráter permanente; organizar e manter atualizado o
cadastro de bens móveis e imóveis do órgão; controlar os valores arrecadados, bem como conferir, diariamente extratos contábeis; zelar
pelo compromisso financeiro no âmbito da Administração Municipal; controlar os recursos extra-orçamentários provenientes de convênios;
assinar balanços e balancetes, na ausência do contador; desempenhar outras tarefas semelhantes; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas,
equipamentos e local de trabalho.

14

Colaborar e auxiliar o Controlador Interno no desempenho de suas atividades, vinculadas ao Sistema de Controle Interno, bem como
na sua relação com o controle externo no exercício de sua missão institucional, em especial: encaminhamento das prestações de contas
anuais; atendimento aos técnicos do controle externo; recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração de
respostas; acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos; assessoria à Administração Pública
Técnico em
Municipal nos aspectos relacionados aos controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão; interpretação e pronunciaControle
mento em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial; auxiliar na realização e exInterno
pedição de relatórios de informações acerca das diversas atribuições vinculadas ao Sistema de Controle Interno; avaliação do cumprimento
dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município,
inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos; auxiliar o
Controlador Interno na fiscalização ao cumprimento das disposições da Lei Complementar n. 101/2000; executar outras tarefas correlatas.
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Preparar materiais e equipamentos para realização de exames, operar equipamentos na realização de exames de radiologia convencional e
digital na área do radiodiagnóstico (Radiologia Geral, Radiografia Digital, Mamografia, Densiometria Óssea, Tomografia Computadorizada,
Técnico em
Ressonância Magnética), e o estabelecido na Resolução do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia; dirigir veículos leves, mediante
Radiologia
autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; executar outras atribuições correlatas.
Atender telefonemas, operando centrais telefônicas, troncos e ramais, para estabelecer a comunicação interna, externa ou interurbana
entre o solicitante e destinatário; anunciar chamadas e informações, através do interfone; zelar pelo equipamento, comunicando defeitos
à chefia; orientar e emitir pareceres sobre os serviços referentes a centrais telefônicas; atender as chamadas internas e externas, localizando as pessoas quando solicitadas; controlar e auxiliar as ligações de telefone automático; prestar informações gerais relacionadas com
Telefonista o órgão; manter registro de ligações a longa distância; receber e transmitir mensagens pelo telefone; fornecer dados para a elaboração
de expediente à empresa concessionária dos serviços telefônicos, a respeito de mudanças, instalações, retirada, defeito, etc..; propor
normas de serviços e remodelação de equipamento; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício
das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; executar
outras tarefas afins.
Executar trabalhos auxiliares de levantamento topográfico e locação e locação de alinhamentos. operar aparelhos topográficos de trânsito
e nivelamento, executar medições de obras e calcular cadernetas de nivelamento, serviços auxiliares de desenho de plantas e perfis,
levantamento cadastral, executar tarefas afins; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das
Topógrafo
demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; dirigir veículos
leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; executar outras tarefas afins.
Providencia a preparação do local de trabalho, dos materiais, computadores e instrumentos a serem utilizados, verificando as condições do
mesmo e o estado de conservação de todos os equipamentos, para assegurar a execução correta das tarefas e operações programadas;
determina a sequencia das operações a serem executadas pelos alunos, interpretando e explicando-lhes, individualmente ou em grupo,
detalhes de desenho ou das especificações escritas, para orientá-los sobre o roteiro e a forma correta de execução das operações; transInstrutor mite conhecimentos tecnológicos imediatos, fornecendo dados e informações indispensáveis ao trabalho de cada aluno, para possibilitar
de Oficinas o desenvolvimento das operações dentro das especificações exigidas; acompanha e supervisiona o trabalho de cada aluno, apontando e
em Infor- corrigindo falhas, para assegurar a eficiência da aprendizagem ou treinamento; avalia os resultados da aprendizagem ou do treinamento,
mática aplicando método de aferição adequado ao tipo de práticas operacionais, para verificar o aproveitamento e o grau de qualificação dos
alunos; colabora no processo educativo dos alunos-aprendizes, motivando-os e aconselhando-os a fim de contribuir para a incorporação
de hábitos e atitudes favoráveis ao desenvolvimento da personalidade. Pode incumbir-se do controle de conservação dos computadores,
impressoras e demais equipamentos de trabalho. Pode ministrar aulas sobre matérias relacionadas com as práticas operacionais assim
como prestar assistência aos alunos durante as fases de preparação individual da tarefa a executar.
Executa tarefas relativas à anotação, redação, datilografia e organização de documentos e a outros serviços de escritório, como recepção,
registro de compromissos e informações, principalmente junto aos cargos diretivos de uma organização, procedendo segundo normas
específicas rotineiras ou de acordo com seu próprio critério, para assegurar e agilizar o fluxo de trabalhos administrativos da empresa:
anota ditados de cartas, de relatórios e de outros tipos de documentos, taquigrafando-os ou tomando-os em linguagem corrente, para
datilografá-los e providenciar a expedição e/ou arquivamento dos mesmos; datilografa as anotações, tarefas, gráficos e outros documentos, apresentando-os na forma padronizada ou segundo seu próprio critério, para providenciar a reprodução e despacho dos mesmos;
redige a correspondência e documentos de rotina, observando os padrões estabelecidos de forma e estilo para assegurar o funcionamento
Secretário do sistema de comunicação interna e externa; organiza os compromissos de seu chefe, dispondo horários de reuniões, entrevistas e solenide Estabe- dades, especificando os dados pertinentes e fazendo as necessárias anotações em agendas, para lembrar-lhe e facilitar-lhe o cumprimento
lecimento das obrigações assumidas; recepciona as pessoas que se dirigem ao seu setor, tomando ciência dos assuntos a serem tratados, para
Escolar encaminhá-las ao local conveniente ou prestar-lhes as informações desejadas; organiza e mantém um arquivo privado de documentos
referentes ao setor, procedendo à classificação, etiquetagem e guarda dos mesmos, para conservá-los e facilitar a consulta; faz a coleta e o
registro de dados de interesses referentes ao setor, comunicando-se com as fontes de informações e efetuando as anotações necessárias,
para possibilitar a preparação de relatório ou estudo da chefia; faz chamadas telefônicas, requisições de material de escritório, registro e
distribuição de expedientes e outras tarefas correlatas, seguindo os processos de rotina e seu próprio critério, para cumprir e agilizar os
serviços de seu setor em colaboração com a chefia. Pode manipular máquina de estenotipia, máquinas de calcular, copiadoras e outras
máquinas simples. Pode acompanhar a direção em reuniões. Pode especializar-se em secretariar uma determinada unidade de trabalho ou
pessoa, ou ainda no emprego de um ou vários idiomas e ser designado de acordo com a especialização.
Analisa e controla a variação dos custos na folha de pagamento, promovendo a inclusão dos percentuais de aumentos concedidos, elaborando e definindo quadros, tabelas, gráficos e programas demonstrativos; controla e executa a movimentação de entrada de dados no
sistema de folha de pagamento, alterando dados e incluindo informações, para manter atualizados os relatórios solicitados; providencia
admissões, transferência e rescisões de contratos, observando a legislação e normas vigentes, para dar prosseguimento a estes processos;
acompanha e analisa as mudanças na legislação, avaliando impactos e propondo alternativas, para permitir o correto desenvolvimento
dos trabalhos; executa registros nos assentamentos de funcionários, controlando férias, efetuando inclusões, alterações e exclusões, para
manter em ordem seus arquivos; responde pela compra e distribuição de vale-transporte, tíquete-refeição e outros benefícios instituídos,
Superobservando prazos e levantando custos, para cumprir programas sociais existentes; esclarece e orienta os funcionários, informando quanto
visor de
aos seus deveres e direitos, para ampliar a divulgação das normas da empresa; acompanha e executa programa de seleção e treinaRecursos
mento, levantando necessidade, orientando na elaboração de material didático, definindo metodologias, conteúdos e carga horária, para
Humanos
conseguir o máximo aproveitamento; providencia apoio logístico aos programas de treinamento, convocando participantes, preparando
material didático e locais de realização, para assegurar perfeitas condições ou desenvolvimento; promove o recrutamento de mão de obra,
consultando arquivos, cadastros, currículos e realizando entrevistas, para assegurar o desenvolvimento dos quadros da empresa; assessora a direção geral nos atendimentos com representantes trabalhistas, emitindo pareceres sobre as matérias tratadas, para organizações
trabalhistas, para assegurar providências compatíveis com o interesse do pessoal e da empresa; responde pela eficácia da administração
de cargos da política de remuneração, adotando normas consistentes e baseadas em modernas políticas da área, para assegurar a retenção da mão de obra qualificada.
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Providencia a preparação do local de trabalho, dos materiais e instrumentos a serem utilizados, verificando suas condições e o estado de
conservação de todos os equipamentos, para assegurar a execução correta das tarefas programadas; determina a sequencia das tarefas
a serem executadas pelos alunos, interpretando e explicando-lhes, individualmente ou em grupo, detalhes de desenvolvimento, para
orientá-los sobre o roteiro e a forma correta de execução das tarefas; transmite conhecimentos imediatos, fornecendo dados e informaInstrutor
ções indispensáveis ao trabalho de cada aluno, para possibilitar o desenvolvimento das operações dentro das especificações exigidas;
de Laboacompanha e supervisiona o trabalho de cada aluno, apontando e corrigindo falhas, para assegurar a eficiência da aprendizagem ou treinaratórios de
mento; avalia os resultados da aprendizagem ou do treinamento, aplicando método de aferição adequado ao tipo de práticas operacionais,
Ciências
para verificar o aproveitamento e o grau de qualificação dos alunos; colabora no processo educativo dos alunos-aprendizes, motivando-os
e aconselhando-os a fim de contribuir para a incorporação de hábitos e atitudes favoráveis ao desenvolvimento da personalidade. Pode
ministrar aulas sobre matérias relacionadas com as práticas operacionais assim como prestar assistência aos alunos durante as fases de
preparação individual da tarefa a executar.
NÍVEL SUPERIOR

01

Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, orçamento, informações, financeira, tributária, tecnológica, entre outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional; prestar consultoria administrativa; assessorar nas atividades de
ensino, pesquisa e extensão; organizar e implementar uma política de gestão de pessoas agregando e aplicando pessoas, recompensando
e desenvolvendo pessoas, mantendo e monitorando pessoas, verificar semanalmente as dotações orçamentárias e prevendo futuras
modificações, informando assim sua chefia imediata para providência; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional; promover estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional; prestar consultoria administrativa; assessorar
nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; analisar processos relacionados com sua área de atuação, emitindo pronunciamento e
pareceres a respeito; auxiliar na elaboração de projetos de legislação, regulamentos, circulares, normas de serviço e demais instruções
normativas de conformidade com as diretrizes definidas pelo titular da área correspondente; desenvolver cálculos, estudos e propostas
para criação e alteração de programas, projetos e atividades que atendam as necessidades apontadas no serviço que lhe seja afeto,
ou a demanda solicitada pelo seu responsável direto; fundamentar o acompanhamento, a avaliação e o controle das atividades de sua
área de atuação, proporcionando as informações e recursos técnicos necessários a coordenação de tais funções; emitir pareceres fundamentados, técnica e legalmente, com fins de fundamentar despachos decisórios de atividades as quais estejam subordinados; analisar
Administra-a estrutura organizacional para estabelecer ou recomendar processos, métodos e rotinas de trabalho que assegurem uma maior e mais
dor
eficiente produtividade aliada a uma minimização de custos; participar, em interação com outros profissionais, de análise de situações
procurando identificar os assuntos solucionáveis através de treinamento; exercer funções de assessoria e consultoria para demais órgãos
da administração municipal; formular, implementar e avaliar as políticas públicas, compreendendo direção, assessoramento, planejamento, coordenação e execução; desenvolver estudos, pesquisas, análises e interpretação da legislação econômica-fiscal, orçamentária, de
pessoal e encargos sociais, com vistas à adequação da política orçamentária ao desenvolvimento econômico; supervisionar, coordenar
e executar os trabalhos referentes à elaboração do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, e do Orçamento
Geral do Município, bem como acompanhar e controlar sua execução, por meio do trabalho articulado entre as secretarias, realizando
audiências para a elaboração das leis e para o cumprimento das metas; ter iniciativa e capacidade de decisão em situações que envolvam
a definição de políticas e diretrizes da instituição, quando solicitado; elaborar projetos de leis para abertura de créditos adicionais suplementares e especiais; participar na elaboração, gerenciamento e avaliação de planos e projetos municipais; coletar, organizar e analisar
dados para embasar planos, projetos e decisões da administração; realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; executar
outras atividades afins; atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza; mediante participação prévia
em processo de qualificação e autorização superior; operar equipamentos e sistemas de informática e outros; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais,
máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.
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Desenvolver, sob supervisão, sistemas de informação corporativos e departamentais, seguindo as metodologias, recursos e técnicas
disponíveis; participar da análise do sistema de informação proposto; executar a implementação do projeto físico do sistema; participar
da implantação e do acompanhamento do período pós-implantação e executar a manutenção corretiva de sistemas de informação; fazer
levantamento de dados junto ao usuário, identificando suas necessidades de sistemas visando dimensionar e definir as características,
análise de viabilidade técnica e custo/benefício; elaborar anteprojeto de sistemas, definindo sua abrangência, recursos necessários e
alternativas técnicas de funcionamento e operação, visando verificar a viabilidade de sua implantação e submetê-lo à aprovação do
usuário; elaborar o projeto dos sistemas, definindo os arquivos de entrada e saída, programas e demais características do sistema;
acompanhar a implantação dos sistemas; executando testes simulados, até que os mesmos estejam confiáveis; prestar todas as informações necessárias à elaboração ou à atualização da documentação dos sistemas sob sua responsabilidade, zelando pela sua exatidão.;
atualizar e prestar serviços de manutenção nos sistemas já implantados identificando falhas e problemas ocorridos, definindo e propondo
alternativas técnicas de funcionamento, visando otimizar o processamento de dados; analisar a qualidade e conveniência de aquisição
de novos equipamentos, programas ou trocas de versões, mediante parecer técnico; configurar e manter a rede de teleprocessamento
da instalação; orientar programadores e operadores no sentido de otimizar os recursos de hardware e software; desenvolver trabalhos
de natureza técnica, inerentes a área de informática, visando ao atendimento das necessidades dos usuários da instituição no que se
refere a informatização de seus serviços, podendo atuar em uma ou mais das especificações que essa função abrange; desenvolver e dar
Analista demanutenção nos sistemas de informação; prestar suporte técnico e metodológico no desenvolvimento de sistemas; administrar dados;
Sistemas administrar bancos de dados; estudar e/ou disseminar os recursos de software e hardware tanto voltados ao tratamento de informações
como voltados a comunicação de dados em ambientes interconectados; realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado;
prestar suporte técnico voltado à manutenção de software básico; prestar suporte técnico voltado à segurança física e lógica de dados;
desenvolver e implantar métodos e fluxos de trabalhos voltados à otimização das atividades operacionais; atuar, na qualidade de instrutor
de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior;
operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; administrar
a rede de microcomputadores do Município, gerenciar os sistemas de banco de dados, realizar a manutenção da rede de computadores
conectados ao CPD e das redes lógicas para a comunicação entre equipamentos; fazer, diariamente, as cópias de segurança do banco
de dados, analisar informações para desenvolvimento e implantação de sistema de processamento de dados; fornecer suporte para
instalação de software e hardware; configurar microcomputadores, impressoras e outros equipamentos de informática; interagir entre
a Prefeitura e empresas de telecomunicações, com a finalidade de manter a comunicação de dados entre as Secretarias que utilizam as
redes externas (modem, linhas privadas, link de acesso via rádio – wireless); utilizar a Internet para enviar e receber e-mail, atualizar
a página do Município junto ao provedor da Internet, consultar informações sobre produtos, softwares e outros, atualizar softwares e
drivers de equipamentos; instalação, desinstalação e reinstalação de softwares, encaminhando, se necessário, para assistência técnica;
dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.
Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas, relativas à área de fiscalização de tributos; verificação, fiscalização ou controle da observância de obrigações
tributárias; apuração de dados de interesse do fisco municipal; orientação a contribuintes; lavratura de notificação e autos de infração;
elaboração de relatórios; executar serviços de auditoria fiscal tributária, objetivando o cumprimento da legislação tributária competente;
executar outros procedimentos ou atividades inerentes à auditoria fiscal, objetivando verificar o cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo, praticando todos os atos definidos na legislação específica, inclusive os relativos à apreensão de mercadorias, livros,
documentos e assemelhados, e aplicação de penalidades administrativas; examinar a contabilidade das empresas e dos contribuintes
em geral, observada a legislação pertinente; constituir os correspondentes créditos tributários apurados em auditoria fiscal ou por outros
meios de apuração definidos na legislação, via lançamento e notificação fiscal; elaborar, acompanhar e executar cronogramas de auditoria
fiscal, de lançamentos e de arrecadação de tributos; efetuar cálculos e sistemas explicativos de cálculos de tributos; assistir e orientar
as unidades de execução no cumprimento da legislação tributária; supervisionar e orientar as atividades desenvolvidas na secretaria
municipal de fazenda, inclusive as atividades voltadas à orientação do sujeito passivo efetuados por intermédio de mídia eletrônica, telefone e outras formas de atendimento; orientar o cidadão no tocante à aplicação da legislação tributária, inclusive por intermédio de atos
normativos e soluções de consultas; estudar e propor alterações na legislação tributária; desenvolver técnicas de aperfeiçoamento da
Analista Trisistemática de auditoria fiscal e de atividades de fiscalização no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda, e da consciência e conhecibutário
mento comunitário no que tange a tributação; desenvolver estudos, objetivando a análise, o acompanhamento, o controle e a avaliação
da evolução da receita tributária, e participar da execução de programas de arrecadação abrangendo: a) a elaboração das previsões e
metas de receitas tributárias e de riscos fiscais, observando as normas técnicas e legais, considerando os efeitos das alterações na legislação, inclusive do impacto relacionado a eventual concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra
renúncia de receita e respectivas medidas de compensação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico, ou de qualquer
outro fator relevante; b) a especificação e execução, quando cabível, das medidas de combate à evasão e à sonegação, da quantidade
e valores inscritos em dívida ativa, bem como da evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa ou
judicial;c) coordenação e execução de programas de acompanhamento do desempenho das receitas tributárias, sejam próprias ou por
transferência; emitir pareceres em processos administrativo-tributários, interpretando e aplicando a legislação tributária; em caráter geral, as demais atividades inerentes à competência da secretaria municipal de fazenda; realizar treinamento na área de atuação, quando
solicitado; atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo
de qualificação e autorização superior; operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades;
manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.
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Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias,
analisando dados e informações. Fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolver estudos de viabilidade financeira, econômica, ambiental; planeja as plantas e especificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos, funcionais e estéticos, para integrar elementos
estruturais, estéticos e funcionais dentro de um espaço físico; elabora o projeto final, segundo sua imaginação e capacidade inventiva e
obedecendo a normas, regulamentos de construção vigentes e estilos arquitetônicos do lugar, para orientar os trabalhos de construção
ou reforma de residências particulares, conjuntos urbanos, edificações e outras obras; prepara previsões detalhadas das necessidades da
construção, determinando e calculando materiais, mão de obra e seus respectivos custos, tempo de duração e outros elementos, para
estabelecer os recursos indispensáveis à realização do projeto; consulta engenheiros, economistas, orçamentistas e outros especialisArquiteto
tas, discutindo o arranjo geral das estruturas e a distribuição dos diversos equipamentos, com vistas ao equilíbrio técnico- funcional do
conjunto, para determinar a viabilidade técnica e financeira do projeto; prepara plantas, maquetas e estruturas de construções, determinando características gerais, pormenores, aspectos técnicos e estéticos e escalas convenientes, para orientar a execução dos trabalhos e
mostrar a aparência da obra uma vez terminada; presta assistência técnica às obras em construção, mantendo contatos contínuos com
projetistas, empreiteiros, fornecedores e demais responsáveis pelo andamento das mesmas, para assegurar a coordenação de todos os
aspectos do projeto e a observância às normas e especificações contratuais. Pode planejar, orientar e fiscalizar os trabalhos de reforma
e reparos de edifícios e outras obras arquitetônicas. Pode efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis, arbitramento, emitir laudos e
pareceres técnicos. Pode especializar-se em determinados tipos de construções, como hospitais, escolas, igrejas, monumentos e outros.
Atividade profissional no campo do serviço social, na viabilização de ações assistenciais, com a aplicação dos princípios e técnicas pertinentes à área, aplicadas ao exame e solução dos problemas de ordem sócio-econômica; planejar, coordenar, controlar e avaliar programas
e projetos na área do Serviço Social, aplicados a indivíduos, grupos e comunidades; elaborar e/ou participar de projetos de pesquisas,
visando à implantação e ampliação de serviços especializados na área do desenvolvimento comunitário; participar no desenvolvimento
de pesquisas médico-sociais e interpretar junto à equipe de saúde a situação social do individuo e sua família; fornecer dados sociais
para a elucidação de diagnósticos médicos e periciais; diagnosticar e tratar problemas sociais que impeçam comunidade, grupos e indivíduos que atingirem um nível satisfatório de saúde; desenvolver atividades que visem à promoção, à proteção e à recuperação da saúde
da população, ocupando-se de aplicações sociais, através da mobilização e desenvolvimento das potencialidades humanas e sociais;
mobilizar recursos da comunicação para que sejam devidamente utilizados e para que possam proporcionar os benefícios necessários
à população; prover, adequar e capacitar e capacitar recursos humanos institucionais e/ou comunitários, necessários para a realização
de atividades do Serviço Social; participar de programas de treinamento de pessoal técnico e auxiliar para o desenvolvimento das ações
de educação em saúde; orientar indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições; esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e
deveres, acesso a direitos instituídos, rotinas da instituição, cuidados especiais, serviços e recursos sociais, normas, códigos e legislação
e sobre processos, procedimentos e técnicas; ensinar a otimização do uso de recursos; organizar e facilitar; assessorar na elaboração
Assistente
de programas e projetos sociais; organizar cursos, palestras, reuniões; planejar políticas sociais; elaborar planos, programas e projetos
Social
específicos; delimitar o problema; definir público-alvo, objetivos, metas e metodologia; formular propostas; estabelecer prioridades e
critérios de atendimento; programar atividades; pesquisar a realidade social: realizar estudo sócio-econômico; pesquisar interesses da
população, perfil dos usuários, características da área de atuação, informações in loco, entidades e instituições; monitorar as ações em
desenvolvimento: acompanhar resultados da execução de programas, projetos e planos; analisar as técnicas utilizadas; apurar custos;
verificar atendimento dos compromissos acordados com o usuário; criar critérios e indicadores para avaliação; aplicar instrumentos de
avaliação; avaliar cumprimento dos objetivos e programas, projetos e planos propostos; avaliar satisfação dos usuários; articular recursos
disponíveis: identificar equipamentos sociais disponíveis na instituição; identificar recursos financeiros disponíveis; negociar com outras
entidades e instituições; formar uma rede de atendimento; identificar vagas no mercado de trabalho para colocação de desempregados;
desempenhar tarefas administrativas; cadastrar usuários, entidades e recursos; controlar fluxo de documentos; administrar recursos
financeiros; controlar custos; controlar dados estatísticos; utilizar recursos de informática; executar outras tarefas de mesma natureza
e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional; efetuar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais; dar informações e
pareceres sobre materiais específicos; assistir menores, incapazes, doentes mentais, idosos, etc.; prestar serviços de âmbito social aos
carentes e seus familiares a fim de promover o bem-estar social; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário
ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho.
Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de programas,
relativas a todas as áreas da administração pública municipal; atuar na elaboração de projetos para captação de recurso; auxiliar na organização e direção dos serviços da administração pública municipal, planejando, supervisionando, orientando e participando da execução,
de acordo com as exigências legais e administrativas; proceder com a análise de contas; elaborar e analisar relatórios sobre a situação
patrimonial, econômica, de pessoal e financeira da entidade; assessorar sobre problemas especializados da instituição, dando pareceres
sobre práticas administrativas, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação dos setores; participar de
A s s e s s o rprojetos multidisciplinares que visem o aperfeiçoamento da gestão pública da instituição; auxiliar na elaboração da prestação de contas
de Planeja-junto ao tribunal de contas; realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado, auxiliando no apoio logístico aos programas
mento
de treinamento, convocando participantes, preparando material didático e locais de realização, para assegurar perfeitas condições ou
desenvolvimento, atuando ainda na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação
prévia em processo de qualificação e autorização superior; operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado
e necessário ao exercício das demais atividades; acompanhar e analisar as mudanças na legislação, avaliando impactos e propondo
alternativas, para permitir o correto desenvolvimento dos trabalhos; instruir os técnicos de operacionais orientado da realização de suas
funções; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados,
limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.
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Planeja e executa a aquisição de material bibliográfico, consultando catálogos de editoras, bibliografia e leitores, e efetuando a compra,
permuta e doação de documentos, para atualizar o acervo da biblioteca; executa os serviços de catalogação e classificação de manuscritos, livros raros ou preciosos, mapotecas, publicações oficiais e seriados, bibliografia e referência, utilizando regras e sistemas específicos,
para armazenar e recuperar informações e colocá-las à disposição dos usuários; organiza fichários, catálogos e índices, utilizando fichas
padrões ou processos mecanizados, para possibilitar o armazenamento, busca e recuperação da informação; compila bibliografias brasileiras e estrangeiras gerais ou especializadas, utilizando processos manuais ou mecanizados, para efetuar o levantamento da literatura
existente, exaustivamente ou dentro de um período determinado; elabora vocabulário controlado, determinando palavras-chaves e analisando os termos mais relevantes, para possibilitar a indexação e controle da terminologia específica; orienta o usuário, indicando-lhe as
Bibliotecáfontes de informações, para facilitar as consultas; organiza o serviço de intercâmbio, filiando-se a organismos, federações, associações,
rio
centros de documentação e outras bibliotecas, para tornar possível a troca de informações; supervisiona os trabalhos de encadernação
e restauração de livros e demais documentos, dando orientação técnica às pessoas que executam as referidas tarefas, para assegurar a
conservação do material bibliográfico; difunde o acervo da biblioteca, organizando exposições e distribuindo catálogos, para despertar
no público maior interesse pela leitura. Pode organizar congressos, seminários, concursos e exposições nacionais ou internacionais,
apoiando-se em conselhos regionais, associações, federações, para divulgar o avanço das técnicas biblioteconômicas no campo da ciência
da informação. Pode especializar-se em determinado ramo da biblioteconomia. Pode especializar-se num tipo de biblioteca, segundo a
área de interesse do seu acervo, como biblioteca de direito, de ciências sociais, de música ou de filme. Pode fazer traduções. Pode dar
consultoria sobre os vários serviços técnicos pertinentes ao funcionamento de uma biblioteca ou centro de documentação.
Desenvolver pesquisas e projetos em geral nas diversas áreas da biologia; inventariar biodiversidade; organizar coleções biológicas,
manejar recursos naturais, desenvolver atividades de educação ambiental; auxiliar no desenvolvimento de projetos relacionados ao tratamento de redes de água e de esgotos, irrigação e drenagem, estações de tratamento de águas e de estações de tratamento de esgotos
que tratam águas poluídas ou contaminadas; auxiliar no desenvolvimento de projetos de despoluição e controle sanitário, captação e
distribuição de água; desenvolvimento de ações de diagnóstico e caracterização do meio ambiente, monitoramento e controle da qualidade ambiental, de recuperação do meio ambiente e de ações visando preservar a qualidade ambiental, através de metodologias como
o gerenciamento e o planejamento ambiental; gestão de coleta e tratamento de efluentes líquidos e atmosféricos; coleta e tratamento
Biólogo
de resíduos sólidos, urbanos e industriais; operação de sistemas de tratamento de águas de efluentes; realizar diagnósticos biológicos,
moleculares e ambientais; realizar pesquisa na natureza e em laboratório, estudando origem, evolução, funções, estrutura, distribuição,
meio, semelhanças e outros aspectos das diferentes formas de vida; colecionar, conservar, identificar e classificar as diferentes espécimes;
elaborar relatórios técnicos e pareceres de sua competência; participar, conforme a política interna da entidade, de projetos, cursos,
eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão;trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
Atribuições inerentes à qualificação profissional; atividades de natureza especializada, envolvendo a realização de exames em geral,
auxiliando tratamentos clínicos e cirúrgicos, da população em geral, alunos da rede escolar, servidores públicos municipais e seus dependentes; outras atividades correlatas, mediante a necessidade da rede de saúde do município; executar outras tarefas correlatas mediante
determinação superior. responsabilidade técnica farmácia pública municipal perante conselho regional de farmácia e DIRED; responsabilidade pelos medicamentos recebidos da CEME; responsabilidade pela distribuição dos mesmos nos postos de saúde do município, resBioquímico ponsabilidade pelos medicamentos controlados (controle de estoque, registro nos livros da receita); como bioquímica, responsabilidade
por laboratório de análises clinicas (montagem, legalização e realização de exames) para consultas, exames e tratamentos, observar,
reconhecer e descrever sinais e sintomas ao nível de sua qualificação, auxiliar o enfermeiro e técnico de enfermagem na execução dos
programas para saúde; efetuar o controle de pacientes e comunicantes de doenças transmissíveis, realizar nebulização conforme prescrição médica; zelar pela limpeza e organização da unidade de saúde, participar de atividades de educação em saúde; executar trabalhos
de rotina da unidade.
Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de programas,
relativas à área de contabilidade; organizar e dirigir os serviços de contabilidade da instituição, planejando, supervisionando, orientando e
participando da execução, de acordo com as exigências legais e administrativas; planejar os sistemas de registros e operações contábeis
atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais; proceder a análise de contas; proceder ou orientar a classificação e
avaliação das despesas; elaborar e analisar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade; assessorar sobre
problemas contábeis especializados da instituição, dando pareceres sobre práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração
de políticas e instrumentos de ação dos setores; elaborar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos econômicos financeiros; partiContador
cipar de projetos multidisciplinares que visem o aperfeiçoamento da gestão econômico-financeira da instituição; elaborar a prestação de
contas junto ao tribunal de contas; realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado; solicitar certidões negativas de débitos à
órgãos federais e estaduais; atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação
prévia em processo de qualificação e autorização superior; operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e
necessário ao exercício das demais atividades; instruir os técnicos de contabilidade orientado da realização de suas funções; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados
os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade.
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Coordenar as atividades relacionadas ao Sistema de Controle Interno, promover a sua integração operacional e expedir atos normativos
sobre procedimentos de controle; apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, centralizando, a nível operacional, o
relacionamento com o Tribunal de Contas do Estado, respondendo pelo: encaminhamento das prestações de contas anuais; atendimento
aos técnicos do controle externo; recebimento de diligências e coordenação das atividades para a elaboração de respostas; acompanhamento da tramitação dos processos e coordenação da apresentação de recursos; assessorar a Administração Pública Municipal nos
aspectos relacionados com os controles interno e externo e quanto à legalidade dos atos de gestão, emitindo relatórios e pareceres sobre
os mesmos; interpretar e pronunciar-se em caráter normativo sobre a legislação concernente à execução orçamentária, financeira e patrimonial; medir e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle interno adotados pelos Órgãos Setoriais do Sistema, através
do processo de auditoria a ser realizada nos Sistemas de Planejamento e Orçamento, Contabilidade e Finanças, Compras e Licitações,
Obras e Serviços, Administração de Recursos Humanos e demais sistemas administrativos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município, expedindo relatórios com recomendações para o aprimoramento dos controles; avaliar, a nível macro, o cumprimento
dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nos Orçamentos do Município,
inclusive quanto a ações descentralizadas executadas à conta de recursos oriundos dos Orçamentos Fiscal e de Investimentos; exercer o
acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais de aplicação em gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino e com despesas nas ações e serviços públicos de saúde; estabelecer mecanismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade
dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira e patrimonial
nos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, bem como na aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
verificar a observância dos limites e condições para a realização de operações de crédito e sobre a inscrição de compromissos em Restos a
Pagar; efetuar o acompanhamento sobre as medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal aos limites legais, nos termos
Controladordos artigos 22 e 23 da Lei Complementar nº 101/00; efetuar o acompanhamento sobre as providências tomadas para a recondução dos
Interno
montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites, conforme o disposto no artigo 31 da Lei Complementar nº 101/00;
aferir a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e as da Lei Complementar
nº 101/00; efetuar o acompanhamento sobre o cumprimento do limite de gastos totais e de pessoal do Poder Legislativo Municipal, nos
termos da Emenda Constitucional nº 25; Exercer o acompanhamento sobre a divulgação dos instrumentos de transparência da gestão
fiscal nos termos da Lei Complementar nº 101/00, em especial quanto ao Relatório Resumido da Execução Orçamentária e ao Relatório
de Gestão Fiscal, aferindo a consistência das informações constantes de tais documentos; participar do processo de planejamento e
acompanhar a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e dos Orçamentos do Município; manter registros sobre a composição e atuação das comissões de licitações; manifestar-se, quando inquinado pela Administração Pública Municipal, acerca
da regularidade e legalidade de processos licitatórios, sua dispensa ou inexigibilidade e sobre o cumprimento e/ou legalidade de atos,
contratos e outros instrumentos congêneres; propor a melhoria ou implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados em
todas as atividades da administração pública municipal, com o objetivo de aprimorar os controles internos, agilizar as rotinas e melhorar
o nível das informações; instituir e manter sistema de informações para o exercício das atividades finalísticas do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Municipal; alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente, sob
pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que
resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer
desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos; dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado das irregularidades ou ilegalidades
apuradas, para as quais a Administração Pública Municipal não tomou as providências cabíveis visando a apuração de responsabilidade e
o ressarcimento de eventuais danos ou prejuízos ao erário; revisar e emitir relatório sobre os processos de Tomadas de Contas Especiais
instauradas pelos órgãos da Administração Direta, pelas Autarquias e pelas Fundações, inclusive sobre as determinadas pelo Tribunal de
Contas do Estado; executar outras tarefas correlatas.
Trabalho profissional de enfermagem, segundo os princípios e técnicas inerentes à especialidade. A classe inclui: atendimento a pacientes; administração de medicamentos, por via oral ou parenteral, observada a prescrição médica, em cada caso; organização do setor,
com provisão dos materiais de enfermagem; fazer consultas de enfermagem; identificação, registro, fiscalização e controle dos fatores
determinantes ou condicionantes da saúde individual e coletiva; prestação de informações à pessoa atendida, sobre seu estado de saúde;
integração da equipe da unidade; desenvolve trabalhos de orientação e colaboração com ações de vigilância sanitária; elaboração de
relatórios; registros e prontuários de pacientes;participar no planejamento, execução e avaliação de planos e programas de saúde; participar na formulação das normas e diretrizes gerais dos programas de saúde desenvolvidas pela instituição; formular normas e diretrizes
específicas de enfermagem; organizar e dirigir serviços de enfermagem e suas atividades na instituição; fazer consultoria, auditoria e
Enfermeiro
emitir pareceres sobre a matéria de enfermagem; desenvolver atividades de supervisão em todos os níveis assistenciais; prestar assessoria quando solicitado; desenvolver educação continuada, de acordo com as necessidades identificadas; promover a avaliação periódica da
qualidade da assistência de enfermagem prestada; participar do planejamento e prestar assistência em situação de emergência e calamidade pública, quando solicitado; elaborar e executar uma política de formação de recursos humanos de enfermagem, de acordo com a
necessidade da instituição; fazer notificação de doenças transmissíveis; participar das atividades de vigilância epidemiológica;1Dar assistência de enfermagem no atendimento às necessidades básicas do indivíduo, da família e da comunidade, de acordo com os programas
estabelecidos pela instituição; desempenhar outras tarefas afins; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário
ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho.
Elabora e supervisiona projetos referentes a cultivos agrícolas e pastos, planejando, orientando e controlando técnicas de utilização de
terras, para possibilitar um maior rendimento e qualidade dos produtos agrícola; elabora métodos e técnicas de cultivo de acordo com
tipos de solo e clima, efetuando estudos, experiências e analisando os resultados obtidos, para melhorar a germinação de sementes, o
crescimento de plantas, a adaptabilidade dos cultivos, o rendimento das colheitas e outras características dos cultivos agrícolas, estuda
os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições climáticas sobre culturas agrícolas, realizando experiências e
Engenheiroanalisando seus resultados nas fases de semeadura, cultivo e colheita, para determinar as técnicas de tratamento de solo e a exploração
Agrônomo agrícola mais adequada a cada tipo de solo e clima; elabora novos métodos de combate às ervas daninhas, enfermidades da lavoura e
pragas e insetos, e/ou aprimora os já existentes, baseando-se em experiências e pesquisas, para preservar a vida das plantas e assegurar
o maior rendimento do cultivo; orienta agricultores e outros trabalhadores agrícolas, sobre sistemas e técnicas de exploração agrícola,
fornecendo indicações, épocas e sistemas de plantio, custo dos cultivos, variedades a empregar e outros dados pertinentes para aumentar
a produção e conseguir variedades novas ou melhoradas, de maior rendimento, qualidade e valor nutritivo. Pode especializar-se em determinado aspecto das culturas agrícolas, como na multiplicação de variedades de plantas, no combate a pragas ou em cultivos específicos.
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Promover educação ambiental; controle da qualidade ambiental (redes de monitoramento e vigilância); gestão e tratamento de resíduos
sólidos, líquidos e gasosos; pesquisa operacional e estudo de poluição da água, ar e solo; análises de riscos e impactos ambientais, além
do estudo de indicadores ambientais; estudo de energias renováveis e alternativas e planejamento energético; estudo de tecnologias
limpas e valorização de resíduos; análise de auditorias ambientais; gestão e planejamento do uso de áreas urbanas; gestão de recursos
hídricos e ordenamento de territórios; diagnóstico do meio físico e biológico, procurando prover meios para sua conservação, pela eduEngenheiro
cação, planejamento, prevenção e proteção dos recursos naturais renováveis e não-renováveis; desenvolvimento de atividades associaAmbiental
das a gestão e manejo de resíduos e efluentes; o planejamento do espaço; gerenciamento dos recursos hídricos; desenvolvimento de
alternativas de uso dos recursos naturais, estabelecendo padrões educativos e técnicos para estimular a convivência sociedade-natureza;
compreensão dos aspectos educacionais, tecnológicos, culturais, éticos e sociais da gestão ambiental, estabelecendo os fundamentos da
sustentabilidade; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; executar
outras tarefas correlatas.
Atividade profissional, na área da engenharia civil, inclui a fiscalização de obras de execução contratada, a elaboração de estudos e pareceres técnicos de engenharia e a orientação da execução de obras; elaborar projetos e estudos em geral; fiscalizar a execução das obras;
auxiliar nos estudos e projetos de obras municipais; participar das perícias judiciais, elaborando laudos e vistorias; participar em estudos
e acompanhar ensaios para o desenvolvimento de novas tecnologias; gerenciar contrato; fiscalização de obras e serviços de engenharia;
planejamento, cronogramas físicos e financeiros e avaliação do andamento de serviços; elaboração de orçamentos, composições de preEngenheiroços e custos diretos e indiretos; utilizar recursos de informática como AutoCad, Word e Excel; supervisionar, coordenar e dar orientação
Civil
técnica; elaborar estudos, planejamentos, projetos e especificações em geral de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, transporte;
realizar estudos de viabilidade técnico-econômica; prestar assistência, assessoria e consultoria; realizar serviços de manutenção e reparo
nas edificações, observando normas técnicas e dispositivos oficiais; estudar e estabelecer métodos de utilização eficaz e econômica de
materiais e equipamentos, bem como de gerenciamento de pessoal; supervisionar serviços elétricos, eletrônicos e de telecomunicações;
dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e
conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; desempenhar outras tarefas afins.
Elaborar Planos Diretores de Abastecimento de Água, de Esgotos Sanitários e de Bacias Hidrográficas; desenvolver planos de redes de
água e de esgotos, irrigação e drenagem, além de projetar canais; acompanhar a operação de estações de tratamento de águas e de
estações de tratamento de esgotos que tratam águas poluídas ou contaminadas; controle sanitário do ambiente; captação e distribuição
de água; controle de poluição, drenagem, higiene e conforto de ambiente; desenvolvimento de ações de diagnóstico e caracterização
do meio ambiente, monitoramento e controle da qualidade ambiental, de recuperação do meio ambiente e de ações visando preservar
Engenheiroa qualidade ambiental, através de metodologias como o gerenciamento e o planejamento ambiental; gestão de coleta e tratamento de
Sanitarista efluentes líquidos e atmosféricos; coleta e tratamento de resíduos sólidos, urbanos e industriais; operação de sistemas de tratamento de
águas de efluentes; avaliação de impactos ambientais; planejamento de recursos hídricos; manejo de bacias hidrográficas; drenagem urbana e rural; educação ambiental e controle da qualidade ambiental; trabalhar com o projeto, a construção, ampliação e manutenção dos
sistemas de água e esgoto; administrar e gerenciar as estações de tratamento, verificando qualidade da água, coleta de lixo, condições
do esgoto; avalia os impactos que grandes obras terão sobre os mananciais; executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se
de equipamentos e programas de informática; desempenhar outras atividades correlatas.
Fazer manipulação dos insumos farmacêuticos, como medição, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas químicas,
para atender à produção de remédios e outros preparados; subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico,
para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes; controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em
regras, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais; analisar produtos farmacêuticos acabados e em fase de elaboração, ou seus insumos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e
quantidade de cada elemento; analisar soro antiofídico, pirogênio e outras substâncias, valendo-se de meios biológicos, para controlar sua
pureza, qualidade e atividade terapêutica; efetuar análise bromatológica de alimentos, valendo-se de métodos, para garantir o controle
Farmacêude qualidade, pureza, conservação e homogeneidade, com vistas ao resguardo da saúde pública; fiscalizar com a Vigilância Sanitária as
tico
farmácias, drogarias e indústrias químico-farmacêuticas, quanto ao aspecto sanitário, fazendo visitas periódicas e autuando os infratores,
se necessário, para orientar seus responsáveis no cumprimento da legislação vigente; assessorar autoridades superiores, preparando
informes e documentos sobre legislação e assistência farmacêutica, a fim de fornecer subsídio para a elaboração de ordem de serviço,
portarias, pareceres e manifestos; fazer relatório mensal dos trabalhos realizados; controlar a manutenção de níveis de estoques dos materiais da Farmácia e do laboratório, suficientes para o desenvolvimento das atividades; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia,
quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos
e local de trabalho; desempenhar outras tarefas afins.
Execut Executar métodos e técnicas prescritas pelos médicos e sob a supervisão destes, com a finalidade de auxiliar na restauração,
conservar ou desenvolver a capacidade física do paciente, diminuída por doença ou lesões; execução destes métodos em pacientes com
lesões músculo-osteoarticulares, em fasse de recuperação ou pacientes pneomológicos que necessitam de terapia física, compreende
a efetivação final de uma prescrição médica nos seus aspectos de movimentação de paciente, manipulação de aparelhos e supervisão
Fisioterade exercícios juntamente com outra forma de terapia; executar o serviços de fisioterapia em hospitais, ambulatórios e secções próprias,
peuta
informar o médico e solicitar orientação sobre o quadro inicial e a evolução ou não do paciente,assessorando quanto as questões relativas à sua competência; atender as consultas fisioterápicas em ambulatórios e unidades sanitárias; ajudar a restabelecer deficiências
musculares; recuperar pessoas que apresentam dificuldades motoras associadas ou não a problemas mentais; desenvolver programas de
prevenção educativa ou recreativa que tenham por objetivo a readaptação física ou mental dos incapacitados.
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Avaliar as deficiências do cliente, realizando exames fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para
estabelecer o plano de treinamento ou terapêutico; encaminhar o cliente ao especialista, orientando este e fornecendo-lhe indicações,
para solicitar parecer quanto ao melhoramento ou possibilidade de reabilitação; emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade da reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios para complementar o diagnóstico; programar, desenvolver e supervisionar
o treinamento de voz, fala, linguagem, expressão de pensamento verbalizado, compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo demonstrações de respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização
do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o cliente; opinar quanto às possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo,
fazendo exames e empregando técnicas de avaliação específicas, para possibilitar a seleção profissional ou escolar; participar de equipes
Fonoaudiómultiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas formas de expressão e audição, emitindo parecer de sua eslogo
pecialidade, para estabelecer o diagnóstico e tratamento; assessorar autoridades da instituição, preparando informes e documentos em
assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar subsídios para elaborar pareceres, portarias e outros; colaborar, quando solicitado, com
as equipes de atuação-supervisão do estágio supervisionado em psicologia para efeitos diagnósticos, de tratamento, de planejamento e
de programação de ações destinadas a atender necessidades das populações atendidas, em sua área de conhecimento; efetuar exames
audiológicos; providenciar, recomendar e/ou realizar tratamentos especializados; participar de reuniões médicas, cursos e palestras sobre
medicina preventiva nas entidades assistenciais e comunitárias; preencher os relatórios de comprovação de atendimentos; dirigir veículos
leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; desempenhar outras tarefas afins.
Trabalho inerente à profissão, segundo os princípios e técnicas inerentes à medicina; incluindo: atendimento às consultas e aos pacientes
hospitalizados, fazendo as anotações devidas; orientação aos pacientes, como seres integrais e sociais; notificação de doenças, nos termos da lei; orientar enfermeiros, residentes e estagiários; participar de reuniões de trabalho, conferência médica e de desenvolvimento
de recursos humanos e outras atividades correlatas. Executar tarefas a partir de objetivos previamente definidos na área médica de sua
especialização; auxiliar na elaboração e execução de estudos, planos e projetos, dentro da área médica de sua especialização; interpretar
documentos, segundo sua especialização, para atender as necessidades do serviço; avaliar a capacidade física e mental das pessoas; avaliar laudos e exames médicos ou de especialistas; realizar vistorias e emitir laudos médicos relativos à capacidade das pessoas; examinar
processos e procedimentos de interesse do município; prescrever medicamentos; aplicar recursos da medicina preventiva e terapêutica
para promover, preservar e recuperar a saúde dos servidores e membros da Instituição; elaborar prontuário médico; elaborar pareceres
Médico
da sua área específica quando a situação de saúde e /ou jurídica assim exigir; executar outras tarefas correlatas; participar dos programas
de atendimento à população atingida por calamidade pública; integrar-se com a execução dos trabalhos de vacinação e saneamento; realizar estudos e inquéritos sobre os níveis das comunidades e sugerir medidas destinadas à solução dos problemas levantados; participar
da elaboração e execução dos programas de erradicação e controle de endemias na área respectiva; participar das atividades de apoio
médico-sanitário das Unidades Sanitárias da Secretaria de Saúde; participar de eventos que visem, seu aprimoramento técnico-científico e
que atendam aos interesses da Instituição; fornecer dados estatísticos de suas atividades; participar de treinamento para pessoal de nível
auxiliar médio e superior; proceder à notificação das doenças compulsórias à autoridades sanitária local; opinar a respeito da aquisição de
aparelhos, equipamentos e materiais a serem utilizados no desenvolvimento de serviços relacionados a sua especialidade; dirigir veículos
leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; desempenhar outras tarefas afins.
Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação da coletividade no âmbito da saúde pública, desenvolvendo campanhas educativas e outras atividades correlatas, a fim de contribuir para a criação de hábitos e regimes alimentares adequados entre a população e conseqüente melhoria da saúde coletiva; examinar o estado de nutrição do indivíduo ou do grupo, avaliando
os diversos fatores relacionados com problemas de alimentação, como classe social, meio de vida e outros, para aconselhar e instruir a
Nutricionispopulação; proceder ao planejamento e elaboração de cardápios e dietas especiais, baseando-se na observação da aceitação dos alimenta
tos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de introdução gradativa de produtos naturais mais nutritivos e econômicos, para
oferecer refeições balanceadas. Exercer as atividades e funções inerentes à profissão, de acordo com as normas técnicas; dirigir veículos
leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter organizados, limpos e conservados os
materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho; desempenhar outras tarefas afins.
Trabalho cirúrgico em odontologia. Atender e orientar pacientes e executar tratamento odontológico, realizando, entre outras atividades,
radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de doenças gengivais e canais, diagnosticar e avaliar
pacientes e planejar tratamento; A classe inclui ainda: tomadas radiográficas e revelação; orientação para a saúde bucal; atendimento clínico; controle da lesão e reabilitação do paciente; exames clínicos e diagnósticos; participação nas atividades de treinamento ou
aperfeiçoamento de profissionais e auxiliares; participar na elaboração de normas gerais de organização e funcionamento dos serviços
odonto-sanitários; aplicar as normas técnicas que regem as atividades de odontologia sanitária a fim de que sejam integralmente cumpridas da maneira que mais convenha aos interesses e necessidades dos serviços; encarar o paciente e sua saúde como um todo, tentando
evidenciar as causas de suas necessidades odontológicas; examinar as condições buço-dentárias do paciente, esclarecendo sobre o
diagnóstico e tratamento; fazer o encaminhamento a serviços ou entidades competentes dos casos que exijam tratamento especializado;
Odontólogo
aplicar medidas tendentes à melhoria do nível de saúde oral da população avaliando os resultados; promover e participar do programa
de educação e prevenção das doenças da boca, esclarecendo à população métodos eficazes para evitá-las; solicitar ao órgão competente
todo material técnico administrativo; prestar assistência odontológica curativa, priorizando o grupo materno-infantil; prestar assistência
odontológica ao escolar dentro da filosofia do sistema incremental; coordenar e participar da assistência prestada às comunidades em
situações de emergência e calamidade; promover o incremento e atualização de outras medidas e métodos preventivos e de controle;
propor e participar da definição e execução da política de desenvolvimento de recursos humanos; realizar e participar de estudos e pesquisas direcionados à área da Saúde Pública; apresentar propostas de modernização de procedimentos, objetivando maior dinamização
dos trabalhos na sua área de atuação; desenvolver todas as demais atividades relacionadas com a administração sanitária; dirigir veículos
leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades.
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Realiza estudos e pesquisas, utilizando documentação científica e outras fontes de informação, constatando resultados e métodos utilizados e testando novos métodos, para ampliar e atualizar o próprio campo de conhecimento e aperfeiçoar sua atuação na área da
orientação educacional; colabora na fase de elaboração do currículo pleno da escola, opinando sobre suas implicações no processo de
orientação educacional, a fim de contribuir para o planejamento eficaz do sistema de ensino; aplica processos de caracterização da
clientela escolar, utilizando testes pedagógicos e outras técnicas especiais, como de observação, questionários, cartas e entrevistas com
os alunos, sua família e seus mestres, para obter um perfil completo da personalidade de cada educando e da sua atuação no meio em
que vive; organiza um fichário dos alunos, reunindo informações de caráter físico, psicológico, escolar, socioeconômico e outras, para
facilitar a identificação de aptidões, interesses e comportamentos de cada aluno e a resolução de seus problemas; coordena o processo
de desenvolvimento de aptidões e interesses dos educandos, elaborando planos de estudo, orientando-os sobre o uso eficaz de biblioOrientador
teca da escola e estimulando-os no novo exercício de atividades recreativas e desportivas, para aprimorar suas qualidades de reflexão e
Educaciointegração social; enseja aos educandos a aquisição de conhecimentos sobre profissões, informando-os acerca de ocupações existentes
nal
no País, requisitos para ingresso na força de trabalho e sobre salários ou levando-os a conhecerem pessoalmente estes dados, para possibilitar a descoberta de aptidões, inclinações, traços de personalidade relacionados à vida profissional, bem como de suas limitações e
orientá-los na escolha de uma ocupação; auxilia na solução de problemas individuais dos alunos, aconselhando ao especialista os casos
que exigem assistência especial, a fim de contribuir para o ajustamento dos mesmos ao meio em que vivem, promovendo a integração
escola-família-comunidade, organizando reuniões com os pais, professores de outras comunidades, para possibilitar a utilização de todos
os meios capazes de realizar a educação integral dos alunos; participa do processo de avaliação escolar e recuperação dos alunos, examinando as causas de eventuais fracassos, para aconselhar a aplicação de métodos mais adequados. Pode planejar, organizar e coordenar a
implantação e funcionamento dos Serviços de Orientação Educacional em nível de escola e comunidade, assim como os órgãos do serviço
público e de empresas paraestatais e privadas.
Ministra ensino técnico-industrial, em cursos de técnicos, transmitindo as teorias e técnicas pertinentes por meio de explicações, palestras, dinâmica de grupo e demonstrações, e utilizando material, equipamentos e instalações adequadas para desenvolver as aptidões dos
alunos, e motivá-los para atuarem em determinadas áreas das atividades industriais; providencia a preparação do local de trabalho, dos
materiais, ferramentas, instrumentos e máquinas a serem utilizados, verificando as condições do mesmo e o estado de conservação de
todos os equipamentos, para assegurar a execução correta das tarefas e operações programadas; determina a sequencia das operações
a serem executadas pelos alunos, interpretando e explicando-lhes, individualmente ou em grupo, detalhes de desenho ou das especificações escritas, para orientá-los sobre o roteiro e a forma correta de execução das operações; transmite conhecimentos tecnológicos
Orientadorimediatos, fornecendo dados e informações indispensáveis ao trabalho de cada aluno, para possibilitar o desenvolvimento das operações
T é c n i c odentro das especificações exigidas; efetua demonstrações sobre as técnicas operacionais, manipulando ferramentas, máquinas e insProfissional trumentos, para orientar corretamente os alunos; acompanha e supervisiona o trabalho de cada aluno, apontando e corrigindo falhas
operacionais, para assegurar a eficiência da aprendizagem ou treinamento; avalia os resultados da aprendizagem ou do treinamento,
aplicando método de aferição adequado ao tipo de práticas operacionais, para verificar o aproveitamento e o grau de qualificação dos
alunos; colabora no processo educativo dos alunos-aprendizes, motivando-os e aconselhando-os a fim de contribuir para a incorporação
de hábitos e atitudes favoráveis ao desenvolvimento da personalidade. Pode incumbir-se do controle de conservação das máquinas, ferramentas e demais equipamentos de trabalho. Pode ministrar aulas sobre matérias relacionadas com as práticas operacionais assim como
prestar assistência aos alunos durante as fases de preparação individual da tarefa a executar.
Exercer a representação judicial e extrajudicial do Município, em qualquer juízo ou instância nas causas em que o mesmo for réu, assistente, oponente ou de qualquer forma interessado, bem como a consultoria jurídica do Poder Executivo; exercer as funções e assessoria
técnico-jurídica do Poder Executivo; promover a cobrança da Dívida Ativa e todos os demais Créditos do Município; emitir parecer em
consultoria formulada pelo Prefeito Municipal, por Secretário Municipal ou por dirigente de entidade da Administração Pública municipal
indireta; opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de extensão de julgados relacionados com
a Administração Pública Municipal; propor ao Prefeito ou aos Secretários Municipais as medidas que julgar necessárias à uniformização
da jurisprudência administrativa, na Administração direta e indireta; auxiliar à Controladoria Interna do Município no controle dos atos
administrativos; propor ao Prefeito Municipal a declaração de nulidade de atos administrativos da Administração Pública Municipal; propor
ao Prefeito Municipal a arguição de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos, para fins previstos na Constituição Federal; receber
Procurador
citações e notificações nas ações em que o Município seja parte; desistir, transigir, firmar compromissos e confessar nas ações de interesse
do Município, autorizado pelo Prefeito Municipal; assessorar a Secretaria Municipal competente na elaboração da proposta orçamentária;
elaborar informações a serem prestadas pelas autoridades do Poder Executivo em mandados de segurança ou mandados de injunção;
apreciar previamente os processos de licitação, as minutas de contratos, convênios, acordos, editais e demais atos relativos a obrigações
assumidas pelos órgãos do Poder Executivo; oferecer parecer em atos de pessoal relacionados à nomeação, promoções, progressões,
afastamentos, licenças em geral, exonerações, demissões, aposentadorias e demais atos relacionados à relação funcional dos servidores
públicos municipais, bem como funcionar em sindicâncias e processos administrativos em geral; apreciar todo e qualquer ato que implique
alienação do patrimônio imobiliário municipal, bem como autorização, permissão e concessão de uso; subsidiar os demais órgãos em
assuntos jurídicos e desempenhar outras funções correlatas.
Ministra aulas das matérias que compõem a grade curricular dos educandos, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada
e através de atividades coletivas e individuais. Debate, nas reuniões de planejamento, programas e métodos a serem adotados ou reformulados, comentando as situações-problema da classe sob sua responsabilidade e emitindo opiniões, a fim de contribuir para a fixação
adequada de objetivos, recursos necessários e metodologia de ensino; elabora o plano de aula, selecionando o assunto e determinando
a metodologia, com base nos objetivos fixados para melhor rendimento do ensino; seleciona ou confecciona o material didático a ser
Professor
utilizado, valendo-se das próprias aptidões ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação Pedagógica, para facilitar o
III
ensino-aprendizado; elabora e aplica testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e
na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento dos alunos e constatar a eficácia dos métodos adotados; elabora fichas
cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, métodos empregados e os problemas surgidos, para manter um registro que permita dar informações ao Serviço de
Orientação Pedagógica, visando a solução dos problemas e tomada de iniciativas.
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Ministra aulas das matérias que compõem a grade curricular dos educandos, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada
e através de atividades coletivas e individuais. Debate, nas reuniões de planejamento, programas e métodos a serem adotados ou reformulados, comentando as situações-problema da classe sob sua responsabilidade e emitindo opiniões, a fim de contribuir para a fixação
adequada de objetivos, recursos necessários e metodologia de ensino; elabora o plano de aula, selecionando o assunto e determinando
a metodologia, com base nos objetivos fixados para melhor rendimento do ensino; seleciona ou confecciona o material didático a ser
Professor
utilizado, valendo-se das próprias aptidões ou consultando manuais de instrução ou o Serviço de Orientação Pedagógica, para facilitar o
IV
ensino-aprendizado; elabora e aplica testes, provas e outros métodos usuais de avaliação, baseando-se nas atividades desenvolvidas e
na capacidade média da classe, para verificar o aproveitamento dos alunos e constatar a eficácia dos métodos adotados; elabora fichas
cumulativas, boletins de controle e relatórios, apoiando-se na observação do comportamento e desempenho dos alunos e anotando atividades efetuadas, métodos empregados e os problemas surgidos, para manter um registro que permita dar informações ao Serviço de
Orientação Pedagógica, visando a solução dos problemas e tomada de iniciativas.
Prestar orientação a clientela do SUS, pessoas doentes, de modo que a psicologia possa auxiliar em suas vidas ou tratamentos, especialmente os de natureza neurótica; Prestar serviços de âmbito da saúde pública, executando atividades de esclarecimentos e orientação
às pessoas de pouco conhecimento cultural, incentivando a higiene, e outras coisas mais; Incentivar a vocação dos alunos da rede
escolar, aplicando-lhes testes vocacionais, orientando-os sobre as profissões com as quais se identifiquem; Efetuar a orientação e desenvolvimento profissional, verificar a necessidade de treinamento dos servidores municipais; Pesquisar as características psicológicas
dos servidores; Realizar estudos e aplicações práticas da psicologia na área de educação; Atender a comunidade em geral identificando
indivíduos com problemas psicológicos e encaminhando-os para tratamento adequado; Atuar em projetos das associações de classes
e de bairros; Identificar a necessidade de mão-de-obra no âmbito do Município e promover a sua formação, em conjunto com outros
órgãos; Efetuar trabalhos de psicologia em geral; Executar outras tarefas correlatas mediante determinação superior. Atuar também na
Psicólogo
área de saúde, procedendo ao exame de pessoas que apresentam problemas intra e inter- pessoais, de comportamento familiar ou social
ou distúrbios psíquicos, e ao respectivo diagnóstico e terapêutica, empregando enfoque preventivo ou curativo e técnicas psicológicas
adequadas a cada caso, a fim de contribuir para a possibilidade de o indivíduo elaborar sua inserção na vida comunitária; atender à
gestante, acompanhando a gravidez, parto e puerpério para integrar suas vivências emocionais e corporais; preparar pacientes para a
entrada, permanência e alta hospitalar, inclusive pacientes terminais, participando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela
equipe, para oferecer maior apoio, equilíbrio e proteção aos pacientes e seus familiares; acompanhar programas de pesquisa, treinamento
e política sobre saúde mental, elaborando, coordenando e supervisionando-os, para garantir a qualidade de tratamento em nível de macro e microssistemas; dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades; manter
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho.
Atua na intervenção psicopedagógica visando a solução dos problemas de aprendizagem, tendo por enfoque o indivíduo ou a instituição
de ensino; realiza diagnóstico e intervenção psicopedagógica, mediante a utilização de instrumentos e técnicas próprios de PsicopedagoPsicopeda-gia; utiliza métodos, técnicas e instrumentos psicopedagógicos que tenham por finalidade a pesquisa, a prevenção, a avaliação e a intergogo
venção relacionadas com a aprendizagem; presta apoio psicopedagógico aos trabalhos realizados nos espaços institucionais; supervisar
profissionais em trabalhos teóricos e práticos de Psicopedagogia; atuar na direção de serviços de Psicopedagogia em estabelecimentos
públicos ou privados; atuar na projeção, direção ou realização de pesquisas psicopedagógicas.
Planeja, supervisiona, avalia e reformula o processo ensino-aprendizado, traçando metas, estabelecendo normas, orientando e inspecionando o cumprimento das mesmas e criando ou modificando processos educativos, em estreita articulação com os demais componentes
do sistema educacional, para impulsionar a educação integral dos alunos: desenvolve pesquisas de campo, promovendo visitas, consultas
e debates de sentido sócio-econômico-edu- cativo, para cientificar-se dos recursos, problemas e necessidades da área educacional sob
sua responsabilidade; elabora currículos, planos de cursos e programas, estabelecendo normas e diretrizes gerais e específicas, com
Supervisorbase nas pesquisas efetuadas, e com a colaboração de outros especialistas de ensino, para assegurar ao sistema educacional conteúdos
Pedagógico autênticos e definidos, em termos de qualidade e rendimento; orienta o corpo docente no desenvolvimento de suas potencialidades profissionais, assessorando-o técnica e pedagogicamente, para incentivar-lhe a criatividade, o espírito de autocrítica, o espírito de equipe e
a busca de aperfeiçoamento; supervisiona a aplicação de currículos, planos e programas, promovendo a inspeção de unidades escolares,
acompanhando e controlando o desempenho dos seus componentes e zelando pelo cumprimento de normas e diretrizes, para assegurar a
regularidade e eficácia do processo educativo; avalia o processo ensino-aprendizado, examinando relatórios ou participando de conselhos
de classe, para aferir a validade dos métodos de ensino empregados.
Supervisionar e controlar equipe e serviços financeiros, efetuar e conferir pagamentos, planejar e solucionar pendências, projetar receiSupervisor
tas, elaborar demonstrativos financeiros e econômicos, programar pagamentos, examinar prestações de contas, conciliar valores, atender
de Tesouauditorias, planejar fluxo de caixa, controlar saldos bancários, negociar taxas de juros, pesquisar taxas bancárias, controlar entrada de
raria
recursos, distribuir tarefas, orientar execução de trabalhos, estabelecer prioridades de trabalho e demais atividades da função.
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ANEXO XI
HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

Nº

ESCOLARIDADE MÍNIMA E JORNADA DE TRABALHO

CARGO

05

06
ALFABETIZADO E SÉRIES INICIAIS
01

Assistente de creche

02

Auxiliar de Manutenção
de Máquinas e Equipamentos
Auxiliar de Serviços
Gerais

03
04
05
06
07
08

09

10

11
12
13
14
15

Alfabetizado.
Jornada Semanal: 40 horas

Alfabetizado.
Jornada Semanal: 40 horas
Alfabetizado.
Jornada Semanal: 40 horas
Alfabetizado.
Calceteiro
Jornada Semanal: 40 horas
Alfabetizado.
Cozinheiro
Jornada Semanal: 40 horas
4ª Série do Ensino Fundamental.
Eletricista
Jornada Semanal: 40 horas
Alfabetizado.
Encanador
Jornada Semanal: 40 horas
4ª Série do Ensino Fundamental.
Mecânico
Jornada Semanal: 40 horas
4ª Série do Ensino Fundamental;
Carteira Nacional de Habilitação
compatível. Jornada Semanal: 40
Motorista
horas
4ª Série do Ensino Fundamental;
Carteira Nacional de Habilitação
Operador de Máquinas compatível. Jornada Semanal: 40
Agrícolas
horas
4ª Série do Ensino Fundamental;
Carteira Nacional de Habilitação
Operador de Máquinas compatível. Jornada Semanal: 40
Pesadas
horas
Alfabetizado.
Pedreiro
Jornada Semanal: 40 horas
Alfabetizado.
Pintor
Jornada Semanal: 40 horas
Alfabetizado.
Servente
Jornada Semanal: 40 horas
Alfabetizado.
Vigia
Jornada Semanal: 40 horas

ENSINO MÉDIO

01

02

03

04

07

08

09

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

2º Grau Completo e conhecimento
em informática. Jornada Semanal:
Auxiliar Administrativo 40 horas
2º Grau Completo, Curso Profissionalizante e conhecimento em
informática. Jornada Semanal: 40
Auxiliar de Odontologia horas
2º Grau Completo e conhecimento
em informática. Jornada Semanal:
Auxiliar Tributário
40 horas
2º Grau Completo e conhecimento
em informática. Carteira Nacional
Fiscal de Obras e Ser- de Habilitação AB. Jornada Semaviços
nal: 40 horas
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2º Grau Completo e conhecimento
em informática. Carteira Nacional
de Habilitação AB. Jornada SemaFiscal de Saúde Pública nal: 40 horas
2º Grau Completo e conhecimento
em informática. Carteira Nacional
de Habilitação AB. Jornada SemaFiscal de Tributos
nal: 40 horas
2º Grau Completo com formação
Instrutor de Laboratório específica em Magistério. Jornada
de Ciências
Semanal: 40 horas.
2º Grau Completo Profissionalizante
Instrutor de Oficinas em e Formação específica em InformáInformática
tica. Jornada Semanal: 40 horas.
2º Grau Completo e conhecimento
em informática. Carteira Nacional
de Habilitação AB. Jornada SemaLeiturista
nal: 40 horas
2º Grau Completo e conhecimento
em informática. Jornada Semanal:
Operador Administrativo 40 horas
2º Grau Completo com formação
específica em Magistério. Jornada
Professor I
Semanal: 40 horas.
2º Grau Completo e conhecimento
em informática. Jornada Semanal:
Recepcionista
40 horas
2º Grau Completo com formação
Secretário de Estabeleci- específica em Magistério. Jornada
mento Escolar
Semanal: 40 horas.
2º Grau Completo Profissionalizante
e conhecimento de informática,
Supervisor de Recursos contabilidade ou recursos humanos.
Humanos
Jornada Semanal: 40 horas.
2o Grau Completo Profissionalizante
Técnico em AgropecuáriaJornada Semanal: 40 horas
2º Grau Completo Profissionalizante
Técnico em Contabilie conhecimento de informática.
dade
Jornada Semanal: 40 horas.
2º Grau Completo Profissionalizante
Técnico em Controle
em Contabilidade
Interno
Jornada Semanal: 40 horas
2º Grau Completo Profissionalizante
e conhecimento de informática.
Técnico em Enfermagem Jornada Semanal: 40 horas.
2º Grau Completo Profissionalizante
e conhecimento de informática.
Jornada Semanal: 24 horas (Lei
Técnico em Radiologia Federal n. 7.394/85).
2º Grau Completo Profissionalizante
e conhecimento de informática.
Telefonista
Jornada Semanal: 40 horas.
2º Grau Completo Profissionalizante
e conhecimento de informática.
Topógrafo
Jornada Semanal: 40 horas.

ENSINO SUPERIOR

01

Administrador

Curso Superior em Administração
com registro no Conselho ou Órgão
Competente ou Curso Superior em
Gestão Pública.
Jornada Semanal: 40 horas
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Analista de Sistemas

03

Analista Tributário

04

Arquiteto

05

Assistente Social

06

Assessor de Planejamento

07

Bibliotecário

08

Biólogo

09

10

11

Bioquímico

Contador

Controlador Interno

12

Enfermeiro

13

Engenheiro Agrônomo

14

Engenheiro Ambiental

15

Engenheiro Civil

16

Engenheiro Sanitarista

17

Farmacêutico

Curso Superior de Analista de
Sistemas ou Gestão Pública, com
registro no Conselho ou Órgão
competente.
Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior de Direito, Administração, Ciências Econômicas,
Ciências Contábeis, Arquitetura,
Engenharia, Matemática, Informática ou Gestão Pública.
Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior de Arquitetura.
Jornada Semanal: 20 horas.
Curso Superior de Assistência
Social, com registro no Conselho ou
Órgão competente.
Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração ou Gestão Pública.
Jornada Semanal: 30 horas
Curso Superior em Biblioteconomia.
Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior em Biologia, com
registro no Conselho ou Órgão
competente.
Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior de Farmácia com
especialização em Bioquímica, com
registro no Conselho ou Órgão
competente.
Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior em Ciências Contábeis e registro no Conselho ou
Órgão competente.
Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior de Direito, Administração, Ciências Econômicas,
Ciências Contábeis.
Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior de Enfermagem
e registro no Conselho ou Órgão
competente.
Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior em Agronomia e
registro no Conselho ou Órgão
competente.
Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior em Engenharia
Ambiental e registro no Conselho
ou Órgão competente.
Jornada Semanal: 20 horas
Curso Superior em Engenharia Civil
e registro no Conselho ou Órgão
competente.
Jornada Semanal: 20 horas
Curso Superior em Engenharia
Sanitária e registro no Conselho ou
Órgão competente.
Jornada Semanal: 20 horas
Escolaridade: Curso Superior em
Farmácia e registro no Conselho ou
Órgão competente.
Jornada Semanal: 40 horas
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Curso Superior em Fisioterapia
e registro no Conselho ou Órgão
competente.
Fisioterapeuta
Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior em Fonoaudiologia
e registro no Conselho ou Órgão
competente.
Fonoaudiólogo
Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior em Medicina e
registro no Conselho ou Órgão
competente.
Médico
Jornada Semanal: 20 horas
Curso Superior em Nutrição e
registro no Conselho ou Órgão
competente.
Nutricionista
Jornada Semanal: 20 horas
Curso Superior em Odontologia e
Registro no Conselho competente.
Odontólogo
Jornada Semanal: 20 horas
Curso Superior em Pedagogia.
Orientador Educacional Jornada Semanal: 40 horas
Orientador Técnico
Curso Superior, com especialização.
Profissional
Jornada Semanal: 40 horas.
Curso Superior em Direito e
inscrição na Entidade de Classe
Competente.
Procurador
Jornada Semanal: 20 horas
Curso Superior em Pedagogia.
Professor III
Jornada Semanal: 40 horas.
Curso Superior em Pedagogia, com
especialização em qualquer área do
magistério.
Professor IV
Jornada Semanal: 40 horas.
Curso Superior em Psicologia e
registro no Conselho ou Órgão
competente.
Psicólogo
Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior em Pedagogia com
especialização em Psicopedagogia
ou Curso Superior em Psicologia
com especialização em Pedagogia.
Psicopedagogo
Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior em Pedagogia.
Supervisor Pedagógico Jornada Semanal: 40 horas
Curso Superior de Administração,
Ciências Econômicas, Ciências
Contábeis.
Supervisor de Tesouraria Jornada Semanal: 40 horas

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a
Lei Municipal nº 244, de 22 de novembro de 1999, e suas alterações posteriores.
Monte Carlo, 21 de setembro de 2010.
______________________________________
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal
Of. nº 203/2010-GAB.
Monte Carlo, 22 de setembro de 2010.
Ao Ilmo. Senhor
Ivo Salomar de Souza
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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Monte Carlo - SC
Assunto: Substituição ao Projeto de Lei Municipal Complementar
nº 04/2010
Senhor Presidente,
Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, nos termos dos artigos 87, 88, VIII e 108 do Regimento Interno dessa
Colenda Câmara Legislativa, encaminhar o Projeto de Lei Complementar n° 05/10, em substituição ao Projeto de Lei Complementar
nº 04/10 para análise e aprovação desta Colenda Casa legislativa.
Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos protestos
de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
_______________________________________
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal
Justificativa
Senhor Presidente e Senhores(as) Vereadores(as) da Câmara Municipal de Monte Carlo:
Antes de se passar à justificativa, cumpre destacar que o presente
Projeto de Lei Complementar encontra amparo do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais, tendo seu Ilustre Presidente se
manifestado plenamente favorável às alterações aqui propostas.
Destaca-se também, a necessidade da substituição do Projeto de
Lei Complementar n° 04/10 por esse de nº 05/10, tendo em vista as necessárias adequações nele procedidas, principalmente no
que se refere à inclusão do Reajuste Salarial de 6% a todos os
Servidores Públicos Municipais.
Repisando os argumentos trazidos na anterior justificativa, verifica-se que este Projeto de Lei Complementar, de n° 05/10, prevê
alterações no estatuto do servidor (Lei Complementar nº 17, de
06 de março de 2006) e no plano de carreira dos servidores (Lei
Complementar nº 27, de 11 de dezembro de 2007). Prevê também
a unificação do Estatuto de todos os Servidores Públicos Municipais, inclusive do Magistério Público Municipal. Além disso, traz a
criação da gratificação de incentivo à formação continuada, cria
cargos, altera a carga horária de determinados cargos e prevê a
concessão de abono salarial a outros cargos.
Quanto ao estatuto dos servidores, as alterações se justificam em
razão da necessidade de clareza da legislação municipal quanto à
progressão de função e licença prêmio por assiduidade. A legislação atual, nesse ponto, é omissa e contraditória. A lei precisa
ser clara quando trata da concessão ou restrição de direitos dos
servidores, justificando, por isso, as alterações.
Há também a necessidade de revogação e alteração dos artigos
que tratam da readaptação (reabilitação), licenças para tratamento de saúde (decorrentes ou não de acidente de trabalho) e
alteração da redação dos artigos que tratam das licenças à gestante, adotante e de paternidade e aposentadoria. Isso porque,
os servidores públicos municipais, por força do art. 157, da Lei
Complementar Municipal nº 17/06, estão subordinados ao Regime Geral da Previdência Social. Diante disso, referidas alterações
são necessárias pela total ilegitimidade legislativa do Município
em matéria de regime de previdência geral da Previdência Social,
evitando-se, com isso, possíveis contradições entre a Lei Municipal
e a Lei Federal.
A unificação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, por
sua vez, é de suma importância para os servidores. Isso porque
vai garantir isonomia no tratamento de todos. Atualmente os
Servidores do Magistério Público possuem regras e direitos diferenciados dos demais Servidores. Como exemplo, pode-se citar a
progressão funcional por tempo de serviço dos Servidos em geral
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que é a cada 03 (três) anos (triênio), enquanto aos Servidores do
Magistério ocorre somente a cada 05 (cinco) anos (quinquênio),
em evidente prejuízo aos membros do Magistério. Outra situação
se refere à possibilidade de concessão da gratificação de incentivo
à formação continuada (alterada por essa Lei Complementar para
progressão de incentivo à formação continuada) aos Servidores
em geral, inaplicável aos Servidores do Magistério.
Ou seja, busca-se com a unificação do Estatuto tratamento igualitário a todos os servidores.
Quanto à criação de cargos de provimento efetivo sua necessidade
surge no momento em que a administração pública municipal depende de serviços de profissionais especializados para sua perfeita
manutenção e funcionamento, de modo a oferecer aos administrados um serviço de excelência.
Diante de todo o exposto, solicitamos análise e aprovação do presente Projeto de Lei por esta colenda Casa Legislativa.
Sendo o que apresenta para o momento, reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.
Cordialmente,
_______________________________________
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Lei Complementar 43/10

LEI COMPLEMENTAR Nº 043/2010, DE 08 DE NOVEMBRO DE
2010.
“CRIA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(CRAS) NO MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES, Prefeito Municipal DE MONTE CARLO, ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, faz saber a todos os habitantes do Município que, a Câmara
de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º - Fica criado o Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS) no Município de Monte Carlo.
Art. 2º - Compete ao CRAS atuar diretamente no atendimento às
famílias vulneráveis, seus membros e indivíduos, residentes no
Município, visando orientação e convívio sócio-familiar e comunitário, por meio da oferta de serviços e pelo desenvolvimento de
programas de promoção integral.
Art. 4º - O CRAS priorizará investimentos em ações articuladas
com a rede sócio-assistencial básica local que tenham a família
como foco.
Art. 5º - O Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
promoverá:
I - a seleção das famílias em situação de exclusão social para o
recebimento dos benefícios de programas governamentais.
II - visitas domiciliares visando estabelecer contato inicial com as
famílias, com o objetivo de levantar dados a respeito dos benefícios recebidos e necessidades eminentes para inserção em programas sociais existentes, além de informações detalhadas sobre
a situação sócio-familiar;
III - reuniões de apresentação ao final de cada semana de visitação, com o objetivo de divulgar programas governamentais e fazer
levantamentos das famílias interessadas;
IV - seleção das famílias que participarão dos programas.
Parágrafo único - Para fins do disposto neste artigo, considera-se
excluída socialmente a família que:
a) possuir renda “per capita” igual ou inferior a 1/4 do salário
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mínimo vigente, ou condições socioeconômicas precárias;
b) possuir membros em situação de vulnerabilidade pelo próprio
ciclo de vida;
c) residir em locais precários e que ofereçam risco;
d) sujeitar-se a diferentes formas de violência advinda do núcleo
familiar;
e) estiver inserta precariamente, ou não inserta, no mercado de
trabalho formal ou informal;
f) não tiver acesso às políticas públicas ou sociais;
g) estiver estigmatizada em termos étnico, cultural e sexual;
h) estiver em desvantagem pessoal por possuir portadores de necessidades especiais;
i) possuir usuários de substâncias psicoativas;
j) utilizar estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência
que possam representar risco pessoal e social.
Art. 6º - Para fins do disposto nesta Lei, o Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS deverá:
I - atender individualmente cada família, com o objetivo de identificar e diagnosticar as principais necessidades da unidade familiar
e levantar possíveis áreas de intervenção do Poder Público;
II - identificar e cadastrar a rede sócio-assistencial, que é o conjunto de benefícios e de programas, projetos e serviços locais,
formados pelas entidades governamentais, não governamentais,
públicas, privadas, das áreas da saúde, educação, cultura, lazer,
de assistência social e proteção especial que façam parte da região, com o objetivo de levantar recursos humanos, materiais e
físicos disponíveis a serem implantados, para que tais instituições
possam ter seus serviços potencializados e ampliados;
III - elaborar plano de ação promocional junto a cada família, a
partir das áreas de intervenção identificados, tendo em vistas suas
necessidades mais fundamentais;
IV - atender às crianças até 12 (doze) anos com atividades lúdicas,
com vistas ao seu desenvolvimento sensorial, cognitivo, afetivo,
pedagógico e sociabilidade.
Art. 7º - Incumbe ainda ao Centro de Referência Social (CRAS):
I - acompanhar a continuidade do atendimento individual das
famílias, de acordo com as frequências, interesses das famílias,
diante dos vínculos formados com a equipe técnica;
II - acompanhar atividades grupais mediante a aplicação de técnicas vivenciais para a construção de projetos de vida para cada
família;
III - trocar experiências com a rede, num trabalho de educação
social, com temas voltados para a família e o incentivo à formação
de grupos com soluções alternativas, ativando o processo emancipatório da situação de exclusão social;
IV - assessorar as entidades que compõem a rede socioassistencial.
Art. 8º - O Centro de Referência de Assistência Social desenvolverá programas e projetos sociais com recursos próprios do Município ou, ainda, através de repasses e parcerias com os Governos
Federal e Estadual, e, ainda, a iniciativa privada.
Art. 9º - Fica criada na estrutura da Secretaria Municipal do BemEstar Social (SMB) a Coordenadoria do Centro de Referência da
Assistência Social com a seguinte composição:
01
01
01
01
01

(um)
(um)
(um)
(um)
(um)

Coordenador
Assistente Social
Psicólogo
Auxiliar Administrativo
Estagiário
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os serviços do CRAS, sendo responsável pelo cumprimento no disposto na presente lei, delegando funções e estabelecendo diretrizes que norteiam o exercício dos trabalhos. Coordenar e orientar
os servidores do CRAS, sendo responsável pela manutenção da
ordem e a excreção eficiente dos serviços prestados.
Art. 11 - Os cargos de Assistente Social, Psicólogo e Auxiliar Administrativo, integrantes do CRAS, de provimento efetivo, serão
providos na forma e dentre aqueles previstos na Lei Complementar nº 27, de 11 de dezembro de 2007, e terão ainda as seguintes
atribuições:
a) fornecer suporte às famílias atendidas pelo CRAS em conformidade com a presente lei;
b) compor a equipe multidisciplinar do CRAS; e
c) exercer demais atividades inerentes ao cargo regulamentadas
pelo Conselho de classe e descritas na Lei Complementar nº 27/07.
Art. 12 - O cargo de Estagiário será provido na forma e nas condições da Lei nº 413, de 09 de abril de 2004.
Art. 13 - A alínea “f”, do inciso IV, do art. 18 da Lei Complementar
nº 13, de 12 de dezembro de 2005, fica acrescida do seguinte
item:
Art. 18. A organização administrativa do Poder Executivo do Município de Monte Carlo é assim constituída:
[
]
IV - UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATIVIDADES - FIM
[
]
f) Secretaria Municipal do Bem-Estar Social (SMB), sendo a ela
vinculados;
[
]
IV- Coordenadoria do Centro de Referência da Assistência Social
Art. 13 - As despesas decorrentes da execução da presente Lei
correrão à conta de verbas próprias dos orçamentos vigente e
futuros, que serão suplementadas, se necessário.
Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Monte Carlo, 08 de novembro de 2010.
______________________________________
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Lei Complementar 44/10

LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 044/2010, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010.
“ALTERA ANEXO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 27, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2007, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Monte
Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, faz
saber a todos os habitantes do Município que, a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º. Os requisitos para provimento do cargo de Analista de
Sistemas previsto no Anexo XI da Lei Complementar n. 27, de 11
de dezembro de 2007, passam a vigorar com a seguinte estrutura
e redação:

Art. 10 - As funções de coordenador do Centro de Referência de
Assistência Social serão exercidas pelo Secretário Municipal do
Bem-estar social.

ESCOLARIDADE MÍNIMA E JORNADA DE TRABALHO
Curso Superior de Análise de Sistemas, Sistemas de
Analista de Informação ou Ciências da Computação, com registro no
02
Sistemas
Conselho ou Órgão competente.
Jornada Semanal: 40 horas

Parágrafo único. São atribuições do Coordenador: planejar e dirigir

Art. 2º. Fica instituído o cargo de Instrutor de Música, no quadro

ASSINADO DIGITALMENTE

Nº

CARGO

www.diariomunicipal.sc.gov.br

14/01/2011 (Sexta-feira)

DOM/SC - Edição N° 657

de servidores efetivos do Município de Monte Carlo, com requisitos, atribuições, remuneração, número de vagas e carga horária
definidas no Anexo I da Presente Lei Complementar, alterando-se
por via reflexa, os Anexos I, VI – B, VII, X e XI da Lei Complementar n. 27, de 11 de dezembro de 2007.
Art. 3º. Fica instituído o cargo de Instrutor de Artes Marciais, no
quadro de servidores efetivos do Município de Monte Carlo, com
requisitos, atribuições, remuneração, número de vagas e carga
horária definidas no Anexo I da Presente Lei Complementar, alterando-se por via reflexa, os Anexos I, VI – B, VII, X e XI da Lei
Complementar n. 27, de 11 de dezembro de 2007.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Monte Carlo, 22 de dezembro de 2010.
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal
ANEXO I
ANEXO I – CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
Cargos de Provimento
Efetivo
Vagas
Instrutor de Música
03
Instrutor de Artes
Marciais
02

Jornada
40
40

ANEXO VI-B
GRUPO VIII – GRUPO OCUPACIONAL DE ESPECIALISTAS
EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS (GOE).

Código
7.7.09
7.7.10
-

Cargos de
Provimento
Efetivo
Instrutor de
Música
Instrutor de
Artes Marciais
TOTAL

Vagas

Vencimentos

03

R$ 1.007,00

02
20

R$ 1.007,00
-

ANEXO VII
TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO MANTIDOS,
ALTERADOS, NOVOS, ISOLADOS OU EXTINTOS

Cargos Atuais
Novo
Novo

Cargos Mantidos, Alterados, Novos,
Isolados e em Extinção ou Extintos
Instrutor de Música
Instrutor de Artes Marciais
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ANEXO X
DESCRIÇÃO SINTÉTICA
DE ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
ENSINO MÉDIO
Nº CARGOS

DESCRIÇÃO
Preparar o plano de curso, determinando a metodologia a ser seguida, de acordo com os objetivos a serem
alcançados; selecionar e preparar o material didático e
técnico adequado à atividade musical; ministrar aulas
de música, selecionando e transmitindo os conteúdos
teórico-práticos pertinentes; orientar os alunos, através
dos recursos didáticos apropriados, para possibilitar a
aquisição de conhecimentos e a progressão de habilidaInstrutor des; avaliar o desempenho dos alunos, a fim de verificar
22
de Música a validade dos métodos de ensino utilizados e o potencial
de cada aluno individualmente; atuar em eventos musicais promovidos pela Município, tocando o instrumento
de sua especialidade, bem como preparar a apresentação
da Banda de Música e da Fanfarra; - promover ensaios
com os integrantes da Banda de Música e da Fanfarra do
Município; participar da organização dos eventos culturais
do Município, dentro de sua área de atuação; executar
outras atribuições afins.
Preparar o plano de curso, determinando a metodologia a ser seguida, de acordo com os objetivos a serem
alcançados; selecionar e preparar o material didático e
técnico adequado à atividade marcial; ministrar aulas que
capacitem em artes marciais, nas modalidades de Karatê,
Judô e Taekwondo, selecionando e transmitindo os conteInstrutor údos teórico-práticos pertinentes aos alunos; orientar os
23 de Artes alunos, através dos recursos didáticos apropriados, para
Marciais possibilitar a aquisição de conhecimentos e a progressão
de habilidades; avaliar o desempenho dos alunos, a fim
de verificar a validade dos métodos de ensino utilizados
e o potencial de cada aluno individualmente; atuar em
eventos promovidos pela Município, organizando competições ou promovendo lutas de exibição; executar outras
atribuições afins.

ANEXO XI
HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

22

23

ENSINO MÉDIO
Ensino Médio Completo.
Jornada Semanal: 40 horas
Ensino Fundamental Completo, e exame de faixa
na categoria “preta” ou assemelhada, emitido por
Instrutor de entidade com reconhecimento na confederação
Artes Marciais nacional para a modalidade marcial de formação
do instrutor.
Jornada Semanal: 40 horas
Instrutor de
Música

Lei Complementar 45/10

INSTITUI O CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE MONTE
CARLO - SC.
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES, Prefeito Municipal de Monte
Carlo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
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DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º - Esta Lei Complementar dispõe, com fundamento nos §§
3º e 4º do art. 34 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, nos §§ 1º e 2º, bem como os incisos I, II e III, do art. 145
e nos incisos I, II e III, § 1º, com os seus incisos I e II, § 2º, com
seus incisos I e II e § 3º, com seus incisos I, II e III do art. 156,
da Constituição da República Federativa do Brasil, sobre o Sistema
Tributário Municipal, as normas gerais de direito tributário, aplicáveis ao Município, sem prejuízo, com base no inciso I do art. 30
da Constituição da República Federativa do Brasil, da Legislação
sobre assuntos de interesse local, em observância ao inciso II do
art. 30 da Constituição da República Federativa do Brasil, e da
suplementação da Legislação Federal e Estadual, no que couber.

Página 141

administrativa e judicial, a que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios celebrados entre o Município e os Governos
Federal ou Estadual;
Parágrafo único - A observância das normas referidas neste artigo
exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora
e a atualização do valor monetário da base imponível do tributo.

TÍTULO I
DAS NORMAS GERAIS E COMPLEMENTARES

Art. 7º - Salvo disposição em contrário, entram em vigor:
I - no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorrer a
sua publicação, a lei ou dispositivo de lei que:
a) defina novas hipóteses de incidência;
b) extinga ou reduza isenções, salvo se dispuser de maneira mais
favorável ao deste Código;
c) institua ou majora impostos e taxas.
II - os atos administrativos a que se refere o inciso I do art. 6º na
data da sua publicação.
III - as decisões a que se refere o inciso II do art. 6. º, quanto
aos seus efeitos normativos, 30 (trinta) dias após a data da sua
publicação.
IV - os convênios a que se refere o inciso IV do art. 6º na data
neles prevista.

CAPÍTULO I
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Capítulo II
Da Obrigação Tributária

Art. 2º - A expressão “Legislação Tributária” compreende as leis,
decretos e normas complementares que versem, no todo ou em
parte, sobre tributos de competência do Município de Monte Carlo
e relações jurídicas a ele pertinentes.

Seção I
Das Modalidades

Parágrafo único - Esta Lei Complementar tem a denominação de
“Código Tributário do Município de Monte Carlo”.
LIVRO PRIMEIRO
PARTE GERAL

Art. 3º - Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos ou a sua extinção;
II - majoração de tributos ou a sua redução;
III - definição do fato gerador da obrigação tributária principal e
de seu sujeito passivo:
IV - fixação da alíquota do tributo e da sua base de cálculo;
V - instituição de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - hipóteses de suspensão, extinção e exclusão de créditos tributários ou de dispensa ou de redução de penalidades.
Art. 4º - Não constitui majoração de tributos, para os efeitos do
inciso II do artigo anterior, a atualização do valor monetário da
respectiva base de cálculo.
Art. 5º - O Prefeito regulamentará, por decreto, as leis que versem
sobre matéria tributária de competência do Município, observando:
I - as normas constitucionais vigentes;
II - as normas gerais de direito tributário estabelecido pelo Código
Tributário Nacional e legislação federal posterior;
III - asdisposições deste Código e das Leis Municipais a ele subsequentes.
Parágrafo único - O conteúdo e o alcance dos regulamentos restringir-se-ão aos das leis em função das quais tenham sido expedidos, não podendo em especial:
I - dispor sobre matéria não tratada em lei;
II - acrescentar ou ampliar disposições legais;
III - suprimir ou limitar disposições legais;
IV - interpretar a lei de modo a restringir ou ampliar o alcance dos
seus dispositivos.
Art. 6º - São normas complementares das leis e decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
ASSINADO DIGITALMENTE

Art. 8º - A obrigação tributária compreende as seguintes modalidades:
I - obrigação tributária principal;
II - obrigação tributária acessória.
§ 1º - Obrigação tributária principal é aquela que surge com a
decorrência do fato gerador e tem por objetivo o pagamento do
tributo ou penalidade pecuniária, extinguindo-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§ 2º - Obrigação tributária acessória é aquela decorre da legislação tributária e tem por objetivo a prática ou a abstenção de
atos nela previstos, no interesse do lançamento, da cobrança e da
fiscalização dos tributos.
§ 3º - A obrigação tributária acessória, pelo simples fato de sua
inobservância, converte-se em principal, relativamente, à penalidade pecuniária.
Seção II
Do Fato Gerador
Art. 9º - O fato gerador da obrigação tributária principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente para justificar o
lançamento e a cobrança de cada um dos tributos de competência
do Município.
Art. 10 - Fato gerador da obrigação tributária acessória é qualquer
situação que, na forma da legislação tributária, imponha a prática
ou abstenção de ato que não configure obrigação principal.
Art. 11 - Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se
verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produzam os efeitos que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se da situação jurídica, desde o momento em que
esteja definitivamente constituída nos termos de direito aplicável.
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§ 1º - A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou
negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária.
§ 2º - Para os efeitos do inciso II do art. 11, e salvo disposição de
lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados:
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do
ato ou da celebração do negócio.
Art. 12 - A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos
contribuintes, responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza
do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Seção III
Do Sujeito Ativo
Art. 13 - Na qualidade de sujeito ativo da obrigação tributária, o
Município de Monte Carlo é a pessoa de direito público titular da
competência para lançar, cobrar e fiscalizar os tributos especificados neste Código e nas Leis a ele subsequentes.
§ 1º - A competência tributária é indelegável sobre a atribuição
da função de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis,
atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida
a outra pessoa de direito público.
§ 2º - Não constitui delegação de competência, o cometimento
a pessoas de direito privado, do encargo ou função de arrecadar
tributos.
Seção IV
Do Sujeito Passivo
Subseção I
Das Disposições Gerais
Art. 14 - Sujeito passivo da obrigação tributária principal é a pessoa física ou jurídica obrigada, nos termos deste Código ou leis
subsequentes, ao pagamento de tributos ou penalidade pecuniária
de competência do Município.
Parágrafo único - O sujeito passivo da obrigação principal será
considerado:
I - contribuinte, quando tiver relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador.
II - responsável, quando, sem revestir condição de contribuinte,
sua obrigação decorrer de disposições expressas de lei.
Art. 15 - Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada à prática ou a abstenção de atos discriminados na legislação
tributária do Município, no interesse do lançamento, da cobrança
e da fiscalização dos tributos.
Art. 16 - Salvo os casos expressamente previstos em Lei, as convenções e contratos relativos à responsabilidade pelo pagamento
de tributos, não podem ser opostos à Fazenda Municipal, para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Subseção II
Das Obrigações dos Contribuintes ou Responsáveis
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Art. 17 - Os contribuintes ou responsáveis por tributos facilitarão,
por todos os meios a seu alcance, o lançamento, a fiscalização e a
cobrança dos tributos devidos à Fazenda Municipal ficando especialmente obrigados a:
I - apresentar declarações e guias e a escriturar em livros próprios
os fatos geradores de obrigação tributária, segundo as normas
deste Código e dos regulamentos fiscais;
II - comunicar à Fazenda Municipal, dentro de 15 (quinze) dias
contados a partir da ocorrência, qualquer alteração capaz de gerar, modificar ou extinguir a obrigação tributária.
Parágrafo Único - Sem prejuízo do disposto neste Código, a lei
pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou
atribuindo-a a este em caráter supletivo ao cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Art. 18 - Mesmo no caso de isenção, os beneficiários ficam sujeitos
ao cumprimento do disposto no artigo anterior.
Subseção III
Da Solidariedade
Art. 19 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefícios de ordem.
Art. 20 - Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os
efeitos da solidariedade:
I - pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados,
salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse
caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.
Subseção IV
Da Capacidade Tributária
Art. 21 - A capacidade tributária passiva independe:
I - da capacidade civil das pessoas naturais;
II - de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem
privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais
ou profissionais, ou da administração direta de seus bens ou negócios;
III - de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando
que configure uma unidade econômica ou profissional.
Subseção V
Do Domicílio Tributário
Art. 22 - Considerar-se-á domicílio fiscal do contribuinte ou responsável por obrigação tributária:
I - tratando-se de pessoa física, o lugar onde habitualmente reside, e, não sendo este conhecido, o lugar onde se realizam suas
atividades ou negócios;
II - tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à
obrigação, o de cada estabelecimento;
III - tratando-se de pessoa jurídica de direito público, o local da
sede de qualquer de suas repartições administrativas.
§ 1º - Quando não couber a aplicação das regras fixadas em
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qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação
dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à
obrigação.
§ 2º - A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito,
quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização
do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior.
Art.23 - O domicílio fiscal será consignado nas petições, guias e
documentos que os obrigados dirijam ou devam apresentar à Fazenda Municipal.
Parágrafo único - Os inscritos como contribuintes habituais comunicarão toda mudança de domicílio, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da ocorrência.
Seção V
Da Responsabilidade Tributária
Subseção I
Da Responsabilidade dos Sucessores
Art. 24 - O disposto nesta Subseção se aplica por igual aos créditos
tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição n data dos atos nela referidos, aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos às obrigações tributárias
surgidas até referida data.
Art. 25 - Os créditos tributários referentes ao Imposto Predial e
Territorial Urbano, as taxas pela prestação de serviços que gravem os bens imóveis e a contribuição de melhoria, sub-roga-se na
pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título
prova de sua quitação.
Parágrafo único - No caso de arrematação em hasta pública, a
sub-rogação ocorre sob o respectivo preço.
Art. 26 - São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos, sem que tenha havido prova de sua quitação;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos
até a data da partilha ou adjudicação, limitada à responsabilidade
ao montante do quinhão, do legado ou da meação;
III - o espólio pelos tributos devidos pelo falecido até a data da
abertura da sucessão.
Art. 27 - A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra, ou em outra, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato, pelas pessoas jurídicas de direito privado, fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Parágrafo único - O disposto deste artigo aplica-se nos casos de
extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio
remanescente ou seu espólio sob a mesma ou outra razão social,
ou sob firma individual.
Art. 28 - A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outro, a qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social, ou sob firma
ou nome individual, responde pelos tributos devidos até a data do
ato, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio,
indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar, dentro de 6 (seis) meses a contar da data da
sua alienação, de nova atividade no mesmo ou em outro ramo de
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comércio, indústria ou profissão.
§ 1º - O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese
de alienação judicial:
I - em processo de falência;
II - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.
§ 2º - Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo quando o
adquirente for:
I - sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial;
II - parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial
ou de qualquer de seus sócios;
III - identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.
§ 3º - Em processo da falência, o produto da alienação judicial
de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em
conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de
01 (um) ano, contado da data de alienação, somente podendo
ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de
créditos que preferem ao tributário.
Subseção II
Da Responsabilidade de Terceiros
Art. 29 - Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este, nos atos em que intervierem ou pelas quais
forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos pelos seus tutelados e curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, por tributos devidos
por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e comissário, pelos tributos devidos pela massa falida
ou pelo concordatário;
VI - os tabeliães, e demais serventuários de ofício, pelos tributos
devidos sobre os atos praticados por eles, em razão de seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedades de pessoas.
Parágrafo único - O disposto neste artigo só se aplica em matéria
de penalidade, àquelas de caráter moratório.
Art. 30 - São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes, ou infração da lei, contrato social ou estatuto:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado.
Subseção III
Da Responsabilidade por Infrações
Art. 31 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade
por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato.
Art. 32 - A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo quando praticado no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do
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agente seja elementar;
III - quanto às infrações que decorram, direta ou exclusivamente
de dolo específico:
a) - das pessoas referidas no artigo 29, contra aquelas por quem
respondem;
b) - dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus
mandantes, preponentes ou empregadores;
c) - dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas de direito privado, contra estas.
Art. 33 - A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea
da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora e penalidades, ou do depósito
da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo depender de apuração.
Parágrafo único - Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Capítulo III
Do Crédito Tributário
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 34 - O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem
a mesma natureza desta.
Art. 35 - As circunstâncias que modificam o crédito tributário, sua
extensão ou seus efeitos, ou as garantias, ou os privilégios a ele
atribuídos, ou que excluem sua exigibilidade, não afetam a obrigação tributária que lhe deu origem.
Art. 36 - O crédito tributário regularmente constituído somente
se modifica ou se extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa
ou excluída, nos casos expressamente previstos neste Código,
obedecidos os preceitos básicos fixados no Código Tributário Nacional, fora dos quais não podem ser dispensados, sob pena de
responsabilidade funcional, na forma da Lei, a sua efetivação ou
as respectivas garantias.
Seção II
Da Constituição do Crédito Tributário
Subseção I
Do Lançamento
Art. 37 - Compete privativamente à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o
procedimento administrativo que tem por objetivo:
I - verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente;
II - determinar a matéria tributável;
III - calcular o montante do tributo devido;
IV - identificar o sujeito passivo;
V - propor, sendo o caso, a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único - A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 38 - Com o fim de obter elementos que lhe permita verificar a
exatidão das declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis, e determinar com precisão, a natureza e o montante
dos respectivos créditos tributários, o órgão fazendário competente poderá:
I - exigir, a qualquer tempo, a exibição de livros fiscais e comprovantes dos atos e operações que possam constituir fatos geradores de obrigações tributárias;
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II - fazer diligências, levantamentos e plantões nos locais ou estabelecimentos onde se exercerem as atividades sujeitas a obrigações tributárias ou serviços que constituam matéria imponível;
III - exigir informações e comunicações escritas ou verbais;
IV - notificar, para comparecer às repartições da prefeitura, o contribuinte ou responsável;
V - requisitar o auxílio da força policial para levar a efeito as apreensões, inspeções e interdições fiscais.
Art. 39 - O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela Lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
§ 1º - Aplica-se ao lançamento, a legislação que, posteriormente à
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, tenha instituído
novos critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliados os poderes de investigação das autoridades administrativas,
ou outorgados ao crédito, maiores garantias ou privilégios, exceto
neste último caso, para efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2° - O disposto no § 1º não se aplica aos impostos lançados por
períodos certos, desde que a respectiva lei fixe expressamente a
data em que o fato gerador se considera ocorrido.
§ 3° - Salvo disposição de lei em contrário, quando o valor do
crédito tributário esteja expresso em moeda estrangeira, no lançamento far-se-á sua conversão em moeda nacional ao câmbio do
dia da ocorrência do fato gerador da obrigação.
Art. 40 - O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo
só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no art. 44.
Art. 41 - O lançamento é efetuado com base na declaração do
sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma
da legislação tributária vigente, presta à autoridade administrativa
informações sobre matéria de fato, indispensável a sua efetivação.
§ 1° - A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível
mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento.
§ 2° - Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame
serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela.
Art. 42 - Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome
em consideração, o valor ou preço de bens, direitos, serviços ou
atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular,
arbitrará aquele valor ou preço sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou
os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação
contraditória, administrativa ou judicial.
Art. 43 - O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito,
no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso II, deixe de atender, no prazo
e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento
formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou
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não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a
qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo
de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere
o art. 44;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo,
ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de
penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em
benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu
fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão,
pela mesma autoridade, de ato ou formalidade essencial.
Parágrafo único - A revisão do lançamento só pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Art. 44 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos
tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1º - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste
artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2º - Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos
anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por
terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito.
§ 3º - Os atos a que se refere o § 2º serão, porém, considerados
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade ou sua graduação.
§ 4º - Se a lei não fixar prazo para a homologação, será ele de
05 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto
o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Art. 45 - Os lançamentos e suas alterações serão comunicados ao
contribuinte por qualquer uma das seguintes formas:
I - por notificação direta;
II - por publicação no órgão oficial do Município ou Estado;
III - por publicação em órgão da imprensa local;
IV - por meio de edital afixado na Prefeitura Municipal;
Parágrafo único - Na impossibilidade de se localizar pessoalmente
o sujeito passivo, quer através da entrega pessoal da notificação,
quer através de sua remessa por via postal, reputar-se-á efetuado
o lançamento ou efetivadas as suas alterações:
I - mediante comunicação publicada na imprensa em um dos seguintes órgãos indicados pela ordem de preferência:
a) no órgão oficial do Município;
b) em qualquer órgão da imprensa local, ou de comprovada circulação no território do município;
c) no órgão oficial do Estado.
II - mediante afixação de Edital na Prefeitura.
Art. 46 - A recusa do sujeito passivo em receber a comunicação
do lançamento ou a impossibilidade de localizá-lo pessoalmente ou através de via postal, não implica na dilatação do prazo
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concedido para o cumprimento da obrigação tributária ou para a
apresentação de reclamações ou interposições de recursos.
Art. 47 - É facultado à Fazenda Municipal o arbitramento de bases tributáveis, quando o montante do tributo não for conhecido
oficialmente.
Subseção II
Da Cobrança e Recolhimento
Art. 48 - A cobrança e o recolhimento dos tributos far-se-ão na
forma e nos prazos estabelecidos na legislação tributária do Município.
Art. 49 - Aos créditos tributários do Município se aplicam as normas de correção estabelecidas na seção própria deste código.
Art. 50 - Nenhum recolhimento de tributo ou penalidade pecuniária será efetuado sem que se expeça a competente guia ou
conhecimento.
Parágrafo único - No caso de expedição fraudulenta de guias ou
conhecimentos, responderão civil, criminal e administrativamente,
os servidores que houverem subscrito, emitido ou fornecido.
Art. 51 - O pagamento não importa em quitação do crédito fiscal, valendo o recibo somente como prova de recolhimento da
importância nele referida, continuando o contribuinte a satisfazer
quaisquer diferenças que venham a ser posteriormente apuradas,
sejam elas de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros
tributos.
Art. 52 - Na cobrança a menor de tributo ou penalidade pecuniária, respondem solidariamente, tanto o servidor responsável pelo
erro quanto o sujeito passivo, cabendo àquele, o direito regressivo
de reaver deste o total do desembolso.
Art. 53 - O Poder Executivo poderá firmar convênios com os estabelecimentos bancários, oficiais ou não, com sede, agência ou
escritório no território do Município, visando o recebimento de tributos e penalidades pecuniárias, vedada a atribuição de qualquer
parcela da arrecadação a título de remuneração, bem como, o
recebimento de juros desses depósitos.
Parágrafo único - O regulamento disporá sobre o sistema de arrecadação de tributos através da rede bancária, podendo autorizar,
em casos especiais, a inclusão no convênio, de estabelecimentos bancários com sede, agência ou escritórios em locais fora do
Município, quando o número de contribuintes neles domiciliados
justificar tal medida.
Subseção III
Da Restituição
Art. 54 - As quantias indevidamente recolhidas em pagamento de
créditos tributários serão restituídas, no todo ou em parte, independentemente de prévio protesto do sujeito passivo e seja qual
for a modalidade de pagamento, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou
maior que devido, em face da legislação tributária aplicável ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou na conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

14/01/2011 (Sexta-feira)

DOM/SC - Edição N° 657

Art. 55 - A restituição total ou parcial de tributos dá lugar à restituição, na mesma proporção, de juros de mora, penalidades pecuniárias e demais acréscimos legais a ela relativos.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às infrações de caráter normal, que não são afetadas pela causa assecuratória da restituição.
Art. 56 - A restituição de tributos que comporte, pela sua natureza,
transferência do respectivo encargo financeiro, somente poderá
ser feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou no
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por ele expressamente
autorizado a recebê-la.
Art. 57 - O direito de restituição se extingue com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II artigo 54, da data da extinção
do crédito tributário;
II - na hipótese do inciso III do artigo 54, da data em que se
tornar definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a
decisão judicial que tenha reformado, anulado, revogado, rescindido à ação condenatória.
Art. 58 - Prescreve em 2 (dois) anos a ação anulatória de decisão
administrativa que denegar a restituição.
Parágrafo único - O prazo de prescrição é interrompido pelo início
da ação judicial, recomeçando seu curso por metade, a partir da
data da intimação validamente feita ao representante judicial da
Fazenda Municipal.
Seção III
Da Suspensão do Crédito Tributário
Subseção I
Das Modalidades de Suspensão
Art. 59 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - a moratória;
II - o depósito de seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos definidos na parte
processual;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em
outras espécies de ação judicial;
VI - o parcelamento.
Parágrafo único - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito esteja suspenso ou
deles consequentes.
Subseção II
Da Moratória
Art. 60 - Constitui moratória a concessão de novo prazo ao sujeito
passivo após o vencimento do prazo originalmente assinalado para
o pagamento do crédito tributário.
§ 1º - A moratória somente abrange os créditos definitivamente
constituídos com base em Lei ou em despacho que a conceder, ou
cujo lançamento já tenha sido iniciado àquela data, por ato regularmente notificado ao sujeito passivo.
§ 2º - A moratória não aproveita os casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de terceiros, em benefício daquele.
Art. 61 - A moratória somente poderá ser concedida:
I - em caráter geral: por Lei, que pode circunscrever, expressamente,
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a sua aplicabilidade à determinada região do território do Município ou à determinada classe ou categoria de sujeitos passivos;
II - em caráter individual: por despacho da autoridade administrativa, após a manifestação da Procuradoria do Município, a requerimento do sujeito passivo, desde que autorizada por lei nas
condições do inciso anterior.
Art. 62 - A Lei que conceder moratória em caráter geral ou despacho que a conceder em caráter individual, obedecerá aos seguintes requisitos:
I - na concessão em caráter geral, a Lei especificará o prazo de
duração do favor e, sendo o caso:
a) os tributos a que se aplica;
b) o número de prestações e seus vencimentos.
II - na concessão em caráter individual, o regulamento especificará as formas e as garantias para a concessão do favor;
III - o número de prestações, em qualquer caso, não excederá
a 24 (vinte e quatro) e a primeira parcela vencerá 10 (dez) dias
após a concessão do parcelamento e as demais no mesmo dia dos
meses subsequentes, vencendo juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês ou fração;
IV - o não pagamento de 3 (três) prestações consecutivas implicará no cancelamento automático do parcelamento, independentemente de prévio aviso ou notificação, promovendo-se, de imediato, a inscrição do saldo devedor na dívida ativa, para cobrança
executiva.
Parágrafo único - O valor mínimo de cada parcela será equivalente
a:
I - metade de uma UFM (Unidade Fiscal do Município), em se tratando de contribuinte pessoa física;
II - a uma UFM (Unidade Fiscal do Município), em se tratando de
contribuinte pessoa jurídica.
Art. 63 - A concessão da moratória, em caráter individual, não
gera direito adquirido e será revogada de ofício, sempre que se
apure que o beneficiado não satisfazia ou deixar de satisfazer as
condições ou não cumprira ou deixar de cumprir os requisitos para
a concessão de favor, cobrando-se o crédito corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo, fraude
ou simulação de dolo, fraude ou simulação do beneficiado, ou de
terceiro em benefício daquele;
II - sem imposição de penalidades, nos demais casos.
Parágrafo único - No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e sua revogação, não se computa para efeito de prescrição do direito à cobrança do crédito; no
caso do inciso II deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes
de prescrito o referido direito.
Subseção III
Do Depósito
Art. 64 - O sujeito passivo poderá efetuar o depósito do montante
integral da obrigação tributária:
I - quando preferir o depósito à consignação judicial;
II - para atribuir o efeito suspensivo:
a) à consulta formulada na forma prevista neste Código;
b) à reclamação e a impugnação referente à contribuição de melhoria;
c) a qualquer ato por ele impetrado, administrativa ou judicialmente, visando à modificação, extinção ou exclusão, total ou parcial da
obrigação tributária.
Art. 65 - A importância a ser depositada corresponderá ao valor
integral do crédito tributário apurado:
I - pelo fisco, nos casos de:
a) - lançamento de ofício;

www.diariomunicipal.sc.gov.br

14/01/2011 (Sexta-feira)

DOM/SC - Edição N° 657

Página 147

b) - lançamento por declaração;
c) - alteração ou substituição do lançamento original, qualquer
que tenha sido a sua modalidade;
d) - aplicação de penalidades pecuniárias.
II - pelo próprio sujeito passivo, nos casos de:
a) - lançamento por homologação;
b) - retificação da declaração nos casos de lançamento por declaração, por iniciativa do próprio declarante;
c) - confissão espontânea da obrigação, antes do início de qualquer procedimento fiscal;
III - na decisão administrativa desfavorável no todo ou em parte,
ao sujeito passivo;
IV - mediante estimativa ou arbitramento procedido pelo fisco
sempre que não puder ser determinado o montante do crédito
tributário.

III - a transação;
IV - a remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão do depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento,
nos termos do disposto na legislação tributária do Município;
VIII - a consignação em pagamento;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa que não mais possa ser objeto de
ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado;
XI - a dação em pagamento.

Art. 66 - Considerar-se-á suspensa a exigibilidade do crédito tributário a partir da data da efetivação do depósito na Tesouraria da
Prefeitura, observado o disposto no artigo seguinte.

Art. 71 - O regulamento fixará as formas a os prazos para o pagamento do tributo de competência do Município e das penalidades
pecuniárias aplicadas por infração e sua legislação tributária.

Art. 67 - O depósito poderá ser efetuado nas seguintes modalidades:
I - em moeda corrente no país;
II - por cheque.

§ 1º - Quando a legislação tributária não fixar prazo para o pagamento, o vencimento do crédito ocorre 30 (trinta) dias depois
da data em que se considera o sujeito passivo notificado do lançamento.

§ 1º - O depósito efetuado por cheque somente suspende a exigibilidade do crédito tributário após sua compensação pelo sistema
bancário.

§ 2º - A legislação tributária pode conceder desconto pela antecipação do pagamento, nas condições que estabeleça.

§ 2º - A legislação tributária poderá exigir nas condições que estabelecer que o cheque entregue para depósito visando a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, sejam previamente visados
pelo estabelecimento bancário sacado.
Art. 68 - Cabe ao sujeito passivo, por ocasião da efetivação do
depósito, especificar qual o crédito tributário ou parcela do crédito tributário, quando este for exigido em prestações, se refere o
depósito.
Parágrafo único - A efetivação do depósito não importa em suspensão da exigibilidade do crédito tributário:
I - quando parcial, das prestações vincendas em que tenha sido
decomposto;
II - quando total, de outros créditos referentes aos mesmos ou a
outros tributos ou penalidades pecuniárias.

Subseção II
Do pagamento

Art. 72 - O crédito não integralmente pago no vencimento será
acrescido da correção monetária prevista no art. 145 deste Código
e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, seja qual
for o motivo determinante da falta, sem prejuízo:
I - da imposição das penalidades cabíveis;
II - da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas na
Legislação Tributária do Município.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica na pendência de requerimento ou recurso formulado pelo devedor, dentro
do prazo legal para pagamento de seu crédito junto à Fazenda
Municipal.
Art. 73 - O pagamento poderá ser efetuado por qualquer das seguintes modalidades:
I - em moeda corrente no país;
II - por cheque.

Subseção IV
Da Cessação do Efeito Suspensivo

§ 1º - O crédito pago por cheque somente se considera extinto
com o resgate pelo sacado.

Art. 69 - Cessam os efeitos suspensivos relacionados à exigibilidade do crédito tributário:
I - pela extinção do crédito tributário, por qualquer das formas
previstas no artigo 70;
II - pela exclusão do crédito tributário, por qualquer das formas
previstas no artigo 89;
III - pela decisão administrativa desfavorável, no todo ou em parte, ao sujeito passivo;
IV - pela cessação da medida liminar concedida em mandado de
segurança.

§ 2º - Poderá ser exigido, nas condições estabelecidas em regulamento, que os cheques entregues para pagamento de créditos
tributários sejam previamente visados pelos respectivos estabelecimentos bancários contra os quais foram emitidos.

Seção IV
Da Extinção do Crédito Tributário

Art. 75 - Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos
do mesmo sujeito passivo para com a fazenda municipal, relativo
ao mesmo ou a diferentes tributos ou proveniente de penalidade
pecuniária, a autoridade administrativa competente para receber
o pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as
seguintes regras, na ordem enumerada:
I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, as contribuições de melhoria, depois as taxas

Subseção I
Da modalidade de Extinção
Art. 70 - Extingue o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
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Art. 74 - O pagamento de um crédito tributário não importa em
presunção de pagamento:
I - quando parcial das prestações em que se decomponha;
II - quando total, de outros créditos referentes aos mesmos ou a
outros tributos ou penalidades pecuniárias.
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e por fim aos impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente do montante.
Subseção III
Da Compensação
Art. 76 - Fica o Poder Executivo autorizado, sempre que o interesse do Município o exigir, a compensar créditos tributários concretos, líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a fazenda municipal.
Parágrafo único - Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, o
seu montante será apurado com redução correspondente ao juro
de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, pelo tempo que decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.
Subseção IV
Da Transação
Art. 77 - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar com o sujeito passivo da obrigação tributária, transação que, mediante concessões mútuas, importe em prevenir ou remediar litígios e, consequentemente, em extinguir o crédito tributário a ele referente.
Parágrafo único - O regulamento estipulará as condições e garantias sob as quais se dará a transação.
Subseção V
Da Remissão
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importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
Art. 80 - Ocorrendo a prescrição e não sendo ela interrompida na
forma do Parágrafo único do artigo anterior, abrir-se-á inquérito
administrativo para apurar as responsabilidades, na forma da Lei.
§ 1º - Constitui falta de exação no cumprimento do dever, deixar
o servidor Municipal prescrever débito tributário sob sua responsabilidade.
§ 2º - O servidor Municipal, qualquer que seja o seu cargo ou função, e independentemente do vínculo empregatício ou funcional
com o governo Municipal, responderá administrativamente pela
prescrição de débitos tributários sob sua responsabilidade.
Subseção VII
Da Decadência
Art. 81 - O direito de a Fazenda Municipal constituir o crédito tributário extingue-se em 05 (cinco) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
§ 1º - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contando da data
em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela
notificação ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento.

Art. 78 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, por despacho fundamentado, remissão total ou parcial do crédito tributário,
atendendo:
I - à situação econômica do sujeito passivo;
II - ao erro ou ignorância escusáveis do sujeito passivo, quanto à
matéria de fato;
III - à diminuta importância do crédito tributário que torne sua
cobrança antieconômica, nos termos da alínea c do inciso VI desse
artigo;
IV - às considerações de equidade, em relação às características
pessoais ou materiais do caso;
V - às condições peculiares à determinada região do território do
Município;
VI - cancelar administrativamente, de ofício, os créditos tributários, quando:
a) - estiverem prescritos;
b) - o sujeito passivo houver falecido deixando unicamente bens
que, por força de Lei, não sejam suscetíveis de execução;
c) - inscrito em dívida ativa, a soma dos créditos do mesmo contribuinte resultar em valor inferior à metade de uma UFM (Unidade
Fiscal do Município) no exercício, tornando a sua cobrança antieconômica.

§ 2º - Ocorrendo a decadência, aplicam-se as normas do artigo 80
e seus parágrafos, no tocante à apuração das responsabilidades e
à caracterização das faltas.

Parágrafo único - O despacho referido neste artigo, não gera direito adquirido, aplicando-se quando cabível o disposto no artigo 63.

Art. 84 - Extingue-se o crédito tributário pelo pagamento antecipado, observando-se a homologação do lançamento na forma do
artigo 44 e seus parágrafos.

Subseção VI
Da Prescrição
Art. 79 - A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único - A prescrição se interrompe;
I - pelo despacho do Juiz que ordenar a citação em execução
fiscal;
II - pelo protesto judicial:
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que
ASSINADO DIGITALMENTE

Subseção VIII
Da Conversão do Depósito em Renda
Art. 82 - A conversão em renda de depósito em dinheiro, previamente efetuado pelo sujeito passivo, extingue o crédito tributário.
Art. 83 - Convertido o depósito em renda, o saldo porventura apurado, contra ou a favor do fisco, será exigido ou restituído da
seguinte forma:
I - a diferença em favor da Fazenda Municipal será exigida através de notificação direta, publicada ou entregue diretamente ao
sujeito passivo, na forma e nos prazos previstos em regulamento.
II - o saldo a favor do contribuinte será restituído de ofício independente de prévio protesto, na forma estabelecida para restituições totais ou parciais do crédito tributário.
Subseção IX
Do Pagamento Antecipado e Homologação do Lançamento

Subseção X
Da Consignação em Pagamento
Art. 85 - Ao sujeito passivo é facultado consignar judicialmente a
importância de crédito tributário, nos casos:
I - de recusa de recebimento ou subordinação deste pagamento
de outro tributo ou penalidade, ou ao cumprimento de obrigação
acessória;
II - de subordinação do recebimento ao cumprimento de exigência
administrativa sem fundamento legal;
III - de exigência, por outro município, de igual tributo sobre o
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mesmo fato gerador.
§ 1º - Somente se aceitará o pagamento na forma prevista por
este artigo, se a consignação versar, exclusivamente, sobre o crédito que o contribuinte se propõe a pagar.
§ 2º - Julgada procedente a ação de consignação, o pagamento se
reputa efetuado, e a importância consignada será convertida em
renda; julgada improcedente, no todo ou em parte, cobrar-se-á o
crédito acrescido dos juros de mora e das penalidades cabíveis.
§ 3º - Cabe ao sujeito passivo, por ocasião da efetivação da consignação, especificar qual o crédito tributário ou parcela do crédito
tributário está abrangido pelo deposito.
Subseção XI
Da Dação em Pagamento
Art. 86 - A Administração Municipal poderá, nas condições que estabelecer, receber do sujeito passivo da obrigação tributária, bens
imóveis em substituição ao pagamento de tributos.
Parágrafo único - Nas operações a que se refere o caput deste
artigo será observado o interesse do município, o valor de mercado do imóvel e sua equivalência em relação à dívida tributária do
sujeito passivo.
Seção V
Da Exclusão do Crédito Tributário
Subseção I
Das Modalidades de Exclusão
Art. 87 - Excluem o crédito tributário:
I - a isenção;
II - a anistia.
Parágrafo único - A exclusão do crédito tributário não dispensa
o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequentes.
Subseção II
Da Isenção
Art. 88 - Isenção é a dispensa do pagamento de um tributo, em
virtude de disposições expressas:
I - do Código Tributário Municipal ou de Lei subsequente;
II - de Lei Municipal, para atender os interesses do município,
quando da instalação de estabelecimentos industriais ou equiparados.
Art. 89 - A isenção pode ser:
I - em caráter geral, concedido por Lei, que pode circunscrever
expressamente, a sua aplicabilidade à determinada região do território do Município;
II - em caráter individual, efetivada por despacho da autoridade
administrativa, em requerimento no qual o interessado faça prova
do preenchimento das condições e do documento dos requisitos
previstos em Lei ou contrato para sua concessão.
§ 1º - Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo,
o despacho a que se refere o inciso II deste artigo, deverá ser
renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o
qual o interessado deixou de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
§ 2º - A isenção não gera direitos adquiridos, sendo-lhes aplicáveis, no que couberem, as disposições do art. 63 deste Código.
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§ 3º - Salvo disposição em lei em contrário, a isenção não é extensiva:
I - às taxas e às contribuições de melhoria;
II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão.
Art. 90 - A concessão de isenção, por Leis especiais, apoiar-se-á
sempre em fortes razões de ordem pública ou de interesse do
Município e não poderá ser caráter pessoal.
Parágrafo único - Entende-se, por favor, pessoal não permitido,
a concessão em Lei de isenção de tributos a determinada pessoa
física ou jurídica.
Subseção III
Da Anistia
Art. 91 - A anistia, assim entendida como perdão das infrações cometidas e a consequente dispensa do pagamento das penalidades
pecuniárias a ela relativas, abrangem, exclusivamente, as infrações cometidas posteriormente à vigência da Lei que a conceder,
não se aplicando:
I - aos atos praticados com dolo, fraude ou simulação, pelo sujeito
passivo, ou por terceiros em benefício daquele;
II - aos atos qualificados como crime de sonegação fiscal;
III - às infrações resultantes do conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas.
Art. 92 - A Lei que conceder anistia poderá fazê-lo:
I - em caráter geral;
II - limitadamente:
a) às infrações da legislação relativa a determinado tributo;
b) às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra
natureza;
c) à determinada região do território do Município, em função das
condições a ela peculiares;
d) sob condição do pagamento do tributo no prazo fixado pela
Lei, que a conceder ou cuja fixação seja atribuída pela autoridade
administrativa.
§ 1º - A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em
requerimento no qual o interessado faça prova do preenchimento
das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em Lei
para sua concessão.
§ 2º - A anistia não gera direitos adquiridos, sendo-lhes aplicáveis,
no que couberem, as disposições do art. 63 deste Código.
Art. 93 - A concessão da anistia dá a infração por não cometida e,
por conseguinte, a infração anistiada não constitui antecedentes
para efeito de imposição ou graduação de penalidades por outras
infrações de qualquer natureza a ela subsequente, cometida pelo
sujeito passivo beneficiado por anistia anterior.
Seção VI
Do Parcelamento
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 94 - Os débitos tributários para com a Fazenda Municipal, inscritos ou não em dívida dativa, poderão ser parcelados de acordo
com os critérios estabelecidos nesta Seção.
§ 1º - O débito a ser parcelado será atualizado monetariamente na
forma prevista no artigo 145 deste Código e acrescido de juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês, até a data da formalização
do parcelamento.
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§ 2º - Ao montante apurado na forma do § 1º serão aplicados
juros simples de 1% (um por cento) ao mês sobre o saldo devedor
de cada mês de parcelamento.
§ 3º - O atraso no pagamento de qualquer parcela importará na
sua atualização monetária e fluência de juros pelos mesmos índices e forma previstos nos parágrafos anteriores.
§ 4º - O inadimplemento de 03 (três) parcelas consecutivas importará no imediato cancelamento do parcelamento, restabelecendose a dívida aos valores originais e abatendo-se as parcelas pagas,
atualizadas de acordo com o índice utilizado para atualização do
tributo.
§ 5º - O valor de cada parcela não poderá ser inferior:
I - a metade de uma UFM (Unidade Fiscal do Município), em se
tratando de contribuinte pessoa física;
II - a uma UFM (Unidade Fiscal do Município), em se tratando de
contribuinte pessoa jurídica.
Art. 95 - É permitido o reparcelamento mediante o pagamento
de 20% (vinte por cento) do saldo devedor na primeira parcela,
e apresentação de garantia, conforme determinem as normas regulamentares.
§ 1º
cedido

-

O
para

reparcelamento somente poderá ser condébitos já inscritos em dívida ativa.

§ 2º - A dívida reparcelada poderá ser dividida em até 24 (vinte
e quatro) prestações mensais, sendo vedada a aplicação dos descontos previstos na Subseção II desta Seção.
Art. 96 - As penalidades aplicadas por descumprimento de obrigação principal relativa aos tributos municipais sofrerão redução
inversamente proporcional ao número de meses do parcelamento,
de acordo com a tabela abaixo, denominada de “Tabela de Redução de Multa”:
QUANT. MESES PARCELAMENTO
À Vista
02-03
04-06
07-09
10-12

PORCENTAGEM REDUÇÃO
90
70
50
30
10

Art. 97 - É facultado ao contribuinte antecipar parcial ou totalmente o valor de parcelas vincendas, quando serão abatidos os valores
previamente calculados a título de juros.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto no caput, serão antecipadas as parcelas, de forma decrescente, a partir da última vincenda.
Art. 98 - Não serão objeto de redução as multas aplicadas por
descumprimento de obrigação acessória.
Art. 99 - O parcelamento dos débitos tributários para com a Fazenda Municipal não inscritos em dívida ativa poderá ser concedido
em até 12 (doze) parcelas mensais.
Art. 100 - O parcelamento dos débitos tributários para com a Fazenda Municipal após a inscrição em dívida ativa poderá ser concedido em até 24 (vinte e quatro) meses.
Art. 101 - O parcelamento dos débitos em fase de execução judicial obedecerá ao disposto nesta Seção, e somente será deferido
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após o recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios.
Subseção II
Do Parcelamento por Lei Especial
Art. 102 - A Lei que conceder parcelamento em caráter geral, ou
despacho que o conceder em caráter individual, obedecerá aos
seguintes requisitos:
I - na concessão em caráter geral, a Lei especificará o prazo de
duração do favor e, sendo o caso:
a) Os tributos a que se aplica;
b) O número de prestações e seus vencimentos.
II - na concessão em caráter individual, o regulamento especificará as formas e as garantias para a concessão do favor;
III - em qualquer caso, o número de prestações não excederá a 24
(vinte e quatro) e a primeira parcela vencerá 10 (dez) dias após a
concessão do parcelamento e as demais no mesmo dia dos meses
subsequentes, vencendo juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês ou fração;
IV - o não pagamento de 3 (três) prestações consecutivas implicará no cancelamento automático do parcelamento, independentemente de prévio aviso ou notificação, promovendo-se, de imediato, a inscrição do saldo devedor na dívida ativa, para cobrança
executiva.
V - somente poderão ser reduzidos os valores referentes às multas
e juros de mora.
VI - o parcelamento dos débitos em fase de execução judicial
obedecerá ao disposto somente será deferido após o recolhimento
das custas processuais e honorários advocatícios.
Parágrafo único - O valor mínimo de cada parcela, em caso de
parcelamento especial, será equivalente a:
I - metade de uma UFM (Unidade Fiscal do Município), em se tratando de contribuinte pessoa física;
II - a uma UFM (Unidade Fiscal do Município), em se tratando de
contribuinte pessoa jurídica.
TÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Capítulo I
Da Competência.
Art. 103 - Todas as funções referentes a cadastramento, lançamento, cobrança, recolhimentos e fiscalização de tributos municipais, aplicação de sanções por infração de disposições deste
Código, bem como as medidas de prevenção às fraudes, serão
exercidas pelos órgãos fazendários e repartições a ele subordinados, segundo as atribuições constantes da Lei de organização dos
serviços administrativos e dos respectivos regimentos.
Art. 104 - Os órgãos e servidores incumbidos da cobrança e fiscalização dos tributos, sem prejuízo do rigor e vigilância indispensáveis ao bom desempenho de suas atividades, darão assistência
técnica aos contribuintes, prestando-lhes esclarecimentos sobre a
interpretação e fiel observância da legislação tributária.
§ 1º - Aos contribuintes é facultado reclamar a assistência técnica
aos órgãos competentes.
§ 2º - As medidas repressivas serão tomadas contra os contribuintes infratores que, dolosamente lesarem ou tentarem lesar o fisco.
Art. 105 - Os órgãos fazendários farão imprimir e distribuir, sempre
que necessário modelo de declarações e documentos que devem
ser preenchidos obrigatoriamente pelos contribuintes, para efeito
de fiscalização, lançamento, cobrança e recolhimento de impostos,
taxas e contribuição de melhoria.
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Art. 106 - São autoridades fiscais, para efeito deste Código, às que
tem jurisdição e competência definidas em leis e regulamentos.
Capítulo II
Da Fiscalização
Art. 107 - Com a finalidade de obter elementos que lhe permitam verificar a exatidão das declarações apresentadas pelos contribuintes e responsáveis e determinar com precisão a natureza e
o montante dos créditos tributários, a Fazenda Municipal poderá:
I - exigir, a qualquer tempo, a exibição dos livros e comprovantes
dos atos e operações que constituam ou possam vir a constituir
fato gerador da obrigação tributária;
II - fazer inspeções, vistorias, levantamentos e avaliações nos locais e estabelecimentos onde se exerçam atividades passíveis de
tributação ou nos bens que constituam matéria tributável;
III - exigir informações escritas ou verbais;
IV - notificar o contribuinte ou o responsável para comparecer à
repartição fazendária;
V - requisitar o auxílio da força pública, ou requerer ordem judicial quando indispensável à realização de diligências ou inspeções
necessárias ao registro dos locais e estabelecimentos, assim como
dos bens e documentação dos contribuintes e responsáveis.
VI - lacrar móveis ou depósitos que, presumivelmente, guardam
o material cuja exibição se solicitou e da ocorrência se lavrará
termo.
§ 1° - O disposto neste artigo aplica-se a todas as pessoas naturais ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozem de
imunidade tributária ou de isenção de caráter pessoal ou geral,
e compreende o acesso ao domicílio tributário do fiscalizado, o
exame de mercadorias, arquivos, livros e documentos fiscais, contábeis ou comerciais dos comerciantes, industriais ou prestadores
de serviços, ficando estes obrigados a exibi-los.
§ 2º - Para os efeitos da legislação tributária do Município, não
tem aplicação quaisquer dispositivos legais ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis
e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes, indústrias ou produtores, ou na obrigação destes de exibi-los.
Art. 108 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à
Fazenda Municipal todas as informações de que disponham, com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
I - os tabeliães e demais serventuários de ofício;
II - os bancos, casas monetárias, caixas econômicas e demais
instituições financeiras;
III - as empresas de administração de bens, os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
IV - os inventariantes;
V - os síndicos, comissários e liquidatários;
VI - os inquilinos e os titulares de direito de usufruto, uso ou habitação;
VII - os síndicos ou quaisquer dos condôminos, nos casos de propriedade em condomínio;
VIII - os responsáveis por repartições do Governo Federal, Estadual ou Municipal, da administração direta ou indireta;
IX - os responsáveis por cooperativas, associações esportivas e
entidades de classe;
X - quaisquer outras entidades ou pessoas que, em razão de seu
cargo ou ofício, ministério, atividade ou profissão, detenham em
seu poder, a qualquer título e de qualquer forma, informações
sobre bens, negócios ou atividades de terceiros.
Parágrafo único - A obrigação prevista neste artigo não abrange
a prestação de informações quanto a fato sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão
de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
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Art. 109 - Sem prejuízo na legislação criminal, é vedada a divulgação, por qualquer meio e para qualquer fim, por parte do fisco
ou de seus funcionários, de qualquer informação obtida em razão
do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos sujeitos
passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus
negócios ou atividades.
Parágrafo único - Excetua-se do disposto neste artigo unicamente:
I - a prestação de mútua assistência para fiscalização dos tributos
respectivos e a permuta de informação entre os órgãos federais,
estaduais e municipais;
II - os casos de requisição regular de atividade judiciária, no interesse da justiça.
Art. 110 - O Município poderá instituir livros e registros obrigatórios de bens, serviços e operações tributáveis, a fim de apurar os
elementos necessários ao seu lançamento e fiscalização.
§ 1º - O regulamento disporá sobre a natureza e as características
dos livros e registros de que trata este artigo.
§ 2º - No exercício de suas funções, o agente do fisco procederá
ao exame dos livros e documentos de escrituração contábil e fiscal
do contribuinte, inclusive em meios magnéticos.
§ 3º - No caso de recusa de apresentação dos livros, documentos ou meios magnéticos, o agente do fisco, diretamente ou por
intermédio do órgão fazendário, providenciará que se busque a
exibição judicial, sem prejuízo da lavratura de auto de infração por
embaraço à ação fiscal.
Art. 111 - A autoridade administrativa que proceder ou presidir a
qualquer diligência de fiscalização, lavrará os termos necessários
para que se documente o início do procedimento fiscal, na forma
da legislação aplicável, que fixará o prazo para conclusão daquelas.
§ 1º - Os termos, a que se refere este artigo, serão lavrados sempre que possível, em um dos livros fiscais exibidos, quando lavrados em separado dele se entregará à pessoa sujeita a fiscalização
cópia autenticada pela autoridade que proceder ou presidir a diligência.
§ 2º - Não sendo a fiscalização concluída dentro do prazo inicialmente estabelecido, poderá a mesma ser prorrogada, desde que
o agente fiscal justifique, perante à fazenda municipal, da necessidade de sua dilação.
Art. 112 - A Fazenda Municipal permutará elementos de natureza
fiscal com as Fazendas Federal e Estadual, na forma a ser estabelecida em convênio entre elas celebrado, ou, independente deste
ato, sempre que solicitada.
Capítulo III
Da Dívida Ativa
Art. 113 - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal os
créditos de natureza tributária ou não-tributária, regularmente
inscritos na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, por lei ou por decisão final
proferida em processo regular.
§ 1º - A inscrição será feita após o vencimento dos prazos previstos
para pagamento, sem prejuízo dos acréscimos legais e moratórios.
§ 2º - A inscrição do débito não poderá ser feita na Dívida Ativa
enquanto não forem decididos definitivamente a reclamação e o
recurso.
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§ 3º - Ao contribuinte não poderá ser negada certidão negativa de
débito ou de quitação, desde que garantido o débito fiscal questionado, através de caução do seu valor, em espécie.
Art. 114 - São de natureza tributária os créditos provenientes de
obrigações legais relativas a tributos e respectivos adicionais e
multas.
Art. 115 - São de natureza não-tributária os demais créditos decorrentes de obrigações, de qualquer origem ou modalidade, exceto as tributárias, devidas à Fazenda Pública Municipal.
Art. 116 - O Termo de Inscrição da Dívida Ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo o caso, o dos co-responsáveis,
bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de
um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como a forma de calcular os
juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;
V - o número do processo administrativo ou do auto de infração
e termo de intimação, se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 1º - A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.
§ 2º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão
ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou
eletrônico.
§ 3º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida
Ativa poderá ser emendada ou substituída.
Art. 117 - A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior ou o erro a eles relativo são causas de nulidade da
inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo,
acusado ou interessado, o prazo para defesa, que somente poderá
versar sobre a parte modificada.
Art. 118 - A dívida regularmente inscrita goza de presunção de
certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único - A presunção a que se refere este artigo é relativa
e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo
ou do terceiro a que aproveite.
Art. 119 - Mediante despacho do Titular responsável pela área
fazendária, poderá ser inscrito no correr do mesmo exercício, o
débito proveniente de tributos lançados por exercício, quando for
necessário acautelar-se o interesse da Fazenda Pública Municipal.
Art. 120 - A cobrança da dívida ativa tributária do Município será
procedida:
I - amigavelmente: quando processada pelos órgãos administrativos competentes;
II - judicialmente: quando processada pelos órgãos judiciários.
§ 1° - Nos casos de cobrança amigável, o sujeito passivo será notificado e terá o prazo de 30 (trinta) dias para satisfazer o débito
inscrito.
§ 2° - No mesmo prazo do parágrafo anterior poderá ser concedido ao devedor, a pedido deste, prazo para pagamento do débito
de forma parcelada, nas condições previstas neste Código para o
parcelamento.
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Art. 121 - Fica o Poder Executivo autorizado a securitizar a Dívida Ativa do Município, negociando-a com instituíções públicas ou
privadas, sendo o valor do deságio a ser definido em função dos
preços de mercado.
Capítulo IV
Das Certidões Negativas
Art. 122 - A prova da quitação do tributo será feita por certidão
negativa, expedida à vista de requerimento do interessado que
contenha todas as informações necessárias à identificação de sua
pessoa, domicilio fiscal e ramo de negócio ou atividade exigidas
pelo fisco, na forma do regulamento.
Art. 123 - A certidão será expedida nos termos em que tenha sido
requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias, a contar da
data de entrada do requerimento na repartição, e terá validade de
60 (sessenta) dias contados da data de sua expedição.
Art. 124 - Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior
a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos,
em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a
penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa, sendo, neste caso,
denominada “CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA”.
Parágrafo único - Havendo débito em aberto, em nome do contribuinte, o pedido de certidão será indeferido e o pedido arquivado,
dentro do prazo fixado neste artigo.
Art. 125 - A certidão negativa expedida com dolo ou fraude, que
contenha erro contra a Fazenda Municipal, responsabiliza pessoalmente o funcionário que a expedir pelo pagamento do crédito
tributário e juros de mora acrescidos.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não exclui a responsabilidade civil, criminal e administrativa que couber e é extensivo
a quantos colaborarem por ação ou omissão no erro contra a Fazenda Municipal.
Art. 126 - Sem prova, por Certidão Negativa ou por declaração
de isenção ou de reconhecimento de imunidade com relação aos
tributos ou a qualquer outro ônus relativos ao imóvel, até o ano
da operação, inclusive os tabeliães, oficiais de registro, não podem
lavrar, inscrever, transcrever, ou averbar quaisquer atos ou contratos relativos a imóveis.
Parágrafo único - A certidão será obrigatoriamente referida nos
atos e contratos de que trata este artigo.
Art. 127 - A expedição da Certidão Negativa não impede a cobrança de débito anterior, posteriormente apurado.
Art. 128 - Será facultado ao Executivo e ou à Fazenda Municipal o
fornecimento de certidão negativa de débito individualizada para
fins de transferência de propriedade imobiliária específica, desde que sobre a propriedade objeto da transferência não restem
quaisquer débitos tributários.
Parágrafo único - Aplica-se o disposto no caput, especificamente,
aos imóveis localizados em parcelamentos aprovados e regularizados diante da legislação municipal.
Art. 129 - A Certidão Negativa será eficaz, dentro de seu prazo de
validade e para o fim a que se destina, perante qualquer órgão ou
entidade da Administração Federal, Estadual e Municipal, Direta
ou Indireta.
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TÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. 130 - Constitui infração, toda a ação ou omissão voluntária
ou não, que importe na inobservância por parte do sujeito passivo
ou de terceiro, de normas estabelecidas na legislação tributária do
Município, inclusive a simples omissão de registro de prestações
de serviços tributáveis na escrita fiscal, desde que lançados na
comercial.
§ 1º - Será considerado infrator todo aquele que cometer, constranger ou auxiliar alguém a praticar infração e, ainda, os responsáveis pela execução das leis e outros atos normativos baixados
pela Administração Municipal que, tendo conhecimento da infração, deixarem de autuar o infrator.
§ 2º - Presumir-se-á prestação de serviço tributável não registrado, quando se constatar:
I - o suprimento de caixa sem comprovação da origem do numerário, quer esteja escriturado ou não;
II - a efetivação de despesas, pagas ou arbitradas, em limite superior ao lucro bruto auferido pelo contribuinte;
III - a diferença entre o movimento tributável médio, apurado
em sistema especial de fiscalização, e o registrado nos 12 (doze)
meses imediatamente anteriores;
IV - a falta de registro de documentos fiscais referentes à prestação de serviços na escrita fiscal e contábil, quando existente esta;
V - a efetivação de despesas ou aquisição de bens e serviços por
titular de empresa, ou sócio de pessoa jurídica, em limite superior
ao pró-labore ou às retiradas, e sem comprovação da origem do
numerário;
VI - o pagamento de aquisições de mercadorias, bens, serviços,
despesas e outros ativos e passivos, em valor superior às disponibilidades do período;
VII - a existência de despesa ou de título de crédito pagos e não
escriturados, assim como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada;
VIII - a existência de valores registrados em máquina registradora,
equipamento emissor de cupom fiscal, processamento de dados,
ou outro equipamento utilizado, sem prévia autorização, ou de
forma irregular, apurados mediante a leitura do equipamento.
§ 3º - Não perdurará a presunção mencionada nos incisos I, II, e
VI do § 2º quando em contrário provarem os lançamentos efetuados em escrita contábil revestida das formalidades legais.
§ 2º - A escrita contábil não produzirá os efeitos previstos no §
2º, quando:
I - contiver vícios ou irregularidades que objetivem ou possibilitem
a sonegação de tributos;
II - os documentos fiscais emitidos ou recebidos contiverem omissões ou vícios, ou quando se verificar que as quantidades, operações ou valores lançados são inferiores aos reais;
III - os livros ou documentos fiscais forem declarados extraviados,
salvo se o contribuinte fizer comprovação das prestações e de que
sobre elas pagou o imposto devido;
IV - o contribuinte, embora intimado, persistir no propósito de não
exibir seus livros e documentos para exame.
Art. 131 - Os infratores sujeitam-se às seguintes penalidades:
I - aplicação de multas;
II - sujeição a sistema especial de fiscalização;
III - proibição de transacionar com os órgãos da administração
direta e indireta do Município.
VI - suspensão ou cancelamento de benefícios, assim entendidos as concessões dadas aos contribuintes para se eximirem do
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pagamento total ou parcial de tributos.
Parágrafo único - A imposição de penalidades:
I - não exclui:
a) - o pagamento do tributo;
b) - a fluência dos juros de mora;
c) - a correção monetária do débito.
II - não exime o infrator:
a) - do cumprimento da obrigação tributária acessória;
b) - de outras sanções cíveis, administrativas ou criminais que
couberem.
Capítulo II
Das Multas
Art. 132 - As multas serão calculadas tomando-se como base:
I - o valor da Unidade Fiscal do Município (UFM);
II - o valor do tributo, atualizado monetariamente.
§ 1º - As multas serão cumulativas quando resultarem, concomitantemente, do não cumprimento de obrigação tributária acessória e principal.
§ 2º - Apurando-se, na mesma ação, o não cumprimento de mais
de uma obrigação tributária acessória pela mesma pessoa, em
razão de um só fato, impor-se-á penalidade somente à infração
que corresponder à multa de maior valor.
§ 3º - As infrações decorrentes do Parcelamento do Solo, do Código de Obras, do Código de Postura, são previstas nas legislações
próprias.
Art. 133 - Com base no inciso I do artigo anterior desta lei, serão
aplicadas as seguintes multas:
I - 1,0 (uma) UFM (Unidade Fiscal Municipal):
a) quando a pessoa física ou jurídica deixar de inscrever-se nos
Cadastros Imobiliário, Mobiliário, de Anúncios e de Veículo de
Transporte de Passageiro, na forma e prazos previstos na legislação;
b) quando a pessoa física ou jurídica deixar de comunicar, na
forma e prazos previstos na legislação, as alterações dos dados
constantes dos Cadastros Imobiliário, Mobiliário de Contribuintes,
de Anúncios e de Veículo de Transporte de Passageiro, inclusive
a baixa;
c) por deixarem as pessoas, que gozam de isenção ou imunidade
de comunicarem, na forma e prazos regulamentares, a venda de
imóvel de sua propriedade ou alterações da situação fática que
impliquem na perda ou alteração do benefício;
d) por não atender à notificação do órgão fazendário, para declarar os dados necessários ao lançamento do IPTU, ou oferecê-los
incompletos;
e) por deixarem o responsável por loteamento ou o incorporador
de fornecer ao órgão fazendário competente, na forma e prazos
regulamentares, a relação mensal dos imóveis alienados ou prometidos à venda;
f) por deixar de apresentar, na forma e prazos regulamentares, a
declaração acerca dos bens ou direitos, transmitidos ou cedidos;
g) por deixar de apresentar, na forma e prazos regulamentares, o
demonstrativo de inexistência de preponderância de atividades;
h) por não registrar os livros fiscais na repartição competente;
I) deixar de apresentar, dentro do prazo estabelecido na legislação
tributária, a Declaração de Informações Fiscais (DIF) ou omitir
informações.
II - 2,0 (duas) UFM (Unidade Fiscal Municipal):
a) por não possuir livros fiscais na forma regulamentar;
b) por deixar de escriturar os livros fiscais na forma e prazos regulamentares;
c) por escriturar em forma ilegível, com omissões, incorreções ou
com emendas ou rasuras que dificultem ou impeçam a verificação
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dos dados;
d) por deixar de escriturar documento fiscal;
e) por deixar de reconstituir, na forma e prazos regulamentares, a
escrituração fiscal;
f) por não manter arquivado, pelo prazo de cinco anos, os livros e
documentos fiscais;
g) pela falta de indicação da inscrição municipal nos documentos
fiscais;
h) por emitir documento fiscal em número de vias inferior ao exigido;
i) por dar destinação às vias do documento fiscal diversa da indicada em suas vias;
j) por emitir documento fiscal de série diversa da prevista para a
operação;
k) por manter livros ou documento fiscal em local não autorizado
pelo fisco;
l) por não publicar ou não comunicar ao órgão fiscal, na forma e
prazos regulamentares, a ocorrência de extravio, furtos e/ou destruição em incêndio ou enchentes, de livros e documentos fiscais.
III - 3,0 (três) UFM (Unidade Fiscal Municipal):
a) por não possuir documentos fiscais na forma regulamentar;
b) por deixar de emitir documentos fiscais na forma regulamentar;
c) por imprimir, ou mandar imprimir, documento fiscal em desacordo com o modelo aprovado;
d) por deixar de prestar informações ou fornecer documentos,
quando solicitados pelo fisco;
e) por registrar indevidamente documento que gere dedução da
base de cálculo do imposto.
f) por possuir ou utilizar Equipamento Emissor de Cupom Fiscal
sem a autorização fornecida pelo Órgão fazendário do Município
ou pela Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina;
IV - 4,0 (quatro) UFM (Unidade Fiscal Municipal):
a) por embaraçar ou impedir a ação do fisco;
b) por deixar de exibir livros, documentos ou outros elementos,
quando solicitados pelo fisco;
c) por fornecer ou apresentar ao fisco informações ou documentos
inexatos ou inverídicos;
d) por imprimir ou mandar imprimir documentos fiscais sem autorização da repartição competente;
e) pela existência ou utilização de documento fiscal com numeração e série em duplicidade.
V - 3,0 (três) UFM (Unidade Fiscal Municipal), por qualquer ação
ou omissão não prevista nos incisos anteriores, que importe descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação tributária.
VI - 1,0 (uma) UFM (Unidade Fiscal Municipal), para cada conjunto
de 50 (cinquenta) jogos de Notas Fiscais e/ou Notas Fiscais Fatura
de prestação de serviços, ou fração:
a) emitir Notas Fiscais e/ou Notas Fiscais Fatura de prestação de
serviços, regulamentado pela Legislação Tributária Municipal, sem
a devida autorização ou homologação. Se escriturados os documentos fiscais e pagos os impostos devidos: redução de 50% (cinquenta por cento) sobre a multa;
b) imprimir Notas Fiscais e/ou Notas Fiscais Fatura de prestação
de serviços sem a devida autorização: redução de 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor da multa se o contribuinte, usuário dos
documentos fiscais impressos irregularmente, tiver recolhido os
impostos gerados com o uso deles.
Parágrafo único - O valor da penalidade aplicada será reduzido em
50% (cinquenta por cento), se recolhido dentro do prazo de 30
(trinta) dias contados da data da autuação.
Art. 134 - Na reincidência, a infração será punida com o dobro da
penalidade e, a cada reincidência subsequente, aplicar-se-á multa
correspondente à reincidência anterior, acrescida de 20% (vinte
por cento) sobre o seu valor.
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Parágrafo Único - Entende-se por reincidência a nova infração,
violando a mesma norma tributária, cometida pelo mesmo infrator,
dentro do prazo de cinco (cinco) anos, contados da data em que
se tornar definitiva a penalidade relativa à infração anterior.
Art. 135 - Na aplicação de multas por descumprimento de obrigações acessórias relativas ao imposto, que tenham por base a
Unidade Fiscal Municipal, deverá ser adotado o valor vigente no
momento da lavratura do auto de infração correspondente.
Art. 136 - Com base no inciso II, do artigo 132 deste Código, serão
aplicadas as seguintes multas:
I - de 100% (cem por cento) do valor do tributo omitido, corrigido
monetariamente, por infração:
a) por escriturar os livros fiscais com dolo, má-fé, fraude ou simulação;
b) por consignar em documento fiscal importância inferior ao efetivo valor da operação;
c) por consignar valores diferentes nas vias do mesmo documento
fiscal;
d) por qualquer outra omissão de receita;
II - de 100% do valor da prestação de serviços para o contribuinte
que emitir documento fiscal consignando declaração falsa quanto
ao estabelecimento prestador de serviço, ou quanto ao seu destinatário;
III - de 200% (duzentos por cento) do valor do tributo indevidamente apropriado, corrigido monetariamente, por infração relativa
à:
a) substituição tributária;
b) responsabilidade tributária.
Art. 137 - O crédito tributário e fiscal não quitado até o seu vencimento fica sujeito à incidência de:
I - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração, contados da data do vencimento;
II - multa moratória:
a) tratando-se de recolhimento espontâneo, no percentual de
0,33% (zero vírgula tinta e três por cento) do valor corrigido do
crédito tributário por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por
cento);
b) havendo ação fiscal, de 25% (vinte cinco por cento) do valor
corrigido do crédito tributário.
Art. 138 - O Documento de Arrecadação Municipal (DAM), declarações e quaisquer outros documentos necessários ao cumprimento do disposto neste Código, obedecerão aos modelos aprovados
pela Fazenda Municipal.
Capítulo III
Da Suspensão ou Cancelamento de Benefícios
Art. 139 - Os contribuintes que se encontrarem em débito para
com a Fazenda Pública Municipal não poderão dela receber quantias ou créditos de qualquer natureza nem participar de licitações
públicas ou administrativas para fornecimento de materiais ou
equipamentos, ou realização de obras e prestações de serviços
nos órgãos da Administração Municipal direta ou indireta, bem
como gozarem de quaisquer benefícios fiscais.
Parágrafo único - A proibição a que se refere este artigo não se
aplicará quando houver recurso administrativo ainda não decidido
definitivamente sobre o débito ou a multa.
Art. 140 - Poderão ser suspensas ou canceladas as concessões
dadas aos contribuintes para se eximirem de pagamento total ou
parcial de tributos, na hipótese de infringir à legislação tributária
pertinente.
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Parágrafo único - A suspensão ou cancelamento será determinado
pelo Prefeito, considerada a gravidade e natureza da infração.
Capítulo IV
Da Sujeição a Regime Especial de Fiscalização
Art. 141 - Será submetido a regime especial de fiscalização, o
contribuinte que:
I - apresentar indício de omissão de receita;
II - tiver praticado sonegação fiscal;
III - houver cometido crime contra a ordem tributária;
IV - reiteradamente viole a legislação tributária.
Art. 142 - Constitui indício de omissão de receita:
I - qualquer entrada de numerário, de origem não comprovada por
documento hábil;
II - a escrituração de suprimentos sem documentação hábil, idônea ou coincidente, em datas e valores, com as importâncias entregues pelo supridor, ou sem comprovação de disponibilidade
financeira deste;
III - a ocorrência de saldo credor nas contas do ativo circulante
ou do realizável;
IV - a efetivação de pagamento sem a correspondente disponibilidade financeira;
V - qualquer irregularidade verificada em equipamento fiscal utilizada pelo contribuinte, ressalvada a hipótese de defeito técnico,
devidamente comprovado por oficina credenciada.
Art. 143 - Sonegação fiscal é a ação ou omissão dolosa, fraudulenta ou simulatória do contribuinte, com ou sem concurso de
terceiro, em benefício deste ou daquele:
I - tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
a) da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais;
b) das condições pessoais do contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou crédito tributário correspondente.
II - tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu
pagamento.
Art. 144 - Enquanto perdurar o regime especial, os blocos de notas
fiscais, os livros e tudo o mais que for destinado ao registro de
operações, tributáveis ou não, será visado pelas Autoridades Fiscais incumbidas da aplicação do regime especial, antes de serem
utilizados pelos contribuintes.
§ 1º - O regime especial consistirá no acompanhamento de suas
atividades por agentes do fisco, dentro do estabelecimento do
contribuinte, por prazo não inferior a 10 (dez) dias, nem superior
a 60 (sessenta) dias.
§ 2º - Será permitida a manutenção do regime especial por prazo
superior ao fixado neste artigo, desde que persistam os motivos
que o determinaram.
Capítulo V
Da Atualização Monetária
Art. 145 - Os débitos decorrentes do não recolhimento na data
prevista de tributos, adicionais ou penalidades, que não forem efetivamente liquidados na data que deveriam ter sido pagos, terão
seu valor atualizado monetariamente em função das variações do
poder aquisitivo da moeda nacional, tendo como parâmetro o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Art. 146 - A atualização monetária prevista no artigo anterior
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aplicar-se-á inclusive quanto aos débitos cuja cobrança seja suspensa por medida administrativa ou judicial, salvo se o contribuinte tiver depositado em moeda corrente a importância questionada.
Parágrafo único - No caso deste artigo, a importância do depósito que tiver de ser devolvida, por ter sido julgado procedente
a reclamação, os recursos ou a medida judicial, será atualizada
monetariamente na forma prevista neste capítulo.
Art. 147 - As multas e os juros de mora previstos na legislação
tributária serão calculados sobre o respectivo montante, corrigido
monetariamente nos termos deste Capítulo.
Art. 148 - A atualização monetária prevista neste Capítulo se aplica
a quaisquer débitos tributários que deveriam ter sido pagos antes
da vigência deste Código, se o devedor ou seu representante legal
deixar de liquidar a obrigação no primeiro mês civil do ano seguinte ao que este Código entrar em vigor.
Art. 149 - Excluem-se das disposições do artigo anterior, os débitos cuja cobrança esteja suspensa, por medida administrativa ou
judicial, se o devedor ou seu representante legal já tiver depositado, em moeda, a importância questionada ou vier a fazê-lo no
primeiro mês civil do exercício seguinte em que este Código entrar
em vigor.
Art. 150 - A atualização monetária é de aplicação obrigatória, só
podendo ser dispensada nas hipóteses expressamente mencionadas neste capítulo.
Art. 151 - Constitui exercício irregular de suas atribuições, a autorização expressa ou tácita direta ou indiretamente, a qualquer
pessoa física ou jurídica, por parte de qualquer elemento do governo Municipal, seja de função ou cargo eletivo, comissionado, de
nomeação ou vinculação trabalhista, respondendo o responsável
civil, penal e administrativamente pela falta cometida.
TÍTULO IV
DAS NORMAS PROCESSUAIS
Capítulo I
Do Procedimento Fiscal
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 152 - O procedimento fiscal compreende o conjunto dos seguintes atos e formalidades:
I - atos;
a) apreensão
b) interdição;
II- formalidades:
a) Auto de Apreensão;
b) Auto de Infração e Termo de Intimação;
c) Auto de Interdição;
d) Relatório de Fiscalização;
e) Termo de Diligência Fiscal;
f) Termo de Início de Ação Fiscal;
g) Termo de Visita Fiscal;
h) Termo de Sujeição a Regime Especial de Fiscalização;
i) Termo de Intimação/Notificação;
j) Termo de Verificação Fiscal;
k) Notificação de Lançamento;
Art. 153 - O procedimento fiscal considera-se iniciado, excluindose a espontaneidade da iniciativa do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores, com a lavratura:
I - do Termo de Início de Ação Fiscal ou do Termo de Intimação,
para apresentar documentos fiscais ou não fiscais, de interesse da
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Fazenda Pública Municipal ;
II - do Auto de Apreensão, do Auto de Infração e Termo de Intimação e do Auto de Interdição;
III - do Termo de Diligência Fiscal, do Termo de Visita Fiscal, Relatório de Fiscalização e do Termo de Sujeição a Regime Especial
de Fiscalização, desde que caracterize o início do procedimento
para apuração de infração fiscal, de conhecimento prévio do contribuinte.
Seção II
Da Apreensão
Art. 154 - A Autoridade Fiscal apreenderá bens e documentos,
inclusive objetos e mercadorias, móveis ou não, livros, notas e
quaisquer outros papéis, fiscais ou não-fiscais, desde que constituem prova material de infração à legislação tributária.
Parágrafo único - Havendo prova, ou fundada suspeita, de que
os bens e documentos se encontram em residência particular ou
lugar utilizando como moradia, serão promovidas a busca e apreensão judiciais, sem prejuízo de medidas necessárias para evitar
a remoção clandestina.
Art. 155 - Os documentos apreendidos poderão, a requerimento
do autuado, ser-lhe devolvidos, ficando no processo cópia do inteiro teor ou da parte que deva fazer prova, caso o original não seja
indispensável a esse fim.
Art. 156 - As coisas apreendidas serão restituídas, a requerimento,
mediante depósito das quantias exigíveis, cuja importância será
arbitrada pela autoridade competente, ficando retidas, até decisão
final, os espécimes necessários à prova.
Parágrafo único - As quantias exigíveis serão arbitradas, levandose em conta os custos da apreensão, transporte e depósito.
Art. 157 - Se o autuado não provar o preenchimento das exigências legais para liberação dos bens apreendidos no prazo de 30
(trinta) dias a contar da data da apreensão, serão os bens levados
a hasta pública ou leilão.
§ 1º - Quando a apreensão recair em bens de fácil deterioração,
a hasta pública poderá se realizar a partir do próprio dia da apreensão.
§ 2º - Apurando-se, na venda, importância superior aos tributos,
multas, acréscimos e demais custos resultantes da apreensão e da
realização da hasta pública ou leilão, será o autuado notificado,
no prazo de 5 (cinco) dias, para receber o excedente, se já não
houver comparecido para fazê-lo.
§ 3º - Prescreve em 30 (trinta) dias o direito de retirar o saldo dos
bens levados a hasta pública ou leilão.
§ 4º - Decorrido o prazo prescricional, o saldo será convertido em
renda eventual.
Art. 158 - Não havendo licitante, os bens apreendidos de fácil deterioração ou de diminuto valor serão destinados, pelo Prefeito, a
instituições de caridade ou instituições públicas.
Parágrafo único - Aos demais bens, após 60 (sessenta) dias, a
administração dará destino que julgar conveniente.
Art. 159 - A hasta pública ou leilão serão anunciados com antecedência de 10 (dez) dias, através de edital afixado em lugar público
e veiculado na imprensa, se conveniente, com exceção ao disposto
no artigo 157, §1º deste Código.
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Parágrafo único - Os bens levados à hasta pública ou leilão serão
escriturados em livros próprios, mencionando-se as suas identificações, avaliações e os preços de arrematação.
Seção III
Da Interdição
Art. 160 - Sempre que a critério do Chefe do Poder Executivo
depois de garantida ao contribuinte a mais ampla oportunidade
de contestação das faltas arguidas em representação, for considerada ineficaz a aplicação das demais penalidades previstas na
legislação tributária, poderá ser interditado o estabelecimento do
infrator.
Art. 161 - A Autoridade Fiscal, auxiliada por força policial, interditará o local onde será exercida atividade em caráter provisório,
sem que o contribuinte tenha efetuado o pagamento antecipado
do imposto estimado.
§ 1º - A liberação para o exercício da atividade somente ocorrerá
após sanada, na sua plenitude, a irregularidade cometida.
§ 2º - A força policial a que se refere o caput deste artigo, poderá
ser requisitada para, exclusivamente, garantir a execução da ação
fiscal.
Seção IV
Dos Autos e Termos de Fiscalização
Art. 162 - Quanto aos Autos, Termos de Fiscalização e Nitificações
de Lançamento;
I - serão impressos e numerados, de forma destacável, em 03
(três) vias:
a) tipograficamente em talonário próprio;
b) ou eletronicamente em formulário contínuo.
II - conterão, entre outros, os seguintes elementos:
a) quanto à qualificação do contribuinte:
01) nome ou razão social;
02) domicílio tributário;
03) atividade econômica;
04) número de inscrição no cadastro, se o tiver.
b) quanto ao momento da lavratura:
01) local;
02) data;
03) hora.
04) a tipificação da infração;
05) indicação sobre o direito de defesa, citando o prazo.
c) quanto à formalização do procedimento:
01) nome e assinatura da Autoridade incumbida da ação fiscal
e do responsável, representante ou preposto do sujeito passivo;
02) enumeração de quaisquer fatos e circunstâncias que possam
esclarecer a ocorrência.
III - sempre que couber, farão referência aos documentos de fiscalização, direta ou indiretamente, relacionados com o procedimento
adotado;
IV - se o responsável, representante ou seu preposto, não puder
ou não quiser assiná-los, far-se-á menção dessa circunstância;
V - a assinatura não constitui formalidade essencial às suas validades, não implica confissão ou concordância, nem a recusa determinará ou agravará a pena;
VI - as omissões ou incorreções não acarretarão nulidades, desde
que do procedimento constem elementos necessários e suficientes
para a identificação dos fatos;
VII - serão lavrados, cumulativamente, quando couber, por Autoridade Fiscal, com precisão e clareza, sem entrelinhas, emendas
ou rasuras:
a) pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia ao contribuinte responsável, seu representante ou preposto,
contra recibo datado no original ou, no caso de recusa, certificado
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pelo Agente encarregado do procedimento;
b) por carta, acompanhada de cópia e com aviso de recebimento
(AR) datado e firmado pelo destinatário ou alguém de seu domicílio;
c) por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, quando resultarem
improfícuos os meios referidos nas alíneas “a” e “b” deste inciso,
ou for desconhecido o domicílio tributário do contribuinte.
VIII - presumem-se lavrados, quando:
a) pessoalmente, na data do recibo ou da certificação;
b) por carta, na data de recepção do comprovante de entrega,
e se esta for omitida, 30 (trinta) dias após a data de entrega da
carta no correio;
c) por edital, no termo da prova indicada, contado este da data de
afixação ou de publicação.
IX - uma vez lavrados, terá a Autoridade Fiscal o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para entregá-lo a registro.
X - quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência
inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo
para impugnação no concernente à matéria modificada
Art. 163 - É o instrumento legal utilizado pela Autoridade Fiscal
com o objetivo de formalizar:
I - o Auto de Apreensão: a apreensão de bens e documentos;
II - o Auto de Infração e Termo de Intimação: a penalização pela
violação, voluntária ou não, de normas estabelecidas na legislação
tributária;
III - o Auto de Interdição: a interdição de atividade provisória
inadimplente com a Fazenda Pública Municipal;
IV - o Relatório de Fiscalização: a realização de plantão e o levantamento efetuado em arbitramento, estimativa e homologação;
V - o Termo de Diligência Fiscal: a realização de diligência;
VI - o Termo de Início de Ação Fiscal: o início de levantamento
homologatório;
VII - o Termo de Visita Fiscal: a realização de inspeção;
VIII - o Termo de Sujeição a Regime Especial de Fiscalização: o
regime especial de fiscalização;
IX - o Termo de Intimação e/ou notificação: a solicitação de documento, informação, esclarecimento, e a ciência de decisões fiscais;
X - o Termo de Verificação Fiscal: o término de levantamento homologatório;
XI - Notificaçlão de Lançameto: o lançamento dos tributos municipais apurados em procedimentos de fiscalização.
Art. 164 - As formalidades do procedimento fiscal conterão, ainda,
relativamente ao:
I - Auto de Apreensão:
a) a relação de bens e documentos apreendidos;
b) a indicação do lugar onde ficarão depositados;
c) a assinatura do depositário, o qual será designado pelo autuante, podendo a designação recair no próprio detentor, se for idôneo,
a juízo do fisco;
d) a citação expressa do dispositivo legal violado;
II - Auto de Infração e Termo de Intimação:
a) a descrição do fato que ocasionar a infração;
b) a citação expressa do dispositivo legal que constitui a violação
e comina a sanção;
c) a comunicação para pagar o tributo e a multa devidos, ou apresentar defesa e provas, no prazo previsto.
III - Auto de Interdição:
a) a descrição do fato que ocasionar a interdição;
b) a citação expressa do dispositivo legal que constitui a infração
e comina a sanção;
c) a ciência da condição necessária para a liberação do exercício
da atividade interditada.
IV - Relatório de Fiscalização:
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a) a descrição, circunstanciada, de atos e fatos ocorridos no plantão e presentes no levantamento para elaboração de arbitramento, apuração de estimativa e homologação de lançamento.
b) a citação expressa da matéria tributável;
V - Termo de Diligência Fiscal:
a) a descrição, circunstanciada, de atos e fatos ocorridos na verificação;
b) a citação expressa do objetivo da diligência;
VI - Termo de Início de Ação Fiscal:
a) a data de início do levantamento homologatório;
b) o período a ser fiscalizado;
c) a relação de documentos solicitados;
d) o prazo para o término do levantamento e devolução dos documentos.
VII - Termo de Visita Fiscal:
a) a descrição do fato que ocasionar a inspeção;
b) a citação expressa do dispositivo legal que constitui a infração
e comina a sanção;
VIII - Termo de Sujeição a Regime Especial de Fiscalização:
a) a descrição do fato que ocasionar o regime;
b) a citação expressa do dispositivo legal que constitui a infração
e comina a sanção;
c) as prescrições fiscais a serem cumpridas pelo contribuinte;
d) o prazo de duração do regime.
IX - Termo de Intimação:
a) a relação de documentos solicitados;
b) a modalidade de informação pedida e/ou o tipo de esclarecimento a ser prestado e/ou a decisão fiscal cientificada;
c) a fundamentação legal;
d) a indicação da penalidade cabível, em caso de descumprimento;
e) o prazo para atendimento do objeto da intimação.
X - Termo de Verificação Fiscal:
a) a descrição, circunstanciada, de atos e fatos ocorridos no plantão e presentes no levantamento para elaboração de arbitramento, apurarão de estimativa e homologação de lançamento.
b) a citação expressa da matéria tributável.
XI - Noficação de Lançamento:
a) nome, domicílio tributário ou endereço do sujeito passivo;
b) descrição do valor principal, da atualização monetária, da multa
e juros devidos;
c) indicação da origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
d) intimação para pagamento ou impugnação, com indicação do
respectivo prazo e data do seu início.
Capítulo II
Do Processo Administrativo Tributário
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 165 - O Processo Administrativo Tributário será:
I - regido pelas disposições desta Lei Compelemtar;
II - iniciado por petição da parte interessada ou de ofício, pela
Autoridade Fiscal;
III - aquele que versar sobre interpretação ou aplicação de legislação tributária.
Seção II
Dos Prazos
Art. 166 - Os prazos:
I - são contínuos e peremptórios, excluindo-se, em sua contagem,
o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento;
II - só se iniciam ou se vencem em dia de expediente normal do
órgão em que corra o processo ou em que deva ser praticado o
ato;
III - serão de 30 (trinta) dias para:
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a) apresentação de defesa;
b) elaboração de contestação;
c) pronunciamento e cumprimento de despacho e decisão;
d) resposta à consulta;
e) interposição de recurso voluntário;
IV - serão de 15 (quinze) dias para conclusão de diligência e esclarecimento;
V - serão de 10 (dez) dias para interposição de recurso de ofício;
VI - não estando fixados, serão 30 (trinta) dias para a prática de
ato a cargo do interessado;
VII - contar-se-ão:
a) de defesa, a partir da notificação de lançamento de tributo ou
ato administrativo dele decorrente ou da lavratura do Auto de Infração e Termo de Intimação;
b) de contestação, diligência, consulta, despacho e decisão, a partir do recebimento do processo;
c) de recurso, e cumprimento de despacho e decisão, a partir da
ciência da decisão ou publicação do acórdão.
VIII - fixados, suspendem-se a partir da data em que for determinada qualquer diligência, recomeçando a fluir no dia em que o
processo retornar.
Seção III
Da Petição
Art. 167 - A petição:
I - será feita através de requerimento contendo as seguintes indicações:
a) nome ou razão social do sujeito passivo;
b) número de inscrição no Cadastro Fiscal;
c) domicílio tributário;
d) a pretensão e seus fundamentos, assim como declaração do
montante que for resultado devido, quando a dúvida ou o litígio
versar sobre valor;
e) as diligências pretendidas, expostos os motivos que as justifiquem.
II - será indeferida quando manifestamente inepta ou a parte for
ilegítima, ficando, entretanto, vedado à repartição recusar o seu
recebimento;
III - não poderá reunir matéria referente a tributos diversos, bem
como impugnação ou recurso relativo a mais de um lançamento,
decisão, Sujeito Passivo ou Auto de Infração e Termo de Intimação.
Seção IV
Da Instauração
Art. 168 - O Processo Administrativo Tributário será instaurado
por:
I - petição do contribuinte, responsável ou seu preposto, reclamando contra lançamento de tributo ou ato administrativo dele
decorrente;
II - Auto de Infração e Termo de Intimação.
Art. 169 - O servidor que instaurar o processo:
I - receberá a documentação;
II - certificará a data de recebimento;
III - numerará e rubricará as folhas dos autos;
IV - o encaminhará para a devida instrução.
Seção V
Da Instrução
Art. 170 - A autoridade que instruir o processo:
I - solicitará informações e pareceres;
II - deferirá ou indeferirá provas requeridas;
III - numerará e rubricará as folhas apensadas;
IV - mandará cientificar os interessados, quando for o caso;
V - abrirá prazo para recurso.
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Parágrafo único - Na declaração de nulidade, a autoridade dirá
os atos alcançados e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou à solução do processo.
Seção VI
Das Disposições Diversas
Art. 171 - O processo será organizado em ordem cronológica e
terá suas folhas numeradas e rubricadas.
Art. 172 - É facultado do Sujeito Passivo ou a quem o represente,
sempre que necessário, ter vista dos processos em que for parte.
Art. 173 - Os documentos apresentados pela parte poderão ser
restituídos, em qualquer fase do processo, desde que não haja
prejuízo para a solução deste, exigindo-se a substituição por cópias autenticadas.
Art. 174 - Pode o interessado, em quaisquer fase do processo em
que seja parte, pedir certidão das peças relativas aos atos decisórios, utilizando-se, sempre que possível, de sistemas reprográficos, com autenticação por funcionário habilitado.
§ 1º - Da certidão constará, expressamente, se a decisão transitou
ou não em julgado na via administrativa.
§ 2º - Só será dada Certidão de atos opinativos quando os mesmos forem indicados expressamente, nos atos decisórios, como
seu fundamento.
§ 3º - Quando a finalidade da Certidão for instruir processo judicial, mencionar-se-á o direito em questão e fornecer-se-ão dados
suficientes para identificar a ação.
Art. 175 - Os interessados podem apresentar suas petições e os
documentos que os instruírem em duas vias, a fim de que a segunda lhes seja devolvida devidamente autenticada pela repartição, valendo como prova de entrega.
Capitulo III
Do Processo Contencioso Fiscal
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 176 - Considera-se processo contencioso, todo aquele que
versar sobre a aplicação da legislação tributária municipal.
§ 1° As falhas do processo não constituirão de nulidade sempre
que existam elementos que permitam supri-las, sem cerceamento
do direito de defesa do interessado.
§ 2° A apresentação de processo à autoridade incompetente não
produzirá caducidade ou perempção, devendo a petição ser encaminhada, de ofício, à autoridade competente.
Art. 177 - Os processos contenciosos serão organizados na forma
de autos forenses e sob essa forma serão instruídas e julgadas,
atendidas, principalmente, as normas:
I - qualquer referencia a elementos constantes do processo deverá ser feita com indicação precisa do número da folha em que se
encontrem registrados;
II - em caso de referências a elementos constantes de processo
anexado ao que estiver em estudo, far-se-á, também, a menção
do número do processo em que estiver a folha citada;
III - renumeração e rubrica a tinta, nos casos de organização do
processo, cancelando-se a paginação anterior e consignando-se
expressamente esta providência;
IV - nas informações ou despachos será observado o seguinte:
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a) - clareza, sobriedade, precisão e linguagem isenta de acrimônia
ou parcialidade;
b) - concisão na elucidação do assunto;
c) - legibilidade, adotando-se, preferencialmente, o uso da digitação;
d) - transcrição das disposições legais citadas;
e) - ressalva, ao final, de entrelinhas, emendas e rasuras.
V - O fecho das informações ou despachos conterá:
a) - a denominação do órgão em que tem exercício o funcionário,
permitido a abreviatura;
b) - a data;
c) - a assinatura;
d) - o nome do funcionário por extenso e o cargo ou função.
VI - o processo em andamento conterá, após cada escrito, a declaração da data do recebimento ou encaminhamento, feita pelo
funcionário que o recebeu e ou encaminhou.
Art. 178 - Nenhum processo ficará em poder de funcionário por
mais de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade e quando à
natureza do assunto exigir maior prazo para exame e elucidação,
o retardamento deverá ser convenientemente justificado.
Art. 179 - Os processos com a nota “urgência” terão preferência
sobre todos os demais, de forma que sua instrução e julgamento
se façam com a maior brevidade possível.
Parágrafo único - A nota de “urgência” será aposta na capa do
processo, à direita, no alto, e só será considerada, se rubricada
pelo Titular do Órgão da Administração da Prefeitura Municipal.
Art. 180 - Formam o processo contencioso:
I - as contestações;
II - as reclamações;
III - as impugnações;
IV - os recursos;
V - as consultas;
Art. 181 - Qualquer pessoa pode representar contra toda ação
ou omissão que possa resultar em evasão de renda ou infração à
legislação tributária do Município.
Parágrafo único - A autoridade que receber a representação determinará as providências necessárias para a completa verificação de
sua procedência ou improcedência.

reclamar de lançamentos de tributos contra ele expedidos, salvo
quanto aos lançamentos decorrentes de procedimentos de fiscalização tributária, quando caberá impugnação.
§ 1° - A reclamação será dirigida, em petição, à autoridade julgadora de primeira instância, facultada a juntada de provas.
§ 2° - A petição assinada por procurador somente produzirá efeitos, se estiver acompanhada do respectivo instrumento de mandato.
§ 3° - O prazo para interposição de reclamação é de 30 (trinta)
dias contados da data do recebimento do documento de lançamento.
§ 4° - Serão consideradas peremptas as reclamações interpostas
fora do prazo concedido para satisfação da obrigação a que se
referir o lançamento.
Art. 184 - É vedado ao contribuinte reunir, numa única petição,
reclamações contra mais de um lançamento, exceto quando constituírem prova de fatos conexos.
Art. 185 - Não cabe reclamação contra lançamento referente a
créditos tributários registrados nos livros fiscais próprios do sujeito
passivo
Seção IV
Da Impugnação
Art. 186 - É lícito ao sujeito passivo apresentar impugnação ao
auto de infração e à notificação de lançamento contra ele lavrados.
§ 1° - A impugnação será dirigida, em petição, à autoridade julgadora de primeira instância.
§ 2° - O prazo para interposição de impugnação é de 30 (trinta)
dias contados da data do recebimento do auto de infração.
§ 3°. Não se conhecerá de impugnação apresentada fora do prazo
legalmente concedido para tanto.
Art. 187 - Na impugnação o sujeito passivo alegará toda a matéria
que entender útil, anexando se necessárias provas documentadas.

Seção II
Da Contestação

Seção V
Dos Recursos

Art. 182 - É facultado ao denunciado contestar a representação
pela qual se denuncie qualquer ação ou omissão que possa resultar evasão de renda ou infração à legislação tributária do Município.

Subseção I
Do Recurso Voluntário

§ 1° - Na contestação, o representado alegará a matéria que entender útil, indicando ou requerendo às provas que pretende produzir, juntando desde logo as que constarem do documento.
§ 2° - Não se admitirá prova fundada em depoimento pessoal de
funcionário público municipal ou representante da Fazenda Pública
municipal.
§ 3° - A contestação será interposta à autoridade a quem competir
a apuração da infração à legislação tributária municipal, dentro do
prazo de 30 (trinta) dias.
Seção III
Da Reclamação
Art. 183 - É lícito ao sujeito passivo da obrigação tributária principal
ASSINADO DIGITALMENTE
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Art. 188 - Das decisões de primeira instância, quando contrárias
ao sujeito passivo da obrigação tributária, caberá recurso voluntário à Fazenda Municipal.
Art. 189 - O prazo para apresentação de recurso voluntário será de
30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da comunicação
da decisão de primeira instância.
Art. 190 - O recurso voluntário será entregue à repartição em que
se constituiu o processo fiscal original, e por ela encaminhado à
destinação.
Art. 191 - É vedado reunir em uma só petição recursos referentes
a mais de uma decisão, ainda que versem sobre assunto da mesma natureza, ou refiram-se ao mesmo contribuinte.
Art. 192 - Os recursos voluntários interpostos depois de esgotado
o prazo previsto no artigo 189 deste Código, serão encaminhados
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à Fazenda Municipal, que deles poderá tomar conhecimento, excepcionalmente, determinando o levantamento de perempção,
nos casos em que esta tenha ocorrido por motivo alheio à vontade
dos interessados.
Subseção II
Do Recurso de Ofício
Art. 193 - Das decisões de primeira instância contrárias, no todo
ou em parte, à Fazenda Municipal, inclusive por desclassificação
de infração, será obrigatoriamente interposto recurso de ofício ao
Município, com efeito, suspensivo.
Parágrafo Único - Se a autoridade julgadora deixar de recorrer de
ofício, quando cabível a medida, cumpre ao funcionário que subscreveu a inicial do processo, ou que do fato tomar conhecimento,
interpor recurso, em petição encaminhada por intermédio daquela
autoridade.
Art. 194 - Será facultado o recurso de ofício independentemente
do valor fixado no artigo anterior, quando a autoridade julgadora de primeira instância, justificadamente, considerar decorrer do
mérito do feito, maior interesse para a Fazenda Municipal.
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Art. 198 - Nas decisões administrativas não se poderá questionar
sobre a existência, a capitulação legal, a autoria, as circunstâncias
materiais, a natureza e a extensão dos efeitos já apreciados, sob
esses aspectos, por decisão judicial definitiva, sem prejuízo, porém, da apreciação dos fatos conexos ou consequentes.
Art. 199 - As autoridades julgadoras administrativas são incompetentes para:
I - declarar a inconstitucionalidade da legislação tributária;
II - dispensar, por equidade, o cumprimento da obrigação tributária.
Seção II
Do Julgamento de Primeira Instância
Art. 200 - O Secretário Municipal da Fazenda, ou seus sucessores,
na forma do art. 197, deste Código, proferirá decisão de primeira
instância, devidamente fundamentada, e, quando cabível, aplicará
as penalidades fixadas pela legislação tributária.
§ 1° - A decisão deverá ser proferida em prazo não superior a
30 (trinta) dias, contados da data do recebimento do processo
concluso.

Seção VI
Da Consulta

§ 2°. Interrompe-se o prazo citado no parágrafo anterior, sempre
que se determinar baixa do processo em diligência.

Art. 195 - É assegurado ao sujeito passivo da obrigação tributária,
ou ao seu representante legal, o direito de formular consulta sobre
a interpretação e a aplicação da legislação tributária municipal, em
relação a fato concreto do seu interesse.

Art. 201 - Ao interessado se comunicará a decisão proferida em
primeira instância:
I - pessoalmente, por aposição do “ciente” no processo;
II - pelo correio, com aviso de recebimento;
III - por edital, afixado no local próprio do Paço Municipal ou publicado no “Diário Oficial do Estado” ou jornal de boa circulação
no Município.

§ 1° - Não se admitirá consulta que versar sobre objeto de ação
fiscal já iniciada contra o consulente.
§ 2° - A consulta deverá ser formulada com objetividade e clareza e somente poderá focalizar dúvidas relativas à situação do
consulente.
§ 3° - Quando a consulta for formulada por sindicato, associação,
federação ou confederação de categorias econômicas ou profissionais, poderá ter como objeto assunto do interesse dos seus integrantes, caso em que o processamento da petição não impedirá
o inicio de qualquer procedimento fiscal destinado à apuração de
faltas relacionadas com a matéria consultada.
Art. 196 - No decurso da ação fiscal, ocorrendo dúvidas relativas à
interpretação e aplicação da legislação tributaria, poderá o Agente
Fiscal formular consulta, interrompendo a fiscalização iniciada, se
for o caso.
Capitulo IV
Do Julgamento de Processos Contencioso
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 197 - Os litígios fiscais suscitados pela aplicação da legislação
tributária, são competentes para julgar na esfera administrativa:
I - em primeira Instância decide o Secretário Municipal da Fazenda
e, na sua ausência, sucessivamente, o Diretor do Departamento
de Tributos, Fiscalização e Dívida Ativa, o Diretor do Departamento de Contabilidade e o Diretor do Departamento Financeiro e de
Tesouraria.
II - em segunda instância, o Prefeito Municipal.
Parágrafo único - Ao sujeito passivo, acusado ou interessado, será
ofertada plena garantia de defesa e de prova.
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Parágrafo único - A comunicação indicará, obrigatoriamente, o
prazo para interposição de recurso voluntário à instância superior.
Art. 202 - Não sendo proferida decisão, no prazo legal, nem baixado o processo em diligência, poderá a parte interpor recurso
voluntário, como se julgada procedente a ação fiscal ou improcedente a reclamação ou defesa, cessando, com a interposição do
recurso, a jurisdição da autoridade de primeira instância.
Art. 203 - São consideradas definitivas e irrecorríveis as decisões
proferidas em primeira instância depois de transitadas em julgado.
Seção III
Do Julgamento de Segunda Instância
Art. 204 - As decisões de segunda instância competem ao Prefeito
Municipal e serão definitivas e irrecorríveis.
Art. 205 - As decisões definitivas serão cumpridas:
I - pela conversão do valor do depósito em renda ordinária ou por
sua devolução;
II - pela citação do contribuinte para, no prazo de 10 (dez) dias,
satisfazer o pagamento da obrigação tributária principal referida
na condenação ou pagar a diferença entre o valor da condenação
e a importância depositada;
III - pela inscrição do crédito tributário em dívida ativa.
LIVRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
TÍTULO I
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
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Capítulo I
Das Disposições Gerais
Art. 206 - Integram o Sistema Tributário do Município:
I - Impostos:
a) Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana;
b) Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos”;
c) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
II - Taxas:
a) Decorrentes do exercício do poder de polícia do Município;
b) De atos relativos à utilização efetiva ou potencial de serviços
municipais específicos e divisíveis.
III - Taxa de contribuição para custeio de iluminação pública (COSIP).
IV - Contribuição de Melhoria.
Capítulo II
Da Competência Tributária
Art. 207 - A atribuição constitucional de competência tributária
compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição da República, na Constituição do
Estado e na Lei Orgânica do Município, e observado o disposto
nesta Lei Complementar.
Art. 208 - A competência tributária é indelegável, salvo atribuição
das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis,
serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária,
conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra.
§ 1º - A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem ao Município.
§ 2º - A atribuição pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato
unilateral do Município.
§ 3º - Não constitui delegação de competência o cometimento, a
pessoas de direito privado, do encargo ou da função de arrecadar
tributos.
Capítulo III
Das Limitações da Competência Tributária
Art. 209 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Município:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em
razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos
ou direitos;
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentados;
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei
que os instituiu ou aumentou;
c) antes de decorridos 90 (noventa) dias da data em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto
na alínea b.
IV - utilizar tributo, com efeito, de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por
meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das
ASSINADO DIGITALMENTE
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instituições de educação, de assistência social e cultural, recreativa e esportiva, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
§ 1º - O disposto no inciso VI não exclui a atribuição, por lei, às
entidades nele referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensam da prática
de atos, previstas em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros.
§ 2º - A vedação do inciso VI, letra a, é extensiva às autarquias
e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que
se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculado a suas
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§ 3º - As vedações do inciso VI, letra a, e do parágrafo anterior
não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados
com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem
exonera o promitente comprador da obrigação de pagar imposto
relativamente ao bem imóvel.
§ 4º - A vedação expressa no inciso VI, alíneas b e c compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados
com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas,
previstas nos respectivos estatutos ou dos atos constitutivos.
§ 5º - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido
mediante lei específica municipal, que regule exclusivamente as
matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição.
§ 6º - A lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto
ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga,
caso não se realize o fato gerador presumido.
§ 7º - A vedação do inciso III, alínea c, não se aplica à fixação da
base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano.
Art. 210 - É vedado ao Município estabelecer diferença tributária
entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua
procedência ou destino.
Art. 211 - O disposto na alínea c do inciso VI do artigo 209 é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades
nele referidas:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros
revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Parágrafo único - Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 209, a autoridade competente pode
suspender a aplicação do benefício.
TÍTULO II
DOS CADASTROS TRIBUTÁRIOS
Capitulo I
Das Disposições Gerais
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Art. 212 - O Cadastro Municipal de Contribuintes, mantido pelo
setor tributário da Prefeitura, será composto de:
I - Cadastro Imobiliário;
II - Cadastro Econômico Fiscal.
Parágrafo único - O setor tributário poderá, quando necessário,
instituir outras modalidades de cadastramento de contribuinte, a
fim de atender a organização fazendária dos tributos municipais.
Art. 213 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a celebrar
convênio com a União e com o Estado, visando utilizar os dados e
elementos cadastrais disponíveis, bem como o número de inscrição do Cadastro Geral de Contribuinte, de âmbito federal e estadual, para melhor caracterização de seus registros.
Capitulo II
Do Cadastro Imobiliário
Seção I
Da Finalidade
Art. 214 - O Cadastro Imobiliário tem por finalidade o registro das
propriedades prediais e territoriais urbanas existentes, ou que vierem a existir, no Município de Monte Carlo, bem como dos sujeitos
passivos das obrigações que as gravam, e dos elementos que permitam a exata apuração do montante dessa obrigação.
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§ 1° - A propriedade que se limitar com mais de um logradouro
será considerada como situada naquele em que a propriedade territorial apresentar testada de maior valor no Cadastro Imobiliário.
§ 2° - A petição mencionada neste artigo será anexada à planta da propriedade territorial, em escala que possibilite a perfeita
identificação da situação. Em se tratando de área loteada, deverá
a planta ser completa, em escala que permita a anotação dos
desdobramentos, e designar o valor da aquisição, logradouros,
quadras e lotes, área total, áreas cedidas ao Patrimônio Municipal,
áreas compromissadas e áreas alienadas.
Art. 217 - Considera-se documento hábil, para fins de inscrição no
cadastro imobiliário:
I - a escritura lavrada registrada ou não;
II - o contrato de compra e venda registrado ou não;
III - o formal de partilha registrado ou não;
IV - as certidões relativas às decisões judiciais que impliquem
transmissão de imóveis.
Art. 218 - Consideram-se prejudicadas para a inscrição, as propriedades cujas petições apresentem informações destinadas à identificação do sujeito passivo da obrigação tributária e à apuração de
seu montante de maneira incorreta, incompleta ou inexata.

Parágrafo único - Não ilide a obrigatoriedade do registro, a isenção
ou a imunidade.

Art. 219 - Serão obrigatoriamente comunicadas ao setor responsável pela área fazendária, também em petição, as ocorrências que
possam, de qualquer maneira, alterar os registros constantes do
Cadastro Imobiliário.

Seção II
Da Inscrição

Parágrafo único - É de 30 (trinta) dias, contados da data de ocorrência, o prazo para a comunicação referida neste artigo.

Art. 215 - A inscrição das propriedades prediais e territoriais urbanas no Cadastro Imobiliário será promovida:
I - pelo proprietário ou seu representante legal, ou pelo respectivo
possuidor a qualquer título;
II - por qualquer dos condôminos;
III - pelo compromissado comprador;
IV - de ofício, em se tratando de propriedade de entidade de direito público, ou ainda, quando a inscrição deixar de ser feita no
prazo e na forma legal.

Art. 220 - Em caso de litígio sobre o domínio da propriedade, a
inscrição mencionará tal circunstância, bem como o nome dos litigantes, dos possuidores da propriedade, a natureza do feito e o
cartório por onde tramita a ação.

§ 1° - É fixado o prazo de 30 (trinta) dias para a promoção da
inscrição, contados da data da conclusão das construções, reconstruções ou reformas, e, nos casos de aquisição, a qualquer título
ou da assinatura da escritura formal.
§ 2° - Aproveita ao requerente, para os fins deste artigo, o requerimento de “habite-se”, devendo o processo, em tal caso, ser encaminhado ao setor responsável pela área fazendária para registro
da alteração no Cadastro Imobiliário.
Art. 216 - Para efetivar a inscrição, o responsável deverá, em petição, apresentar as seguintes informações:
I - nome do proprietário, possuidor ou compromissário comprador
da propriedade;
II - localização da propriedade;
III - serviços públicos e melhoramentos existentes nos logradouros em que se situa a propriedade;
IV - descrição e área da propriedade territorial;
V - área, características e tempo de vida da propriedade predial;
VI - valor venal da propriedade territorial, e de propriedade predial, quando existente;
VII - utilização dada à propriedade;
VIII - existência, ou não, de passeios e muro em toda a extensão
da testada;
IX - valor da aquisição.
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Art. 221 - Os responsáveis por loteamentos ficam obrigados a fornecer ao setor Tributário, a relação dos lotes alienados definitivamente ou mediante compromisso, 30 (trinta) dias após a venda,
mencionando o nome do comprador, endereço, os números da
quadra e lotes, dimensões destes e os respectivos valores dos
contratos.
Art. 222 - Do cadastro Imobiliário constará o valor venal atribuído
à propriedade nos termos da legislação tributária, ainda que discordante este do declarado pelo responsável.
Capitulo III
Do Cadastro Econômico Fiscal
Seção I
Da Finalidade
Art. 223 - O Cadastro Econômico tem por finalidade o registro nominal dos sujeitos passivos da obrigação tributária, ou dos que por
ela forem responsáveis, referentes aos impostos sobre:
I - Transmissão inter vivos de bens imóveis.
II - Serviços.
Seção II
Da Inscrição
Art. 224 - A inscrição no Cadastro Econômico será promovida pelo
sujeito passivo da obrigação tributária, ou responsável, em requerimento à Fazenda Municipal, acompanhado da respectiva ficha de
cadastramento.
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§ 1° - Como complemento dos dados para a inscrição, o sujeito
passivo é obrigado a fornecer, por escrito ou verbalmente, a critério do Fisco, quaisquer informações que lhe forem solicitadas.

Art. 230 - O imposto é anual e, na forma de lei civil, se transmite
aos adquirentes, salvo se constar na escritura, certidão negativa
de débitos relativos ao imóvel.

§ 2° - Em se tratando de sociedade, a prova de identidade será
exigida de todos os membros da sociedade.

Parágrafo único - O fato gerador do imposto ocorre no 1º (primeiro) dia de cada exercício financeiro.

Art. 225 - A inscrição, por estabelecimento ou local de atividade,
precederá o início da atividade.

Seção III
Da Base de Cálculo

§ 1° - A inscrição será intransferível e obrigatoriamente renovada
sempre que ocorrer qualquer modificação na identificação do contribuinte, especificamente quanto ao “nome/razão social” ou “local
do estabelecimento”.

Art. 231 - A base de cálculo do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana é o valor venal do bem alcançado pela
tributação.

§ 2° - O cancelamento de inscrição, por transferência, venda fechamento ou baixa do estabelecimento será requerido dentro do
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ocorrência.
Art. 226 - As pessoas físicas ou jurídicas, são obrigadas, no prazo
de 30 (trinta) dias, contados da data da respectiva ocorrência:
I - a informar ao Cadastro Econômico Fiscal qualquer alteração
contratual ou estatutária;
II - informar ao Cadastro Econômico Fiscal o encerramento de
suas atividades, a fim de ser dada baixa da sua inscrição;
III - a exibir os documentos necessários à atualização cadastral,
bem como a dar todas as informações solicitadas pelo fisco.
Art. 227 - O pedido de baixa será efetivado através de requerimento do contribuinte ou seu preposto, à Prefeitura.
§ 1° - Recebido o requerimento de baixa, o fiscal de tributos efetuará a fiscalização do contribuinte, se for o caso.
§ 2° - Encerrados os trabalhos de fiscalização, será expedido pelo
agente fiscal à liberação para a baixa do cadastro do contribuinte.
§ 3° - A expedição da certidão negativa de baixa ficará condicionada ao pagamento dos tributos remanescentes de responsabilidade
do contribuinte.
TITULO III
DOS IMPOSTOS
Capítulo I
Do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
Seção I
Do Fato Gerador
Art. 228 - O Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil
ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física,
como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana do Município
ou em áreas a ela equiparadas por lei.
§ 1º - Para efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana o
espaço territorial definido por lei municipal específica.
§ 2º - Consideram-se urbanas as áreas urbanizáveis, ou expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pela Prefeitura,
destinados à habitação, a indústria ou ao comércio, mesmo que
localizados fora da zona urbana.
Seção II
Do Sujeito Passivo
Art. 229 - São contribuintes do imposto o proprietário do imóvel,
o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
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Parágrafo único - Para a apuração do valor venal da propriedade
predial e territorial urbana a administração tributária o fará através
de elementos e dados por ela conhecidos, inclusive, pelos dados
existentes no cadastro imobiliário.
Art. 232 - A base de cálculo do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é alcançada através da aplicação da seguinte fórmula:
VI = VT + VP
Onde:
VI = Valor venal do imóvel;
VT = Valor venal da propriedade territorial;
VP = Valor venal da propriedade predial.
Art. 233 - O valor venal da propriedade territorial será obtido pela
multiplicação de sua área territorial total, em metros quadrados,
pelo valor do metro quadrado segundo o local onde se situa o
imóvel na Pauta de Valores Venais dos Terrenos Urbanos, previsto
na Tabela I do Anexo I deste Código.
§ 1º - Para terrenos situados em vias, logradouros ou setores não
especificados na pauta de valores, utilizar-se-á os valores das vias,
logradouros públicos ou setores em que começa e termina a via,
logradouro ou setor considerado.
§ 2º - A base de cálculo da propriedade territorial em que estiver
sendo executada construção ou reconstrução, legalmente autorizada, permanecerá inalterada a partir do ano seguinte àquele em
que for feita a comunicação do início da obra, até o término do
exercício em que ocorrer a sua conclusão, desde que tenha duração normal e seja executada ininterruptamente.
§ 3º - Havendo mais de uma unidade construída sob a área total territorial, a mesma será dividida proporcionalmente pela área
construída das unidades.
§ 4º - Para a obtenção do valor venal da propriedade territorial
será aplicada a seguinte fórmula:
VT = Att X Vpv
Onde:
VT = Valor da propriedade territorial;
Att = Área territorial total;
Vpv = Valores venais dos terrenos urbanos;
§ 5º - A pauta de valores poderá ser revista anualmente por comissão especial designada para este fim, que promoverá os ajustes necessários nos valores dos logradouros que receberem melhoramentos públicos, os quais vigorarão para o ano seguinte após
aprovação de lei que os autorize.
Art. 234 - O valor venal da propriedade predial será obtido pela
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multiplicação de sua área predial total da unidade (Apt), em metros quadrados, pelo valor básico do metro quadrado (Vbm) previsto na Tabela II do Anexo I deste Código;
§ 1º - Para a obtenção do valor venal da propriedade predial será
aplicada a seguinte fórmula:
VP = Apt X Vbm
Onde:
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§ 4º - O valor do lançamento corresponderá ao imposto anual.
Seção VI
Do Pagamento
Art. 237 - O pagamento integral do imposto até a data do seu
vencimento assegura ao contribuinte o direito a um desconto de
até 20% (vinte por cento).

VP = Valor da propriedade predial;
Apt = Área predial total da unidade;
Vbm = Valor básico do m² da construção;

Parágrafo único - O executivo definirá através de Decreto a data
de vencimento para pagamento integral, bem como seu percentual de desconto, as datas de vencimento da primeira e demais
parcelas e prorrogará o vencimento quando preciso, para atender
as necessidades administrativas de remessa e outras.

§ 2º - Todo prédio, habitado/utilizado ou em condições de o ser,
poderá ser lançado pela Administração Tributária.

Seção VII
Das Isenções

Seção IV
Das Alíquotas

Art. 238 - São isentos do imposto sobre a propriedade predial e
territorial urbana:

Art. 235 - As alíquotas do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana são as seguintes:
I - Imóvel não edificado, em fase de construção ou em ruínas:
2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor venal;
II - Imóvel com edificação de uso comercial, de prestação de serviços ou industrial: 1,5% (um vírgula cinco por cento) do valor
venal.
III - Imóvel com edificação de uso residencial: 1,0% (um por cento) do valor venal.

I - os imóveis cedidos gratuitamente em sua totalidade para uso
da União, do Estado ou do Município e suas autarquias;

§ 1º - O Imposto Territorial Urbano, incidente sobre os terrenos
não edificados ou com ruínas existentes ou que venham existir em
zonas beneficiadas com pavimentação, rede de energia elétrica,
drenagens, esgotos sanitários, rede de abastecimento de água ou
outros benefícios, sofrerá a incidência das seguintes alíquotas:
I - 2º ano: 2,6% (dois vírgula seis por cento);
II - 3º ano: 2,7 % (dois vírgula sete por cento);
III - 4º ano: 2,8% (dois vírgula oito por cento);
IV - A partir do 5º ano: 2,9 % (dois vírgula nove por cento);
§ 2º - As alíquotas previstas no § 1º deste artigo somente incidirão
enquanto a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel
pertencerem ao mesmo contribuinte.
§ 3º - As alíquotas previstas no § 1º deste artigo não se aplicam
aos terrenos urbanos cuja enquanto a propriedade seja do loteador.
Seção V
Do Lançamento
Art. 236 - O lançamento do imposto será feito de ofício, anualmente, no início de cada exercício financeiro, em moeda corrente
nacional, com base nas informações de cadastro da situação fática
e/ou jurídica existente ao se encerrar o exercício anterior.
§ 1º - O lançamento far-se-á no nome sob o qual estiver inscrita a
propriedade no Cadastro Imobiliário.
§ 2º - Na hipótese de condomínio indiviso, o lançamento será feito
em nome de um, de alguns ou de todos os condôminos, mas só se
arrecadará o crédito fiscal globalmente.
§ 3º - Os apartamentos, unidades ou dependências com economias autônomas serão lançados um a um, em nome de seus proprietários condôminos, considerada também a respectiva fração
ideal do terreno.
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II - os imóveis dos clubes de caça e tiro, das sociedades culturais,
esportivas e recreativas, devidamente registradas no Departamento de Cultura do Município, desde que utilizados em suas finalidades essenciais;
III - os imóveis das associações desportivas e dos clubes amadores, utilizados em suas finalidades essenciais, desde que reconhecidas de utilidade pública por lei municipal;
IV - o patrimônio das Associações de Pais e Professores (APP) dos
estabelecimentos escolares devidamente autorizados pelo Conselho Estadual de Educação, das Associações de Moradores, das
Associações de Bairros, dos Centros Comunitários e das Associações de Pais e Funcionários (APF), sem fins lucrativos, desde que
utilizados em suas finalidades essenciais;
V - o único imóvel de propriedade, posse ou domínio útil de contribuinte que possua idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos,
desde que lhe sirva de residência e que a renda familiar não ultrapasse dois salários mínimos vigentes na data do requerimento da
isenção, cujo valor venal do imóvel não ultrapasse ao valor de 200
(duzentos) UFM (;unidade Fiscal do Município);
VI - o imóvel residencial unifamiliar pertencente a deficientes físicos com impossibilidade total de trabalho e a pessoas portadoras
de patologia crônica grave e incapacitante, quando for impossível
o adimplemento da obrigação tributária pelo contribuinte sem prejuízo da sua subsistência.
VII - os imóveis de propriedade e uso das entidades sindicais patronais ou entidades representativas de classe, desde que usado
em suas finalidades essenciais, sem fins lucrativos.
§ 1º - A isenção prevista nos incisos V e VI será efetivada em caráter individual, por despacho do Secretário Municipal da Fazenda,
ou pessoa por ele nomeada, em requerimento previamente analisado por Assistente Social, do Quadro de Servidores de Carreira
do Município.
§ 2º - No requerimento citado no § 1º, o contribuinte deverá fazer
prova do preenchimento das condições e dos requisitos previstos
para a concessão do benefício, juntando cópias dos documentos
de identidade e cadastro de pessoa física, atestados médicos, bem
como quaisquer documentos que façam prova do alegado, declaração do INSS, quando for o caso, e documentos comprobatórios
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da propriedade do imóvel para o qual se requer a isenção do imposto.
§ 3º - No despacho que reconhecer o direito à isenção prevista
nos incisos V e VI, poderá ser determinada a suspensão do requerimento para períodos subsequentes, enquanto forem satisfeitas
as condições exigidas para a sua concessão.
§ 4º - O despacho que conceder a isenção prevista nos incisos V e
VI, não gera direito adquirido.
§ 5º - Para fins de apuração do disposto no § 3º, poderá o Secretário Municipal da Fazenda, ou pessoa por ele designada, a qualquer tempo, exigir novamente a apresentação dos documentos
elencados no § 2º.
§ 6º - No despacho que reconhecer o direito à isenção prevista
nos incisos V e VI, poderá o Secretário Municipal da Fazenda, ou
pessoa por ele nomeada, com fundamento nos documentos comprobatórios e no parecer da Assistente Social, remir as dívidas
do imóvel objeto do requerimento, relativas ao período em que,
comprovadamente, o beneficiário preencher os requisitos.
§ 7º - Para os efeitos do inciso VI deste artigo, independe a residência do titular sobre o imóvel, desde que esta condição seja
resultado da patologia ou deficiência que lhe obrigue a ser acompanhado por outra pessoa.
§ 8º - Para os efeitos dos incisos V e VI deste artigo, havendo mais
de uma residência estabelecida sobre o imóvel, a do titular será
isentada da obrigação com o IPTU, sendo este lançado sobre a
parcela restante do imóvel e suas acessões.
§ 9º - As isenções previstas nos incisos V e VI deste artigo somente serão deferidas caso sejam requeridas pelo contribuinte até o
último dia do mês de agosto do ano anterior ao do lançamento
do IPTU.
§ 10 - Nos terrenos localizados em áreas de preservação permanente, definidas na legislação municipal e com restrição à urbanização, a incidência do imposto dar-se-á apenas sobre a área
efetivamente utilizada ou em que seja permitida a ocupação.
Art. 239 - A isenção prevista nessa seção será revogada de ofício,
sempre que se apure que o beneficiário não satisfaça ou deixe de
cumprir os requisitos para a concessão do benefício, cobrando-se
o crédito atualizado monetariamente, acrescido de juros de mora
e multa por infração de 100% (cem por cento) do valor do imposto, nos casos de dolo ou simulação do beneficiário ou de terceiro.
Capítulo II
Do Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos”.
Seção I
Do Fato Gerador
Art. 240 - O Imposto sobre a Transmissão “Inter Vivos”, a Qualquer Título, por Ato Oneroso, de Bens Imóveis, por Natureza ou
Acessão Física, e de Direitos Reais sobre Imóveis, exceto os de
Garantia, bem como a Cessão de Direitos à sua Aquisição - ITBI,
tem como fato gerador:
I - a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de
propriedade ou domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por
acessão física, como definidos em lei civil;
II - a transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso,
de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia
e as servidões.
III - a cessão de direitos relativos às transmissões dos bens referidos nos itens anteriores.
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Art. 241 - O Imposto é devido quando os bens transmitidos, ou
sobre os quais versarem os direitos cedidos, se situarem no território do Município, ainda que a mutação patrimonial decorra de
contrato celebrado fora do Município.
Parágrafo único - estão compreendidos na incidência do imposto:
I - a compra e venda, pura ou condicional;
II - a dação em pagamento;
III - a permuta, inclusive nos casos em que a copropriedade se
tem estabelecido pelo mesmo título aquisitivo ou em bens contíguos;
IV - os mandatos em causa própria ou com poderes equivalentes,
para a transmissão de imóveis e respectivos substabelecimentos,
cujo instrumento contenha os requisitos essenciais à compra e
venda;
V - a arrematação, adjudicação e a remissão;
VI - a cessão de direito, por ato oneroso, do arrematante ou adjudicatário, depois de assinado o ato de arrematação ou adjudicação;
VII - a cessão de direitos decorrentes de compromisso de compra
e venda, sem cláusula de arrependimento, ou a cessão de direitos
dele decorrentes;
VIII - a cessão de benfeitorias e construções em terreno compromissado a venda ou alheio, exceto a indenização de benfeitorias
pelo proprietário do solo;
IX - todos os demais atos, a título oneroso, de imóveis, por natureza ou acessão física e constitutiva de direitos reais sobre imóveis.
X - incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica, ressalvada os
casos previstos nos incisos I, II e III do artigo 243;
XI - transferência do patrimônio de pessoa jurídica para o de qualquer um de seus sócios, acionistas ou respectivos sucessores;
XII - tornas ou reposições que ocorram:
a) nas partilhas efetuadas em virtude de dissolução da sociedade
conjugal ou morte, quando o cônjuge ou herdeiros receberem,
dos imóveis situados no Município, quota-parte cujo valor seja
maior do que o da parcela que lhes caberiam na totalidade desses
imóveis;
b) nas divisões para extinção de condomínio de imóvel, quando
for recebida, por qualquer condômino, quota-parte material, cujo
valor seja maior do que o de sua quota-parte final;
XIII - usufruto, uso e habitação;
XIV - instituição, transmissão e caducidade de fideicomisso;
XV - enfiteuse e subenfiteuse;
XVI - sub-rogação na cláusula de inalienabilidade;
XVII - concessão real de uso;
XVIII - cessão de direitos de usufruto;
XIX - cessão de direitos do arrematante ou adjudicante;
XX - cessão de promessa de venda ou cessão de promessa de
cessão;
XXI - acessão física, quando houver pagamento de indenização;
XXII - cessão de direitos sobre permuta de bens imóveis;
XXIII - qualquer ato judicial ou extrajudicial “inter vivos”, não especificado nos incisos anteriores, que importe ou resolva em transmissão, a título oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, ou de direitos sobre imóveis (exceto os de garantia),
bem como a cessão de direitos relativos aos mencionados atos;
XXIV - lançamento em excesso, na partilha em dissolução de sociedade conjugal, a título de indenização ou pagamento de despesa;
XXV - cessão de direitos de opção de venda, desde que o optante
tenha direito à diferença de preço e não simplesmente a comissão;
XXVI - transferência, ainda que por desistência ou renúncia, de
direito e de ação a herança em cujo montante existe bens imóveis
situados no Município;
XXVII - transferência, ainda que por desistência ou renúncia, de
direito e de ação a legado de bem imóvel situado no Município;
XXVIII - a transferência de áreas complementares, de qualquer
origem, quando efetuadas pela administração municipal.
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Art. 242 - Consideram-se bens imóveis, para efeito do imposto:
I - o solo, com sua superfície, os seus acessórios e adjacências
naturais, compreendendo as árvores e frutos pendentes, o espaço
aéreo e o subsolo;
II - tudo quanto o homem incorpora permanentemente ao solo, de
modo que não possa retirar sem destruição, modificação, fratura
ou dano.
Art. 243 - O imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou
direitos referidos no artigo 240, quando:
I - efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital subscrito;
II - decorrentes de incorporação ou fusão de uma pessoa jurídica
por outra ou com outra;
III - dos mesmos alienantes em decorrência de sua desincorporação do patrimônio de pessoa jurídica a que forem conferidos;
IV - se tratar de extinção do usufruto, quando o proprietário for
o instituidor;
V - se tratar de substabelecimento de procuração em causa própria ou com poderes equivalentes, que se fizer para efeito de receber o mandatário a escritura definitiva do imóvel.
VI - A aquisição de terreno ou lote destinado à indústria até 31
de Dezembro de 2008, e desde que precedido de requerimento
dirigido ao Prefeito Municipal,
VII - A transmissão de bens ou direitos, quando a aquisição for
feita por pessoas jurídicas de direito público interno, templos de
qualquer culto ou instituições de educação e assistência social,
observado o disposto no parágrafo 6 deste artigo;
§ 1º - Não se aplica o disposto nos incisos I e II deste artigo,
quando a pessoa jurídica adquirente tiver como atividade preponderante a venda ou a locação da propriedade imobiliária, ou a
cessão de direitos relativos a sua aquisição.
§ 2º - Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida no parágrafo anterior quando mais de 50% (cinquenta por
cento), da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos
03 (três) anos anteriores à aquisição, decorrer de venda, locação
ou cessão de direitos de imóveis;
§ 3º - Se a pessoa jurídica adquirente iniciar tais atividades após
aquisição, ou em menos de 02 (dois) anos antes dela, apurar-se-á
a preponderância referida no parágrafo anterior levando-se em
conta os 03 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição;
§ 4º - Quando a atividade preponderante, referida no parágrafo
1 deste artigo, estiver evidenciada no instrumento constitucional da pessoa jurídica adquirente, o imposto será exigido no ato
da aquisição, sem prejuízo do direito à restituição que vier a ser
legitimado com aplicação do disposto no parágrafo 2 ou 3;
§ 5º - Ressalvada a hipótese do parágrafo anterior e verificada
a preponderância referida nos parágrafos 2ou 3 deste artigo, torna-se devido o imposto nos termos da lei vigente a data
da aquisição e sobre os valores atualizados dos bens ou direitos,
acrescidos da multa de 200% (duzentos por cento);
§ 6º - Para efeito do disposto no artigo, as instituições de educação
e de assistência social deverão observar os seguintes requisitos:
I - não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas a título de lucro ou participação no seu resultado;
II - aplicarem integralmente, no município, seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas respectivas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
perfeita exatidão;
IV - se encontrarem inscritas no Cadastro Imobiliário, aceitarem
e cooperarem com as diretrizes desenvolvimentistas do executivo
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a serem declaradas pelo legislativo, como entidade de utilidade
pública.
Seção III
Das Alíquotas
Art. 244 - O imposto será calculado pela aplicação das seguintes
alíquotas:
I - nas transmissões compreendidas no Sistema Financeiro de Habitação:
a) 1,0% (um por cento), sobre o valor da parte financiada;
b) 2,0% (dois por cento), sobre o valor da parte não financiada.
II - nas demais transmissões inter vivos: 2,0% (dois por cento).
Seção IV
Do Contribuinte
Art. 245 - São contribuintes do imposto:
I - nas transmissões, os adquirentes dos bens ou direitos transmitidos;
II - nas cessões de direitos decorrentes de compromisso de compra e venda, os cedentes.
III - quando qualquer poder público for parte da transação imobiliária, o contribuinte é a pessoa física ou jurídica que ele negociar;
Parágrafo único - Nas permutas, cada contratante pagará o imposto sobre o valor do bem adquirido.
Art. 246 - Respondem solidariamente pelo imposto:
I - o transmitente;
II - o cedente;
III - os tabeliães e demais serventuários de ofício, relativamente
aos atos por eles ou perante eles praticados em razão do seu ofício, ou pelas omissões de que forem responsáveis.
Seção V
Da Base de Cálculo
Art. 247 - O valor venal, base de cálculo do Imposto, será considerado através de uma das seguintes formas, levando-se em conta
o maior valor obtido:
I - o valor declarado pelo sujeito passivo;
II - o valor constante do cadastro imobiliário, calculado conforme
determinam os artigos 231 a 234 deste Código, nos casos de imóveis situados no perímetro urbano;
III - o valor constante na Tabela III do Anexo I deste Código, para
os imóveis localizados fora do perímetro urbano;
IV - o valor pelo qual a Administração Tributária tiver ciência, por
qualquer meio, que a transação foi efetivada;
V - o valor determinado pela Administração Tributária, mediante estimativa, onde serão considerados os valores correntes das
transações de bens da mesma natureza no mercado imobiliário de
Monte Carlo, características do imóvel como forma, dimensões,
tipo, utilização, localização, estado de conservação, custo unitário
da construção, infraestrutura urbana, valores das áreas vizinhas
ou situadas em zonas economicamente equivalentes.
Art. 248 - Nos casos abaixo especificados, a base de cálculo é:
I - na arrematação ou leilão e na adjudicação de bens imóveis
penhorados, o valor da avaliação judicial para a primeira praça ou
a única praça, ou o preço pago se este for maior;
II - nas transmissões por sentença declaratória de usucapião, o
valor da avaliação judicial.
III - nas tornas ou reposições, a base de cálculo será o valor da
cota-parte que exceder a fração ideal.
IV - na instituição de fideicomisso, a base de cálculo será o do
valor do negócio jurídico ou 70% (setenta por cento) do valor real
do bem imóvel ou do direito transmitido, se maior.
V - nas rendas expressamente constituídas sobre imóveis, a base

www.diariomunicipal.sc.gov.br

14/01/2011 (Sexta-feira)

DOM/SC - Edição N° 657

de cálculo será o valor do negócio ou 30% (trinta por cento) do
valor real do bem imóvel, se maior.
VI - na concessão real do uso, a base de cálculo será o valor do
negócio jurídico ou 40% (quarenta por cento) do valor real do
bem imóvel, se maior.
VII - no caso da cessão de direitos de usufruto, a base de cálculo
será o valor do negócio jurídico ou 70% (setenta por cento) do
valor real do bem imóvel, se maior.
VIII - no caso da acessão física, a base de cálculo será o valor da
indenização ou o valor real da fiação ou acréscimo transmitido, se
maior.
IX - quando a fixação do valor real do bem imóvel ou do direito
transmitido tiver por base o valor da terra nua estabelecido pelo
órgão federal competente, poderá o Município atualizá-lo monetariamente;
X - nas transmissões das áreas complementares à base de cálculo
é o valor venal constante da planta genérica de valores.
Art. 249 - O sujeito passivo, antes da lavratura da escritura ou
do instrumento que servir de base à transmissão, é obrigado a
apresentar ao órgão fazendário o comprovante do recolhimento
do imposto.
Seção VI
Das Obrigações dos Notários e Oficiais de Registros de Imóveis e
seus Prepostos
Art. 250 - Não serão lavrados, registrados, inscritos ou averbados
pelos Notários e Oficiais de Registros de Imóveis e seus Prepostos, os atos e termos a seu cargo, sem a prova do pagamento do
imposto.
§ 1º - Quando lavradas escrituras de imóveis sem a devida comprovação de recolhimento do imposto, respondem pelo seu pagamento as pessoas indicadas no caput deste artigo.
§ 2º - Os Notários e Oficiais de Registros de Imóveis e seus Prepostos, deverão informar mensalmente qualquer procedimento de
transferência de imóvel, sem o pagamento devido do imposto, respondendo solidariamente sobre o valor não recolhido, bem como
pagando multa de equivalente a 50% (cinquenta por cento) do
valor não informado.
Art. 251 - Os Notários e Oficiais de Registros de Imóveis e seus
Prepostos ficam obrigados a facilitar a fiscalização da Fazenda Pública Municipal, exames, em cartório, dos livros, registros e outros
documentos e a lhe fornecer, sem custo, quando solicitadas, certidões de atos que foram lavrados, transcritos, averbados ou inscritos e concernentes a imóveis ou direitos a eles relativos.
Art. 252 - Os Notários e Oficiais de Registros de Imóveis e seus
Prepostos ficam obrigados a, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
do mês subsequente à prática do ato de transmissão, comunicar à
Prefeitura os seus seguintes elementos constitutivos:
I - o imóvel, bem como o valor, objeto da transmissão;
II - o nome e o endereço do vendedor e do adquirente;
III - o valor do imposto, a data de pagamento e a instituição arrecadadora;
IV - cópia da respectiva guia de recolhimento;
V - outras informações que julgar necessárias.
Seção VII
Das Isenções
Art. 253 - São isentas do Imposto:
I - as transmissões do domínio útil, por regime de aforamento, das
áreas da União e do Estado incluídas no Plano Diretor de Desenvolvimento do Município;
II - A transmissão decorrente de execução de planos de habitação
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para população de baixa renda, patrocinado ou executado por
órgãos públicos, seus agentes, instituições ou empresas especializadas, desde que credenciadas e autorizadas pelo executivo
municipal.
III - A aquisição de bens imóveis, quando vinculada a programas
habitacionais de promoção social ou desenvolvimento comunitário
de âmbito federal, estadual ou municipal, destinados a pessoas de
baixa renda, com a participação de entidades ou órgãos criados
pelo poder público, ou instituições ou empresas especializadas,
desde que credenciadas e autorizadas pelo executivo municipal.
IV - Transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma
agrária, fins sociais ou de utilidade pública.
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, as partes interessadas apresentarão provas de seu enquadramento na respectiva
situação.
Seção VIII
Das Penalidades
Art. 254 - A inexatidão de declaração relativa a elementos que
possam influir no cálculo do imposto, com intuito de fraude, sujeitará o contribuinte à multa equivalente ao dobro do valor do
imposto devido.
Parágrafo único - Igual penalidade será aplicada a qualquer pessoa, inclusive serventuário ou funcionário, que intervenha na declaração ou negócio jurídico, seja conivente com a sonegação ou
relapso em suas obrigações.
Art. 255 - As penalidades constantes deste capítulo serão aplicadas sem prejuízo do processo criminal ou administração cabível.
Art. 256 - No caso de reclamação contra o valor lançado, multa
ou aplicação de penalidades administrativas, o contribuinte ou os
Notários e Oficiais de Registros de Imóveis e seus Prepostos poderão oferecer avaliação contraditória ou reclamação, na forma e
condições previstas em regulamento.
Capítulo III
Do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
Seção I
Do Fato Gerador
Art. 257 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) tem como fato gerador a prestação de serviços constantes na
lista de serviços previstos neste Código, ainda que esses não se
constituam como atividade preponderante do prestador.
§ 1º - A lista de serviços, para fins de incidência de Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), compreende:
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
1. Serviços de informática e congêneres.
1.01. Análise e desenvolvimento de sistemas.
1.02. Programação.
1.03. Processamento de dados e congêneres.
1.04. Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos
eletrônicos.
1.05. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.
1.06. Assessoria e consultoria em informática.
1.07. Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e
manutenção de programas de computação e bancos de dados.
1.08. Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas.
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2. Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
2.01. Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
3. Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e
congêneres.
3.01. Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.
3.02. Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios
virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas
de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza.
3.03. Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou
permissão de uso, compartilhado ou não, rodovia, postes, cabos, dutos e
condutos de qualquer natureza.
3.04. Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário.
4. Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
4.01. Medicina e biomedicina.
4.02. Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
4.03. Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de
saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
4.04. Instrumentação cirúrgica.
4.05. Acupuntura.
4.06. Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.
4.07. Serviços farmacêuticos.
4.08. Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.
4.09. Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico,
orgânico e mental.
4.10. Nutrição.
4.11. Obstetrícia.
4.12. Odontologia.
4.13. Ortóptica.
4.14. Próteses sob encomenda.
4.15. Psicanálise.
4.16. Psicologia.
4.17. Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres.
4.18. Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
4.19. Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres.
4.20. Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
4.21. Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
4.22. Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres.
4.23. Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de
terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo
operador do plano mediante indicação do beneficiário.
5. Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres.
5.01. Medicina veterinária e zootecnia.
5.02. Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na
área veterinária.
5.03. Laboratórios de análise na área veterinária.
5.04. Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.
5.05. Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.
5.06. Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie.
5.07. Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.
5.08. Guarda, tratamento, adestramento, embelezamento, alojamento e
congêneres.
5.09. Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.
6. Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.
6.01. Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.
6.02. Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres.
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6.03. Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres.
6.04. Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas.
6.05. Centros de emagrecimento, spa e congêneres.
7. Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo,
construção civil,manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e
congêneres.
7.01. Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
7.02. Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de
obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem
e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e
montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento
de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da
prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
7.03. Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia;
elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para
trabalhos de engenharia.
7.04. Demolição.
7.05. Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes,
e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica
sujeito ao ICMS).
7.06. Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas,
revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do serviço.
7.07. Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres.
7.08. Calafetação.
7.09. Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem,
separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
7.10. Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.
7.11. Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.
7.12. Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de
agentes físicos, químicos e biológicos.
7.13. Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização,
desratização, pulverização e congêneres.
7.14. (VETADO)
7.15. (VETADO)
7.16. Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres.
7.17. Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.
7.18. Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas,
represas, açudes e congêneres.
7.19. Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo.
7.20. Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos,
geológicos, geofísicos e congêneres.
7.21. Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a
exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos
minerais.
8. Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional,
instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza.
8.01. Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
8.02. Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.
9. Serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres.
9.01. Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, hotéis residência,
motéis, pensões e congêneres.
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9.02. Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução
de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e
congêneres
9.03. Guias de turismo.
10. Serviços de intermediação e congêneres.
10.01. Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência
privada.
10.02. Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral,
valores mobiliários e contratos quaisquer
10.03. Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária.
10.04. Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de
arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring).
10.05. Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou
imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer
meios.
10.06. Agenciamento de notícias.
10.07. Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.
10.08. Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.
10.9. Distribuição de bens de terceiros.
11. Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e
congêneres.
11.01. Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.
11.02. Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
11.03. Escolta, inclusive de veículos e cargas.
11.04. Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda
de bens de qualquer espécie.
12. Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.
12.01. Espetáculos teatrais.
12.02. Exibições cinematográficas.
12.03. Espetáculos circenses.
12.04. Programas de auditório.
12.05. Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.
12.06. Boates e congêneres.
12.07. Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais,
festivais e congêneres.
12.08. Feiras, exposições, congressos e congêneres.
12.09. Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
12.10. Corridas e competições de animais.
12.11. Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com
ou sem a participação do espectador.
12.12. Execução de música.
12.13. Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos,
espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros,
óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.
12.14. Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo.
12.15. Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e
congêneres.
12.16. Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual
ou congêneres.
12.17. Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer
natureza.
13. Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.
13.01. Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem,
mixagem e congêneres.
13.02. Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia,
reprodução, trucagem e congêneres.
13.03. Reprografia, microfilmagem e digitalização.
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13.04. Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
14. Serviços relativos a bens de terceiros.
14.01. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas,
veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer
objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
14.02. Assistência técnica.
14.03. Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
14.04. Recauchutagem ou regeneração de pneus.
14.05. Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura,
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos
quaisquer.
14.06. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos,
inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente
com material por ele fornecido.
14.07. Colocação de molduras e congêneres.
14.08. Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.
14.09. Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário
final, exceto aviamento.
14.10. Tinturaria e lavanderia.
14.11. Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.
14.12. Funilaria e lanternagem.
14.13. Carpintaria e serralheria.
15. Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela
União ou por quem de direito.
15.01. Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de
crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques prédatados e congêneres.
15.02. Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de
investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior,
bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.
15.03. Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.
15.04. Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.
15.05. Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e
congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques
sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.
15.06. Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e
documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos,
bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração
central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos;
agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.
15.07. Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral,
por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet
e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo,
extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer
meio ou processo.
15.08. Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento
e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval,
fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito,
para quaisquer fins.
15.09. Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive
cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração,
cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao
arrendamento mercantil (leasing).
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15.10. Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos
em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico,
automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição
de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de
compensação, impressos e documentos em geral.
15.11. Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto,
manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a
eles relacionados.
15.12. Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
15.13. Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição,
alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio;
emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito
no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas;
envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações
de câmbio.
15.14. Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de
cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e
congêneres.
15.15. Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e
de atendimento.
15.16. Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa
de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer
meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.
15.17. Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e
oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.
15.18. Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de
imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração,
transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo
de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.
16. Serviços de transporte de natureza municipal.
16.01. Serviços de transporte de natureza municipal.
17. Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial
e congêneres.
17.01. Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em
outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e
fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive
cadastro e similares.
17.02. Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em
geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução,
apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.
17.03. Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica,
financeira ou administrativa.
17.04. Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-deobra.
17.05. Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário,
inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.
17.06. Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de
desenhos, textos e demais materiais publicitários.
17.07. Franquia (franchising).
17.08. Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.
17.09. Planejamento, organização e administração de feiras, exposições,
congressos e congêneres.
17.10. Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento
de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).
17.11. Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros.
17.12. Leilão e congêneres.
17.13. Advocacia.
17.14. Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.
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17.15. Auditoria.
17.16. Análise de Organização e Métodos.
17.17. Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
17.18. Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
17.19. Consultoria e assessoria econômica ou financeira.
17.20. Estatística.
17.21. Cobrança em geral.
17.22. Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro,
seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a
receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações de faturização
(factoring).
17.23. Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.
18. Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros;
inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros;
prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.
18.01. Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos de
seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de contratos de
seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.
19. Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de
loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios,
inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.
19.01. Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de
loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios,
inclusive os decorrentes de títulos de capitalização e congêneres.
20. Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de terminais
rodoviários, ferroviários e metroviários.
20.01. Serviços portuários, ferroportuários, utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de embarcações, rebocador escoteiro,
atracação, desatracação, serviços de praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços
de armadores, estiva, conferência, logística e congêneres.
20.02. Serviços aeroportuários, utilização de aeroporto, movimentação de
passageiros, armazenagem de qualquer natureza, capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio aeroportuários, serviços acessórios,
movimentação de mercadorias, logística e congêneres.
20.03. Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários,
movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas operações,
logística e congêneres.
21. Serviços de registros públicos, cartórios e notariais.
21.01. Serviços de registros públicos, cartórios e notariais.
22. Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e
congêneres.
22.01. Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial
e congêneres.
23. Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização
visual, banners, adesivos e congêneres.
23.01. Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização
visual, banners, adesivos e congêneres.
24. Serviços funerários.
24.01. Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores,
coroas e outros paramentos; desembaraço de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento,
conservação ou restauração de cadáveres.
24.02. Planos ou convênio funerários.
24.03. Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.
25. Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências
franqueadas; courrier e congêneres.
25.01. Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências,
documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas
agências franqueadas; courrier e congêneres.
26. Serviços de assistência social.
26.01. Serviços de assistência social.
27. Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
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27.01. Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer natureza.
28. Serviços de biblioteconomia.
28.01. Serviços de biblioteconomia.
29. Serviços de biologia, biotecnologia e química.
29.01. Serviços de biologia, biotecnologia e química.
30. Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica,
telecomunicações e congêneres.
30.01. Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.
31. Serviços de desenhos técnicos.
31.01. Serviços de desenhos técnicos.
32. Serviços de despachantes e congêneres.
32.01. Serviços de despachantes e congêneres.
33. Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
33.01. Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
34. Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.
34.01. Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e
relações públicas.
35. Serviços de meteorologia.
35.01. Serviços de meteorologia.
36. Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
36.01. Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.
37. Serviços de museologia.
37.01. Serviços de museologia.
38. Serviços de ourivesaria e lapidação.
38.01. Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for fornecido pelo tomador do serviço).
39. Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.
39.01. Obras de arte sob encomenda.
40. Serviços de exploração de rodovias.
40.1. Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou
pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação,
manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança
de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros
serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou
em normas oficiais.

§ 2º - O imposto incide também sobre o serviço proveniente do
exterior do País, ou cuja prestação lá tenha se iniciado.
§ 3º - Ressalvadas as exceções expressas na lista de serviços, os
serviços nela mencionados ficam sujeitos somente à incidência do
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), ainda que
sua prestação envolva fornecimento de mercadorias.
§ 4º - O imposto de que trata este artigo incide ainda sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços públicos,
explorados economicamente mediante autorização, permissão ou
concessão, com o pagamento de tarifa, preço ou pedágio pelo
usuário final do serviço.
§ 5º - A incidência do imposto independe:
I - da denominação dada ao serviço prestado;
II - da existência de estabelecimento fixo;
III - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relativas ao prestador dos serviços;
IV - do recebimento do preço ou do resultado econômico da prestação.
Art. 258 - O imposto não incide sobre:
I - as exportações de serviços para o exterior do País;
II - a prestação de serviços em relação de emprego, dos trabalhadores avulsos, dos diretores e membros de conselho consultivo
ou de conselho fiscal de sociedades e fundações, bem como dos
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sócios-gerentes e dos gerentes-delegados;
III - o valor intermediado no mercado de títulos e valores mobiliários, o valor dos depósitos bancários, o principal, juros e acréscimos moratórios relativos a operações de crédito realizadas por
instituições financeiras.
Parágrafo único - Não se enquadram no disposto do inciso I os
serviços desenvolvidos no Município, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por contratante residente
no exterior.
Seção II
Do Local da Prestação
Art. 259 - O serviço considera-se prestado, e o imposto devido, no
local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses abaixo
relacionadas, quando o imposto será devido no local:
I - do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço
ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, na
hipótese do § 2º do artigo 257 deste Código;
II - da instalação dos andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.03 da Lista de
Serviços prevista no § 1º do artigo 257 deste Código;
III - da execução da obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.15 da Lista de Serviços prevista no § 1º do artigo
257 deste Código;
IV - da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04
da Lista de Serviços prevista no § 1º do artigo 257 deste Código;
V - das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da Lista de
Serviços prevista no § 1º do artigo 257 deste Código;
VI - da execução da varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos
e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no
subitem 7.09 da Lista de Serviços prevista no § 1º do artigo 257
deste Código;
VII - da execução da limpeza, manutenção e conservação de vias
e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10
da Lista de Serviços prevista no § 1º do artigo 257 deste Código;
VIII - da execução da decoração e jardinagem, do corte e poda de
árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da Lista de
Serviços prevista no § 1º do artigo 257 deste Código;
IX - do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza
e de agentes físicos, químicos e biológicos, no caso dos serviços
descritos no subitem 7.12 da Lista de Serviços prevista no § 1º do
artigo 257 deste Código;
X - onde o bem estiver guardado ou estacionado, no caso dos
serviços descritos no subitem 11.01 da Lista de Serviços prevista
no § 1º do artigo 257 deste Código;
XI - dos bens ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou
monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da
Lista de Serviços prevista no § 1º do artigo 257 deste Código;
XII - do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e
guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04
da Lista de Serviços prevista no § 1º do artigo 257 deste Código;
XIII - da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento
e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item
12, exceto o 12.13, da Lista de Serviços prevista no § 1º do artigo
257 deste Código;
XIV - do Município onde está sendo executado o transporte, no
caso dos serviços descritos pelo subitem 16.01 da Lista de Serviços prevista no § 1º do artigo 257 deste Código;
XV - do estabelecimento do tomador da mão-de-obra ou, na falta
de estabelecimento, onde ele estiver domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da Lista de Serviços prevista no
§ 1º do artigo 257 deste Código;
XVI - da feira, exposição, congresso ou congênere a que se referir

www.diariomunicipal.sc.gov.br

14/01/2011 (Sexta-feira)

DOM/SC - Edição N° 657

o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da Lista de Serviços prevista no
§ 1º do artigo 257 deste Código;
§ 1º - Considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto no
Município:
I - no caso dos serviços a que se refere o subitem 3.03 da Lista de
Serviços prevista no § 1º do artigo 257 deste Código, em relação
à extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos
de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado
ou não;
II - no caso dos serviços a que se refere o subitem 39.01 da Lista
de Serviços prevista no § 1º do artigo 257 deste Código, em relação à extensão da rodovia explorada.
§ 2º - Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local
do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas
marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01 da
Lista de Serviços prevista no § 1º do artigo 257 deste Código.
Art. 260 - O imposto é devido no local da prestação do serviço
para as atividades prestadas a distância.
Seção III
Do Estabelecimento Prestador
Art. 261 - Considera-se estabelecimento prestador:
I - o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para
caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de
atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou
quaisquer outras que venham a ser utilizadas;
II - o local, edificado ou não, próprio ou de terceiros, onde sejam
executadas atividades sujeitas à incidência do imposto, mediante
a utilização de empregados, ainda que sob a forma de cessão de
mão-de-obra, com ou sem o concurso de máquinas, equipamentos, ferramentas ou quaisquer outros utensílios.
Seção IV
Do Contribuinte e do Sujeito Passivo
Art. 262 - Sujeito passivo do imposto é o contribuinte ou o responsável, na forma prevista na presente Lei.
Art. 263 - Contribuinte é o prestador do serviço sujeito à incidência
do imposto.
Seção V
Do Responsável
Subseção I
Do Responsável por Substituição Tributária
Art. 264 - São responsáveis, por substituição tributária, pelo pagamento do imposto devido e acréscimos legais:
I - o tomador ou intermediário de serviço proveniente do exterior
do País, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País;
II - a pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou
intermediária:
a) de serviço prestado por contribuinte que não esteja regularmente cadastrado como contribuinte do Município ou não tenha
emitido nota fiscal de prestação de serviço;
b) dos serviços descritos nos subitens 3.04, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09,
7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 11.02, 17.05 e 17.10 da Lista de
Serviços prevista no § 1º do artigo 257 deste Código.
III - as empresas públicas e sociedades de economia mista, quando contratarem a prestação de serviços sujeitos à incidência do
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imposto;
IV - as distribuidoras de bilhetes e demais produtos de loteria,
bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios,
inclusive os decorrentes de títulos de capitalização, em relação às
vendas subsequentes realizadas pelas entidades esportivas autorizadas ou empresas contratadas, exploradoras de casas de jogos e
bingos eletrônicos ou permanentes;
V - os administradores de bens e negócios de terceiros, em relação
aos serviços de venda de bilhetes e demais produtos de loteria,
bingos, cartões, pules ou cupons de apostas, sorteios e prêmios,
realizados em casas de jogos e bingos eletrônicos ou permanentes;
VI - as empresas prestadoras dos serviços de planos de medicina
de grupo ou individual e planos de saúde, em relação aos serviços
de saúde e assistência médica, descritos no item 4 da Lista de
Serviços prevista no § 1º do artigo 257 deste Código;
VII - as agências de propaganda, em relação aos serviços prestados por terceiros, quando contratados por conta e ordem de seus
clientes;
VIII - as empresas incorporadoras e construtoras, em relação aos
serviços de agenciamento, corretagem ou intermediação de bens
imóveis, descritos no subitem 10.05 da Lista de Serviços prevista
no § 1º do artigo 257 deste Código;
IX - as empresas seguradoras, em relação aos serviços dos quais
resultem:
a) remunerações a título de pagamentos em razão do conserto,
restauração ou recuperação de bens sinistrados;
b) remunerações a título de comissões pagas a seus agentes, corretores ou intermediários, pela venda de seus planos;
c) remunerações a título de pagamentos em razão de inspeções
e avaliações de risco para cobertura de contrato de seguros e de
prevenção e gerência de riscos seguráveis.
§ 1º - O disposto nos incisos II, b, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX
não se aplica quando o contribuinte prestador do serviço sujeitarse a pagamento do imposto em base fixa ou por estimativa, devendo esta condição ser comprovada.
§ 2º - O disposto no inciso II b não se aplica:
I - quando o contratante ou intermediário não estiver estabelecido
ou domiciliado no Município;
II - quando o contratante for o promitente comprador, em relação
aos serviços prestados pelo incorporador-construtor.
§ 3º - A responsabilidade a que se refere este artigo somente será
elidida nos seguintes casos:
I - quando o prestador dos serviços, agindo com o propósito de
impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou excluir ou modificar as
suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou de evitar ou diferir o seu pagamento, prestar
informações falsas ao responsável induzindo-o a erro na apuração
do imposto devido;
II - na concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em
qualquer espécie de ação judicial.
Subseção II
Dos Responsáveis por Transferência
Art. 265 - São solidariamente responsáveis pelo pagamento do
imposto devido e não retido, os órgãos da Administração Pública
da União, do Estado e do Município, inclusive suas autarquias e
fundações.
Subseção III
Dos Responsáveis pela Retenção do Imposto na Fonte
Art. 266 - Estão sujeitos à retenção do imposto na fonte os serviços prestados aos órgãos da Administração Pública da União, do
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Estado e do Município, inclusive suas autarquias e fundações.
Parágrafo único - Os valores descontados, na forma deste artigo,
serão deduzidos pelos prestadores dos serviços no momento da
apuração do imposto.
Art. 267 - As entidades mencionadas no artigo anterior deverão
fornecer, em duas vias, aos prestadores dos serviços, o Comprovante de Retenção do Imposto na Fonte (CRIF), em modelo aprovado pela Prefeitura Municipal.
Parágrafo único - O comprovante de que trata este artigo deverá
ser fornecido ao prestador no momento do pagamento do serviço.
Seção VI
Da Base de Cálculo
Art. 268 - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1º - Entende-se por preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução, excetuados os descontos ou
abatimentos concedidos independentemente de condição.
§ 2º - Na falta de preço do serviço, ou não sendo ele desde logo
conhecido, será adotado o preço corrente na praça do prestador.
§ 3º - Quando os serviços descritos no subitem 3.03 da Lista de
Serviços, prevista no § 1º do artigo 257 deste Código, forem prestados no território de mais de um Município, a base de cálculo será
proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia,
dutos e condutos de qualquer natureza, cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes, existentes no Município.
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III - a descrição das atividades desenvolvidas pelo sujeito passivo;
IV - as datas inicial e final, ainda que aproximadas, de cada período em que tenham desenvolvido as atividades;
V - os critérios de arbitramento utilizados pela autoridade fazendária;
VI - o valor da base de cálculo arbitrado, correspondente ao total
das prestações realizadas em cada um dos períodos considerados;
VII - o ciente do sujeito passivo ou, se for o caso, a indicação de
que este se negou a opor o ciente.
Parágrafo único - Os critérios a que se refere o inciso V deste artigo serão estabelecidos em regulamento.
Art. 272 - Acompanham o Termo de Arbitramento as cópias dos
documentos que lhe serviram de base, salvo quando estas tenham
sido extraídas de documentos pertencentes ao próprio sujeito passivo, caso em que serão identificados.
Art. 273 - Não se aplica o disposto nesta Subseção quando o fisco
dispuser de elementos suficientes para determinar o valor real das
prestações.
Art. 274 - É assegurado ao contribuinte o direito de contestar a
avaliação do valor arbitrado, na forma e prazos previstos na presente Lei.
Subseção II
Dos Profissionais Autônomos e Sociedades de Profissionais

Subseção I
Do Arbitramento

Art. 275 - O imposto devido em razão de serviço prestado sob a
forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte será fixo, ressalvado o disposto na lista de serviços prevista no artigo 21, poderá
ser estabelecido em função da formação escolar ou profissional
exigida para o exercício da atividade, de acordo com as seguintes
categorias:
I - sobre serviços prestados por profissionais de nível fundamental
o valor anual do imposto é de 01 (uma) UFM (Unidade Fiscal do
Município);
II - sobre serviços prestados por profissionais de nível médio o
valor anual do imposto é de 02 (duas) UFM (Unidade Fiscal do
Município);
III - sobre serviços prestados por profissionais de nível superior o
valor anual do imposto é de 04 (quatro) UFM (Unidade Fiscal do
Município);

Art. 269 - Sempre que forem omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
a base de cálculo do imposto será arbitrada pela autoridade fiscal.

§ 1º - Considera-se serviço pessoal do próprio contribuinte aquele
realizado direta e exclusivamente por profissional autônomo e sem
o concurso de outros profissionais de mesma ou de outra qualificação técnica.

Art. 270 - A autoridade fiscal que proceder ao arbitramento da
base de cálculo lavrará Termo de Arbitramento, valendo-se dos
dados e elementos que possa colher junto:
I - a contribuintes que promovam prestações semelhantes;
II - ao próprio sujeito passivo, relativamente a prestações realizadas em períodos anteriores;
III - no estabelecimento, com base no movimento das operações
apuradas em período de tempo determinado, mediante acompanhamento.

§ 2º - Não descaracteriza o caráter pessoal do serviço o auxílio ou
ajuda de terceiros que não contribuam para a sua produção.

§ 4º - Não se inclui na base de cálculo do imposto o valor dos
materiais fornecidos pelo prestador dos serviços previstos nos subitens 7.02 e 7.05 da Lista de Serviços prevista no § 1º do artigo
257 deste Código, desde que se refiram ao fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora do local da
prestação, que fica sujeito ao Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

Parágrafo único - O arbitramento poderá basear-se ainda em
quaisquer outros elementos probatórios, inclusive despesas necessárias à manutenção do estabelecimento ou a efetivação das
prestações.
Art. 271 - O Termo de Arbitramento integra a Notificação Fiscal e
deve conter:
I - a identificação do sujeito passivo;
II - o motivo do arbitramento;
ASSINADO DIGITALMENTE

§ 3º - O serviço prestado por profissional vinculado à entidade de
classe independe da escolaridade do prestador.
Art. 276 - Quando os serviços forem prestados por sociedades
simples, porém realizados de forma pessoal, estas ficarão sujeitas
ao pagamento do imposto na forma do artigo 19, calculado em
relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não,
que preste serviço em nome da sociedade, embora assumindo
responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.
Parágrafo único - As sociedades a que se refere este artigo são
aquelas formadas por pessoas físicas, devidamente habilitadas
para o exercício de todas as atividades consignadas em seus objetos sociais.
Seção VII
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Das Alíquotas e Valores
Art. 277 - O imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) será calculado mediante a aplicação dos valores e ou alíquotas previstas na Tabela constante no Anexo II deste Código.
Seção VIII
Da Apuração e do Pagamento do Imposto
Subseção I
Da Apuração do Imposto
Art. 278 - O imposto será apurado:
I - pelo próprio sujeito passivo, mensalmente, quando proporcional à receita bruta (movimento econômico);
II - de ofício, quando fixo ou devido por estimativa fiscal.
Subseção II
Da Estimativa Fiscal
Art. 279 - A critério da autoridade administrativa o imposto poderá ser calculado e recolhido por estimativa da base de cálculo
quando:
I - o estabelecimento apresentar caráter temporário ou provisório;
II - o estabelecimento apresentar rudimentar organização;
III - o nível de atividade econômica recomendar tal sistemática;
IV - o estabelecimento apresentar natureza da atividade que imponha tratamento fiscal especial;
V - o estabelecimento aprestar constituição sob a forma de sociedade simples.
§ 1º - O imposto calculado na forma deste artigo será lançado
para um exercício financeiro, ou proporcionalmente ao número de
meses, quando o início da atividade ocorrer no decurso do exercício de referência.
§ 2º - O contribuinte que optar pelo pagamento do imposto na
forma prevista neste artigo deverá apresentar, no prazo fixado
em regulamento, declaração prévia manifestando o seu interesse.
§ 3º - A declaração a que se refere o parágrafo anterior será preenchida com base nos registros contábeis do contribuinte, conforme dispuser o regulamento.
§ 4º - Na ausência de dados contábeis o contribuinte poderá utilizar os dados informados à Receita Federal em cumprimento às
legislações específicas, relativas ao Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza.
§ 5º - O contribuinte que estiver recolhendo o imposto na forma
prevista neste artigo deverá, até 30 (trinta) dias após o encerramento do período de apuração, apresentar uma Guia de Informação Fiscal (GIF) de Ajuste, confrontando os valores recolhidos
por estimativa, com os apurados regularmente em sua escrita,
observado o seguinte:
I - se constatado que o valor recolhido foi inferior ao que seria
efetivamente devido, recolher a importância apurada, no prazo de
30 (trinta) dias após a apuração;
II - se constatado que o valor recolhido foi superior ao que seria
efetivamente devido, compensar a importância com o montante a
recolher no período seguinte.
§ 6º - O pagamento e a compensação previstos no § 5º, I e II,
extinguem o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação pela autoridade fiscal.
§ 7º - No primeiro ano de atividade a estimativa será efetuada
com base em dados presumidos, informados pelo contribuinte,
sujeitando-se ao ajuste de que trata o parágrafo anterior.
ASSINADO DIGITALMENTE

Página 174

§ 8º - A estimativa será por período anual, exceto na hipótese do
§ 7º deste artigo, em que corresponderá ao período previsto de
funcionamento.
Art. 280 - A autoridade fiscal que proceder ao enquadramento do
contribuinte no regime de que trata esta subseção levará em conta, além das informações declaradas na forma prevista no artigo
279 deste Código, os seguintes critérios:
I - o volume das prestações tributadas obtidas por amostragem;
II - o total das despesas incorridas na manutenção do estabelecimento;
III - a aplicação de percentual de margem de lucro bruto, previsto
em regulamento;
IV - outros dados apurados pela administração fazendária que
possam contribuir para a determinação da base de cálculo do imposto.
Art. 281 - A inclusão do contribuinte no regime previsto nesta subseção não o dispensa do cumprimento das obrigações acessórias.
Seção IX
Do Pagamento do Imposto
Art. 282 - O imposto será pago:
I - por ocasião da ocorrência do fato gerador, quando o prestador
e o contratante não estiverem cadastrados como contribuintes do
Município;
II - quando fixo, em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas,
com o primeiro vencimento até o dia 15 (quinze) de fevereiro de
cada ano;
III - quando por estimativa fiscal, em parcelas mensais, até o dia
15 (quinze) do mês seguinte ao da ocorrência do fato gerador;
IV - quando retido na fonte ou por substituição tributária, até o dia
15 (quinze) do mês seguinte ao de referência;
V - nos demais casos, sob o preço dos serviços prestados, apurado mensalmente, até o dia 15 (quinze) do mês seguinte ao de
referência.
Parágrafo único - Poderá ser autorizado, em caráter especial e mediante despacho do titular do órgão fazendário do Município, que
os estabelecimentos temporários e os contribuintes estabelecidos
em outros Estados ou Municípios que prestem serviços dentro dos
limites territoriais do Município de Monte Carlo, Estado de Santa
Catarina, recolham o imposto devido no prazo e na forma definidos no respectivo despacho.
Art. 283 - É dever do sujeito passivo, apurar e declarar o imposto
de acordo com o período de apuração, mediante Guia de Informação Fiscal ou meio magnético, conforme dispuser o regulamento,
observado o disposto no § 5º do artigo 279 deste Código.
Art. 284 - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), devido pela mão-de-obra na construção civil, deverá ser recolhido à vista ou parceladamente, durante a execução da obra.
§ 1º - O imposto devido na forma deste artigo poderá ser calculado por estimativa, tendo por base tabela de valores unitários de
construção, fixada e atualizada mensalmente pelo órgão fazendário.
§ 2º - A liberação da carta de habite-se fica condicionada à comprovação do pagamento total do imposto devido na forma deste
artigo.
§ 3º - Terminada a construção é facultado a ambas as partes,
sujeito ativo e passivo da relação tributária, exigir o imposto apurado a maior do que a estimativa para a edificação, ou a devolução pelo recolhimento a maior, em razão de prestação de serviços
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insuficientes para alcançar o imposto lançado.
§ 4º - O sujeito ativo da relação tributária, de que trata o parágrafo anterior, terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuar
a devolução ao sujeito passivo, do recolhimento a maior, em razão de prestação de serviços insuficientes para alcançar o imposto
lançado.
Art. 285 - Não se subordinam às regras do artigo 284 os contribuintes pessoas jurídicas, que estiverem cadastrados na Prefeitura
como prestadores de serviços no ramo da construção civil, e desde
que venham recolhendo seus tributos com normalidade.
Seção X
Do Lançamento de Ofício
Art. 286 - O lançamento do imposto será efetuado de ofício, pela
autoridade administrativa:
I - quando o valor do imposto apurado e declarado pelo sujeito
passivo em Guia de Informação Fiscal - GIF ou arquivo eletrônico,
não corresponder à realidade.
II - quando o valor do imposto for levantado e apurado em ação
fiscal.
Parágrafo único - Sobre o crédito tributário constituído na forma
deste artigo, incidirão os juros moratórios e as multas previstas na
legislação tributária.
Art. 287 - A inscrição em Dívida Ativa dos créditos tributários declarados em Guia de Informações Fiscais independe de nova notificação de lançamento ao sujeito passivo.
Seção XI
Dos Livros e Documentos Fiscais
Art. 288 - Os livros e demais documentos fiscais necessários à
fiscalização, lançamento, recolhimento e controle das operações
sujeitas à incidência do imposto, serão os previstos no regulamento, e, até que seja regulamentado, aqueles relacionados a regular
escrituração contábil.
Seção XII
Das Obrigações Acessórias
Art. 289 - Ficam obrigadas a se inscrever no Cadastro Econômico
do Município as pessoas físicas ou jurídicas que:
I - realizem prestações de serviços sujeitas à incidência do imposto;
II - sejam, em relação às prestações de serviços a que se refere
o inciso I, responsáveis pelo pagamento do imposto como substitutos tributários;
Parágrafo único - Excepcionados os casos previstos em regulamento será exigida inscrição independente para cada estabelecimento.
Art. 290 - As prestações de serviços devem ser consignadas em
documentos fiscais próprios, de acordo com os modelos fixados
em regulamento.
Parágrafo único - O regulamento disporá sobre normas relativas à
impressão, emissão e escrituração de documentos fiscais, podendo fixar os prazos de validade dos mesmos.
Art. 291 - Os contribuintes e demais pessoas obrigadas à inscrição
cadastral, deverão manter e escriturar os livros fiscais previstos
em regulamento, e, até que seja regulamentado, aqueles relacionados a regular escrituração contábil.
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Parágrafo único - Os contribuintes e demais pessoas obrigadas,
entregarão, nos prazos fixados em regulamento, bem como quando solicitado, à Secretaria Municipal da Fazenda, as informações
de natureza cadastral, econômica ou fiscal previstas na legislação
tributária.
Seção XIII
Das Infrações por Falta de Recolhimento do Imposto
Art. 292 - Sem prejuízo das demais previsões e cominações contidas neste Código, constitui infração deixar de recolher, total ou
parcialmente, o imposto:
I - apurado pelo próprio sujeito passivo;
II - devido por responsabilidade solidária ou por substituição tributária;
III - devido por estimativa fiscal:
§ 1º No caso das infrações previstas neste artigo, incidirá multa de
50% (cinquenta por cento) do valor do imposto.
§ 2º No caso do inciso II, a multa prevista no § 1º será exigida em
dobro quando o responsável houver retido o imposto, e deixado
de recolhê-lo nos prazos fixados no regulamento.
Art. 293 - O contribuinte que deixar de submeter, total ou parcialmente, prestação de serviço tributável à incidência do imposto,
estará sujeito à multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do
imposto.
Parágrafo único - A multa prevista neste artigo será ampliada para:
I - 100% (cem por cento) do valor do imposto, quando não tiver
sido emitido documento fiscal;
II - 75% (setenta e cinco) do valor do imposto, quando a prestação estiver consignada em documento fiscal:
a) com numeração ou seriação repetida;
b) que indique, nas respectivas vias, valores ou destinatários diferentes;
c) que indique valor inferior ao efetivamente praticado na prestação;
d) que descreva de forma contraditória, nas respectivas vias, os
dados relativos à especificação do serviço;
e) de outro contribuinte ou empresa fictícia, dolosamente constituída para este fim;
f) indicando tratamento tributário vinculado à destinação do serviço e que não tenha chegado ao destino nele declarado.
Art. 294 - O contribuinte que submeter tardiamente prestação de
serviço tributável à incidência do imposto, ou recolher o imposto
apurado, pelo próprio sujeito passivo, ou devido por estimativa
fiscal, após o prazo previsto na legislação, antes de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, estará sujeito
à multa de 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto.
Art. 295 - O contribuinte que deixar de registrar, na escrita fiscal,
documento fiscal relativo à prestação de serviço tributável, estará
sujeito à multa de 30% (trinta por cento) do valor da prestação,
não inferior a 02 (duas) UFM (Unidade Fiscal do Município).
Parágrafo único - A multa prevista neste artigo somente será aplicada se o documento fiscal não tiver sido contabilizado.
Art. 296 - O agente arrecadador ou estabelecimento bancário que
deixar de repassar o imposto arrecadado estará sujeito à multa de
50% (cinquenta por cento) do valor do imposto.
TITULO IV
DAS TAXAS
Capítulo I
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Da taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento.
Art. 297 - A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Funcionamento é devida pela atividade municipal de fiscalização do
cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do
solo urbano, da higiene, saúde, segurança, ordem ou tranquilidade públicas, a que se submete qualquer pessoa, física ou jurídica,
em razão da localização, instalação e funcionamento de quaisquer
atividades no Município.
Parágrafo Único - Incluem-se entre as atividades sujeitas à fiscalização às de comercio, indústria, agropecuária, de prestação de
serviços em geral e, ainda exercida por entidades, sociedades ou
associações civis, desportivas, religiosas ou decorrentes de profissão, arte ou ofício.
Art. 298 - A incidência e o pagamento da Taxa independem:
I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas;
II - de licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas
pela União, Estado ou Município;
III - de estabelecimento fixo ou de exclusividade, no local onde é
exercida a atividade;
IV - da finalidade ou do resultado econômico da atividade, ou da
exploração dos locais;
V - do efetivo funcionamento da atividade ou da efetiva utilização
dos locais;
VI - do caráter permanente, eventual ou transitório da atividade;
VII - do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer importância eventualmente exigidas, inclusive para expedição de alvarás ou vistorias.
Parágrafo Único - A renovação anual da Taxa de Fiscalização de
Localização, Instalação e Funcionamento, será precedida de verificação in loco, da situação cadastral dos contribuintes.
Art. 299 - Estabelecimento é o local onde são exercidas, de modo
permanente ou temporário, as atividades previstas no artigo 297,
sendo irrelevantes para sua caracterização as denominações de
sede, filial, agência, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.
§ 1° - A existência do estabelecimento é indicada pela conjunção,
parcial ou total, dos seguintes elementos:
I - manutenção de pessoal, material, mercadoria, máquinas, instrumentos e equipamentos;
II - estrutura organizacional ou administrativa;
III - inscrição nos órgãos previdenciários;
IV - indicação como domicílio fiscal para efeito de outros tributos;
V - permanência ou ânimo de permanecer no local, para a exploração econômica da atividade exteriorizada através da indicação do
endereço em impressos, formulários ou correspondência, contrato
de locação do imóvel, propaganda ou publicidade, ou em contas
de telefone, de fornecimento de energia elétrica, água ou gás.
§ 2° - A circunstância de a atividade, por sua natureza, ser executada, habitual ou eventualmente, fora do estabelecimento, não o
descaracteriza como estabelecimento, para os efeitos deste artigo.
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estabelecimentos distintos:
I - os que, embora no mesmo local e com idêntico ramo de atividade, ou não, pertençam a diferentes pessoas físicas ou jurídicas;
II - os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma
responsabilidade, estejam situados em prédios distintos ou em
locais diversos, ainda que no mesmo imóvel.
§ 6° - A mudança de endereço e ou de atividade acarretará nova
incidência da Taxa.
Art. 300 - O sujeito passivo da Taxa é a pessoa física ou jurídica
sujeita à fiscalização municipal em razão da localização, instalação
e funcionamento de atividade prevista no artigo 297.
Art. 301 - São solidariamente responsáveis pelo pagamento da
Taxa:
I - o proprietário e o responsável pela locação do imóvel onde
estejam instalados ou montados equipamentos ou utensílios usados na exploração de serviços de diversões públicas, e o locador
desses equipamentos;
II - o promotor de feiras, exposições e congêneres, o proprietário,
o locador ou o cedente de espaço em bem imóveis, com relação
às barracas, stands ou assemelhados.
Art. 302 - A taxa será calculada em função do porte do estabelecimento ou da atividade desenvolvida, nos termos da Tabela constante no Anexo III deste Código.
Art. 303 - Sendo anual o período de incidência, o fato gerador da
Taxa considera-se ocorrido:
I - na data de início da atividade, relativamente ao primeiro ano
exercício desta;
II - em 1° de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes.
Art. 304 - A taxa deverá ser recolhida no ato da inscrição, relativamente ao primeiro ano de exercício, na proporção de 1/12 (um
doze avos) por mês, e até o último dia útil de fevereiro de cada
exercício, nos casos de renovação.
Parágrafo Único - Para o recolhimento da Taxa, o valor será atualizado de acordo com variação da Unidade Fiscal Municipal vigente
no momento do pagamento.
Art. 305 - O sujeito passivo deverá promover a sua inscrição cadastral, no prazo e na forma regulamentar, mencionando, além de
outras informações que venham a ser exigidas pela Administração,
os elementos necessários à sua perfeita identificação, bem assim
da atividade exercida e do respectivo local.
§ 1° - O sujeito passivo deverá promover tantas inscrições quantos
forem os estabelecimentos ou locais de atividades, sendo obrigatória à indicação das diversas atividades exercidas num mesmo
local.
§ 2° - Os documentos relativos à inscrição cadastral e posteriores
alterações, bem como os documentos de arrecadação, devem ser
mantidos no estabelecimento, para apresentação ao Fisco, quando solicitados.

§ 3° - São, também, considerados estabelecimentos os locais onde
forem exercidas as atividades de diversões públicas de natureza
itinerante.

Art. 306 - A Administração poderá promover, de ofício, inscrições
ou alterações cadastrais, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, quando não efetuadas pelo sujeito passivo ou, em
tendo sido, apresentarem erro, omissão ou falsidade.

§ 4° - Considera-se, ainda, estabelecimento a residência de pessoa física, aberta ao público em razão do exercício da atividade
profissional.

Art. 307 - Além da inscrição e respectivas alterações, a Administração poderá exigir do sujeito passivo a apresentação de quaisquer
declarações de dados, na forma e prazos regulamentares.

§ 5° - Para efeito de incidência da Taxa, consideram-se

Art. 308 - As infrações às normas relativas à Taxa sujeitam o
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infrator às multas e penalidades, contidos no Título III deste Código.

pessoas físicas ou jurídicas, mesmo aqueles afixados em veículos
de transporte de qualquer natureza.

Art. 309 - O lançamento ou pagamento da Taxa não importa no
reconhecimento da regularidade da atividade.

Art. 318 - Quaisquer alterações procedidas quanto ao tipo, características ou tamanho do anúncio, assim como a sua transferência
para local diverso deverá ser comunicada a Secretaria responsável
pelo controle do Cadastro de Anúncios no prazo de 10 (dez) dias
e acarretarão nova incidência da Taxa.

Art. 310 - Aplica-se à Taxa, no que cabível, as disposições desta Lei relativas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN).
Capítulo II
Da Taxa de Fiscalização Sanitária
Art. 311 - A Taxa de Fiscalização Sanitária, fundada no poder de
polícia do Município, concernente ao controle da saúde pública e
do bem-estar da população, tem como fato gerador a fiscalização
por ele exercida sobre a localização, a instalação, bem como o
seu funcionamento, de estabelecimentos extrativistas, produtores,
industriais, comerciais, sociais e prestadores de serviços, onde são
fabricados, produzidos, manipulados, acondicionados, conservados, depositados, armazenados, transportados, distribuídos, vendidos ou consumidos alimentos, bem como o exercício de outras
atividades pertinentes à higiene pública, em observância às normas municipais sanitárias.
Art. 312 - O fato gerador da taxa considera-se ocorrido:
I - relativamente ao primeiro exercício, na data de início da atividade;
II - nos anos subsequentes, no dia primeiro de janeiro de cada
exercício;
III - em caso de alteração do endereço e/ou, quando for o caso,
da atividade, na data da ocorrência do fato.
Art. 313 - O sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica
sujeita à fiscalização municipal em razão da atividade exercida estar relacionada com alimento, saúde e higiene pública e às normas
sanitárias.
Art. 314 - A base de cálculo da taxa será determinada em função
do custo da respectiva atividade pública específica.
Parágrafo Único - A referida taxa será cobrada conforme a Tabela
constante no Anexo IV deste Código.
Art. 315 - A Taxa será devida integral e anualmente, independentemente da data de abertura do estabelecimento, transferência do
local ou qualquer alteração contratual ou estatutária.
Art. 316 - Sendo anual o período de incidência, o lançamento da
taxa ocorrerá:
I - no ato da inscrição, relativamente ao primeiro ano de exercício;
II - no ato da alteração do endereço e/ou, quando for o caso da
atividade, em qualquer exercício.
Capítulo III
Da taxa de Fiscalização de Anúncios
Art. 317 - A Taxa de Fiscalização de Anúncios é devida em razão
da atividade municipal de fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora da exploração ou utilização, por qualquer meio
ou processo, de anúncios nas vias e nos logradouros públicos, ou
em locais deles visíveis ou, ainda, em outros locais de acesso ao
público.
Parágrafo único - Para efeito de incidência da Taxa, consideram-se
anúncios quaisquer instrumentos ou formas de comunicação visual ou audiovisual de mensagens, inclusive aqueles que contiverem
apenas dizeres, desenhos, siglas, dísticos ou logotipos indicativos
ou representativos de nomes, produtos, locais ou atividades de
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Art. 319 - A incidência e o pagamento da Taxa independem:
I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares ou administrativas, relativas ao anúncio;
II - da licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas
pela União, Estado ou Município;
III - do pagamento de preços, emolumentos e quaisquer importâncias eventualmente exigidas, inclusive para expedição de alvarás ou vistorias.
Art. 320 - A taxa não incide quanto:
I - aos anúncios destinados a fins patrióticos e à propaganda de
partidos políticos ou de seus candidatos, na forma prevista na
legislação eleitoral;
II - aos anúncios localizados no interior de estabelecimentos, divulgando artigos ou serviços neles negociados ou explorados;
III - aos anúncios e emblemas de entidades públicas, cartórios, tabeliães, ordens e cultos religiosos, irmandades, asilos, orfanatos,
entidades sindicais, ordens ou associações profissionais e representações diplomáticas, quando colocados nas respectivas sedes
ou dependências;
IV - aos anúncios e emblemas de hospitais públicos, sociedades
cooperativas, beneficentes, culturais, esportivas e entidades declaradas de utilidade pública, quando colocados nas respectivas
sedes ou dependências;
V - aos anúncios colocados em estabelecimentos de ensino, quando a mensagem fizer referência, exclusivamente, ao ensino ministrado;
VI - placas ou letreiros que contiverem apenas a denominação do
prédio;
VII - aos anúncios que indiquem uso, lotação, capacidade ou
quaisquer avisos técnicos elucidativos do emprego ou finalidade
da coisa;
VIII - placas ou letreiros destinados, exclusivamente, à orientação
do público;
IX - aos anúncios que recomendem cautela ou indiquem perigo e
sejam destinados, exclusivamente, à orientação do público;
X - placas indicativas de oferta de emprego, afixadas no estabelecimento do empregador;
XI - placas de profissionais liberais, autônomos ou assemelhados,
quando colocadas nas respectivas residências e locais de trabalho
e contiverem, tão-somente, o nome e a profissão;
XII - aos anúncios de locação ou venda de imóveis, quando colocados no respectivo imóvel, pelo proprietário;
XIII - painel ou tabuleta afixada por determinação legal, no local
da obra de construção civil, durante o período de sua execução,
desde que contenha, tão-somente, as indicações exigidas e as
dimensões recomendadas pela legislação própria;
XIV - aos anúncios de afixação obrigatória decorrente de disposição legal ou regulamentar, sem qualquer legenda, dístico ou desenho de valor publicitário.
Art. 321 - Contribuinte da taxa é a pessoa física ou jurídica que:
I - fizer qualquer espécie de anúncio;
II - explorar ou utilizar a divulgação de anúncios de terceiros.
Art. 322 - São solidariamente obrigados pelo pagamento da taxa:
I - aquele a quem o anúncio aproveitar quanto ao anunciante ou
ao objeto anunciado;
II - o proprietário, o locador ou o cedente de espaço em bem imóvel ou móvel, inclusive veículos.
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Art. 323 - A taxa será calculada em função do tipo e da localização
do anúncio, de conformidade com a Tabela constante no Anexo V
deste Código, e será devida pelo período inteiro nela previsto, ainda que o anúncio seja explorado ou utilizado em parte do período
considerado.
Parágrafo Único - A taxa será recolhida na forma e no prazo estabelecidos nesta Lei.
Art. 324 - O sujeito passivo da taxa deverá promover sua inscrição no cadastro próprio, nas condições e prazos regulamentares,
independentemente de prévio licenciamento e cadastramento do
anúncio.
Parágrafo único - A Administração poderá promover, de ofício, a
inscrição referida neste artigo, assim como as respectivas alterações de dados, inclusive cancelamento, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
Art. 325 - Além da inscrição cadastral, poderá ser exigida do sujeito passivo a apresentação de quaisquer declarações de dados ou
outros documentos, na forma e prazos definidos nesta Lei.
Art. 326 - O lançamento ou o pagamento da Taxa não importa em
reconhecimento da regularidade do anúncio.
Art. 327 - Aplica-se à Taxa, no que cabível, as disposições desta
Lei pertinentes ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN).
Capítulo IV
Da Taxa de Fiscalização de Veículo De Transporte de Passageiro
Art. 328 - A Taxa de Fiscalização de Veículos de Transporte de Passageiro, fundada no poder de polícia do município, concernente à
preservação da segurança pública e ao bem-estar da população,
tem como fato gerador a fiscalização por ele exercida sobre o
utilitário motorizado, em observância às normas municipais de autorização, permissão e concessão ou outorga para exploração do
serviço de transporte de passageiro.
Parágrafo único - O Município está autorizado a promover a concessão para a utilização de veículos de transporte de passageiros,
por meio de concorrência pública, cujas regras serão fixadas por
Decreto do Chefe do Poder Executivo.
Art. 329 - O fato gerador da taxa considera-se ocorrido:
I - na data de início da efetiva circulação do utilitário motorizado,
relativamente ao primeiro ano de exercício;
II - no dia primeiro de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes;
III - na data de alteração das características do utilitário motorizado, em qualquer exercício.
Art. 330 - O sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica,
proprietária, titular de domínio útil ou possuidora, a qualquer título, do utilitário motorizado, sujeita à fiscalização municipal em
razão do veículo de transporte de passageiro.
Art. 331 - A base de cálculo da taxa será determinada em função
do custo da respectiva atividade pública específica.
Parágrafo único - A referida taxa será cobrada conforme a Tabela
constante no Anexo VI deste Código.
Art. 332 - A taxa será devida integral e anualmente, independentemente da data de início da efetiva circulação ou de qualquer
alteração nas características do utilitário motorizado.
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Art. 333 - Sendo anual o período de incidência, o lançamento da
taxa ocorrerá:
I - Na data da inscrição, relativamente ao primeiro ano de exercício;
II - No mês de janeiro, com vencimento no último dia útil de fevereiro, nos anos subsequentes;
III - No ato da alteração das características do utilitário motorizado, em qualquer exercício.
Capítulo V
Da Taxa de Fiscalização de Funcionamento De Estabelecimento
em Horário Extraordinário
Art. 334 - A Taxa de Fiscalização de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Extraordinário, fundado no poder da polícia do
Município, concernente ao ordenamento do exercício de atividades
econômicas, tem como fato gerador a fiscalização por ela exercida
sobre o funcionamento em horário extraordinário de estabelecimentos comercias, em observância às posturas municipais relativas à ordem, aos costumes e à tranquilidade pública.
Art. 335 - O fato gerador da taxa considera-se ocorrido com o funcionamento do estabelecimento comercial, fora do horário normal
de abertura e fechamento do comércio.
Art. 336 - O sujeito passivo da taxa é a pessoa jurídica sujeita
à fiscalização municipal em razão do funcionamento, em horário
extraordinário, do estabelecimento comercial.
Art. 337 - A base de cálculo da taxa será determinada em função
do custo da respectiva atividade pública específica.
Parágrafo único - A referida taxa será cobrada conforme a Tabela
constante no Anexo VII deste Código.
Art. 338 - A taxa será devida por dia, mês ou ano, conforme modalidade de licenciamento solicitada pelo sujeito passivo ou constatação fiscal.
Art. 339 - Sendo diária, mensal ou anual o período de incidência,
o lançamento da taxa correrá:
I - no ato da solicitação, quando requerido pelo sujeito passivo;
II - no ato da comunicação, quando constatado pela fiscalização.
Capítulo VI
Da Taxa de Fiscalização de Exercício De Atividade Ambulante,
Eventual e Feirante
Art. 340 - A Taxa de Fiscalização de Exercício de Atividade Ambulante, Eventual e Feirante, fundada no poder de polícia do Município, concernente ao ordenamento da utilização dos bens públicos
de uso comum, tem como fato gerador a fiscalização por ele exercida sobre a localização, instalação e funcionamento de atividade
ambulante, eventual e feirante, em observância às normas municipais sanitárias e de posturas relativas à estética urbana, aos
costumes, à ordem, à tranquilidade e a segurança pública.
Art. 341 - O fato gerador da taxa considera-se ocorrido com o
exercício da atividade ambulante, eventual e feirante.
Art. 342 - O sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica
sujeita à fiscalização municipal em razão do exercício da atividade
ambulante, eventual e feirante.
Art. 343 - Considera-se atividade:
I - ambulante a exercida, individualmente, de modo habitual, com
instalação ou localização fixas ou não;
II - eventual a exercida, individualmente ou não, em determinadas
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épocas do ano, especialmente por ocasião de exposições, feiras,
festejos, comemorações e outros acontecimentos, em locais previamente definidos;
III - feirante a exercida, individualmente ou não, de modo habitual, nas feiras livres, em locais previamente determinados.
Parágrafo único - A atividade ambulante, eventual e feirante é
exercida, sem estabelecimento, em instalações removíveis, colocadas nas vias, logradouros ou locais de acesso ao público, como
balcões, barracas, mesas, tabuleiros, e assemelhados.
Art. 344 - A base de cálculo da taxa será determinada em função
da natureza, da atividade e da finalidade de utilização do móvel,
equipamento, utensílio, veículo e ou qualquer outro objeto, de
acordo com a Tabela constante no Anexo VIII deste Código:
Parágrafo único - A licença será cobrada para cada item, caso o
contribuinte negocie mais de um item cobrar-se-á quando couber,
a taxa de licença para utilização de logradouro público.
Art. 345 - A taxa será devida por dia, mês ou ano, conforme modalidade de licenciamento solicitada pelo sujeito passivo ou de
constatação fiscal.
Art. 346 - Sendo diária, mensal ou anual o período de incidência,
o lançamento da taxa ocorrerá:
I - no ato da solicitação, quando requerido pelo sujeito passivo.
II - no ato da comunicação, quando constatado pela fiscalização.
Capítulo VII
Da Taxa de Fiscalização de Obra, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS.
Art. 347 - A Taxa de Fiscalização de Obra, Arruamentos e Loteamentos fundada no poder de polícia do Município, concernente à
tranquilidade e bem-estar da população, tem como fato gerador a
fiscalização por ele exercida sobre a execução de obra particular,
no que respeita à construção, reforma e demolição de prédio e
execução de desmembramento e loteamento de terreno, e a abertura e ligação de novos logradouros ao sistema viário urbano, em
observância às normas municipais relativas à disciplina do uso do
solo urbano.
Art. 348 - O fato gerador da taxa considera-se ocorrido com a
construção, reforma e demolição de prédio, e execução de arruamentos, desmembramento e loteamento de terreno.
Art. 349 - O sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica,
proprietária, titular do domínio útil ou possuidora, a qualquer título, do imóvel, sujeito à fiscalização municipal em razão da construção, reforma e demolição do prédio ou execução de arruamento,
desmembramento e loteamento do terreno.
Art. 350 - A taxa não incide sobre:
I - a limpeza ou pintura interna e externa de prédios, muros e
grades;
II - a construção de passeios e logradouros públicos providos de
meio-fio;
III - a construção de muros de contenção de encostas.
Art. 351 - A base de cálculo da taxa será determinada em função
da natureza e do grau de complexidade dos atos e atividades cujo
licenciamento e fiscalização sejam provocados pelo contribuinte,
na forma da Tabela constante no Anexo IX deste Código.
Capítulo VIII
Da Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência Em Áreas,
em Vias e em Logradouros Públicos.
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Art. 352 - A Taxa de Fiscalização de Ocupação e de Permanência
em Áreas, em Vias e em Logradouros Públicos, fundada no poder
de polícia do Município, concernente ao ordenamento da utilização
dos bens públicos de uso comum, tem como fato gerador a fiscalização por ele exercida sobre a localização, a instalação e a permanência de móveis, equipamentos, veículos, utensílios e quaisquer
outros objetos, em observância às normas municipais de posturas
relativas à estética urbana, costumes, ordem, tranquilidade, higiene, trânsito e segurança pública.
Art. 353 - O fato gerador da taxa considera-se ocorrido com a localização, a instalação e a permanência de móveis, equipamentos,
veículos, utensílios e quaisquer outros objetos em áreas, em vias
e em logradouros públicos.
Art. 354 - O sujeito passivo da taxa é a pessoa física ou jurídica,
proprietária, titular do domínio útil ou possuidora, a qualquer título, de móvel, equipamento, utensílio e qualquer outro objeto em
áreas, em vias ou em logradouros públicos.
Art. 355 - A base de cálculo da taxa será determinada em função
da natureza, da atividade e da finalidade de utilização do móvel,
equipamento, utensílio, veículo e ou qualquer outro objeto, de
acordo com a Tabela constante no Anexo X deste Código.
Art. 356 - Enquadrando-se o contribuinte em mais de uma das
especificações, será utilizada para efeito de cálculo da taxa, aquela
que conduzir ao maior valor.
Art. 357 - Ficam isentos do pagamento da Taxa de Fiscalização de
Utilização de Vias e Logradouros Públicos a ocupação de área em
vias e logradouros públicos por:
I - feira de livros, exposições, concertos, retretas, palestras, conferências e demais atividades de caráter cultural ou científico;
II - exposições, palestras, conferências, pregações e demais atividades de caráter de cunho notoriamente religioso.
Art. 358 - A taxa será devida por mês, por ano ou fração, conforme modalidade de licenciamento solicitada pelo sujeito passivo ou
constatação fiscal.
Art. 359 - Sendo mensal ou anual o período de incidência, o lançamento da taxa ocorrerá:
I - no ato da solicitação, quando requerido pelo sujeito passivo.
II - no ato da comunicação, quando constatado pela fiscalização.
CAPÍTULO IX
TAXA DE ESGOTO SANITÁRIO
Art. 360 - A Taxa de Esgotos Sanitários tem como fato gerador
a utilização, efetiva ou potencial, do serviço de esgoto sanitário
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.
Art. 361 - São contribuintes da Taxa os proprietários, titulares do
domínio útil, possuidores e ocupantes de imóveis edificados, bem
como os demais imóveis utilizados em atividade comercial ou produtiva, situados neste Município, beneficiários do serviço de coleta, afastamento e tratamento de esgotos sanitários.
Art. 362 - Implantado o serviço de coleta e afastamento de esgotos sanitários em uma via, os imóveis beneficiados serão, obrigatoriamente, a ele ligados, sendo que as novas edificações, bem
como as reformas nas existentes, somente receberão o alvará de
licença, nas vias já servidas por esse serviço, se do projeto constar
a rede interna e respectiva ligação, na forma e prazos que vierem
a ser exigidos pelo órgão competente, obedecidas as normas técnicas em vigor.
§ 1º - A recusa do contribuinte na ligação de seu imóvel com o
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serviço de coleta e afastamento de esgoto sanitário não o eximirá
da obrigação de pagar a Taxa e o sujeitará ao pagamento de multa
no valor de 01 (uma) UFM (unidade Fiscal do Município) por ligação que se fizer necessária.
§ 2º - A multa prevista no § 1º será cumulativa e duplicada a cada expiração do prazo concedido.
Art. 363 - A taxa de que trata este Capítulo será apurada com base
no consumo de água, pelo mesmo contribuinte, pela alíquota de
80% (oitenta por cento) da tarifação de água.
§ 1º - Se o imóvel não for abastecido total ou parcialmente pelo
sistema público de abastecimento de água, o volume de água residuária ou servida será apurado por medição ou arbitramento pela
autoridade competente, com base no consumo médio do contribuinte em situação idêntica ou assemelhada.
§ 2º - Nos sistemas de tratamento descentralizados, instalados
em bairros, loteamentos, condomínios e afins, constituídos por
rede coletora, tanque séptico, filtro anaeróbio ou outro sistema de
tratamento, a taxa corresponderá a 60% (sessenta por cento) do
valor da tarifa de água.
§ 3º - Quando o sistema de tratamento descentralizado for interligado ao sistema centralizado de esgoto, a cobrança da taxa será
correspondente ao valor disposto no caput deste artigo.
§ 4º - Não será exigida a taxa de que trata o presente Capítulo na
hipótese do contribuinte realizar comprovadamente, ao seu encargo, os serviços por ela remunerados.
Art. 364 - Fica autorizada a cobrança da Taxa de Esgoto Sanitário
junto com a fatura mensal de água, ou outro mecanismo, a partir
da implantação do serviço.
Capítulo X
TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)
Art. 365 - Fica instituída a Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública- COSIP, para o custeio dos serviços de
Iluminação Pública prestados aos contribuintes nas vias e logradouros públicos.
§ 1º - Entendem-se como serviços de iluminação pública o fornecimento de energia elétrica para iluminação de ruas, praças,
avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas,
passarelas, abrigos de usuários de transportes coletivos, e outros
logradouros de domínio público, de uso comum e livre acesso, de
responsabilidade de pessoa jurídica de direito público, incluído o
fornecimento destinado à iluminação de monumentos, fachadas,
fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou
ambiental, localizadas em áreas públicas e definidas por meio de
legislação específica, excluído o fornecimento que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade.
§ 2º - Estão inclusos nos serviços de iluminação pública os custos
com administração, operações, manutenção, eficientização e ampliação da rede de iluminação pública.
§ 3º - Contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil, possuidor ou ocupante de unidade imobiliária servida, efetiva ou potencialmente, com tal serviço e que estejam ligados como consumidores à rede de energia elétrica.
Art. 366 - A base de cálculo da Contribuição é o resultado do rateio
do custo dos serviços de iluminação das vias e logradouros públicos pelos contribuintes.
ASSINADO DIGITALMENTE

Página 180

§ 1º - O valor do rateio da Contribuição, apurado com base no
custo dos serviços de iluminação pública, observará a distinção
entre contribuintes de natureza industrial, comercial, residencial,
rural, serviços públicos e poder público e primários (alta tensão),
de acordo com a Tabela constante no Anexo XI deste Código.
§ 2º - É facultada a cobrança da contribuição na fatura de consumo de energia elétrica, emitida pela empresa concessionária
ou permissionária local, condicionada a celebração de contrato ou
convênio.
Art. 367 - O valor da Contribuição de que trata esta Lei será reajustado na mesma ocasião e percentual aplicado às tarifas de
fornecimento de energia elétrica, tendo como valor base a Tarifa
de Iluminação Pública, em mega-watt-hora (MWh), tarifa esta definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel.
Art. 368 - Não estão sujeitos a COSIP os consumidores de qualquer natureza, possuidores ou ocupantes de unidades imobiliárias,
localizadas fora do Perímetro Urbano do Município, não servidas
pelo serviço de iluminação pública.
Art. 369 - Fica o poder Executivo autorizado a celebrar o convênio
com as Centrais Elétricas de Santa Catarina S. A - CELESC para
operacionalizar a apuração e cobrança da contribuição de que trata esta Lei Complementar, bem como a respectiva prestação de
serviço de iluminação pública do interesse do Município.
§1º - A Centrais Elétricas de Santa Catarina S. A - CELESC deverá
contabilizar, mensalmente, o produto da arrecadação da COSIP,
em conta própria, e fornecerá a Secretaria Municipal de Finanças,
até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao do recolhimento, o
demonstrativo de arrecadação.
§2º - O saldo verificado na conta COSIP deverá ser aplicado em
serviços de iluminação pública, preferencialmente nas vias e logradouros públicos e nas comunidades rurais, ainda não beneficiados pelo serviço de acordo com a programação e autorização
do Município.
Art. 370 - Compete à Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento a administração e fiscalização da contribuição de que
trata esta Lei Complementar.
Art. 371 - O produto da arrecadação da contribuição de que trata
esta Lei Complementar será contabilizado de forma a evidenciar
o valor previsto.
Parágrafo único - O Município poderá aplicar os recursos arrecadados pela COSIP em eventos e atividades que tenham caráter
público.
TITULO V
DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Art. 372 - A Contribuição de Melhoria será arrecadada dos proprietários de imóveis beneficiados por obras de pavimentação de vias
e logradouros públicos, incluídos os respectivos serviços preparatórios e complementares, executadas pela Prefeitura através de
seus órgãos da Administração Direta ou Indireta.
Parágrafo único - Considera-se ocorrido o fato gerador da Contribuição de Melhoria na data de conclusão da obra de pavimentação, referida neste artigo.
Art. 373 - A contribuição de Melhoria não incide na hipótese de
simples reparação de pavimento, bem como na hipótese de serviços preparatórios, quando não executada a obra de pavimentação.
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Art. 374 - Sujeito passivo da Contribuição de Melhoria é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de
bem imóvel beneficiado pela obra de pavimentação.
§ 1º - Consideram-se também os imóveis que tenham acesso,
à via ou logradouro beneficiado pela pavimentação, por ruas ou
passagens particulares, entradas de vila, servidões de passagem
e outros assemelhados.
§ 2º - A contribuição de Melhoria é devida, a critério da repartição
competente:
I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da
responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;
II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto.
§ 3º - O disposto no parágrafo anterior aplica-se ao espólio das
pessoas nele referidas.
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Parágrafo único - Aprovado o plano da obra, as unidades municipais responsáveis deverão encaminhar à repartição fiscal competente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias e sob pena de responsabilidade funcional, os elementos necessários à publicação do
edital referido neste artigo.
Art. 377 - Comprovado o legítimo interesse, poderão ser impugnados quaisquer elementos constantes do edital referido no artigo
anterior, na forma e no prazo previstos em regulamento.
Parágrafo único - A impugnação não obstará o início ou o prosseguimento da obra ou a prática dos atos necessários à arrecadação
do tributo, e sua decisão somente terá efeito para o recorrente.
Art. 378 - A Contribuição de Melhoria será lançada em nome do
sujeito passivo, com base nos dados constantes do cadastro imobiliário fiscal do Município, aplicando-se, no que couber, as normas
estabelecidas para o Imposto Sobre a Predial e Territorial Urbano.

Art. 375 - Para efeito de cálculo da Contribuição de Melhoria, o
custo final das obras de pavimentação, definidas no artigo 372,
inclusive os reajustes concedidos na forma da legislação municipal, será rateado entre os imóveis beneficiados, na proporção da
medida linear da testada:
I - do bem imóvel sobre a via ou logradouro pavimentado;
II - do acesso sobre o alinhamento da via ou logradouro pavimentado, no caso referido no § 1º do artigo 374.

Art. 379 - O lançamento considera-se regularmente notificado ao
sujeito passivo com a entrega da notificação, pessoalmente ou
pelo correio, no local do imóvel ou no local por ele indicado.

§ 1º - Na hipótese referida no inciso II deste artigo, a Contribuição
será dividida igualmente entre os imóveis beneficiados.

§ 2º - Para todos os efeitos de direito, no caso do parágrafo anterior e respeitadas as suas disposições, presume-se feita à notificação do lançamento, e regularmente constituído o crédito tributário
correspondente, 30 (trinta) dias após a entrega da notificação nas
agências postais.

§ 2º - Correrão por conta da Prefeitura:
I - as quotas relativas aos imóveis pertencentes ao patrimônio do
Município ou isentos da Contribuição de Melhoria;
II - a Contribuição que tiver valor inferior a 50 (cinquenta) UFM
(Unidade Fiscal do Município), vigente no momento da emissão da
respectiva notificação para pagamento;
III - as importâncias que se referirem a áreas de benefício comum;
IV - o saldo remanescente da Contribuição, atribuído à última parcela anual, quando inferior a 50 (cinquenta) UFM (Unidade Fiscal
do Município), vigente no momento da emissão da respectiva notificação de pagamento.
§ 3º - Sob pena de responsabilidade funcional, as unidades municipais competentes, no prazo máximo de 30 (trinta) dias de sua
apuração, deverão encaminhar à repartição fiscal competente, relação detalhada das obras executadas e o correspondente custo
final, inclusive reajustes definitivos concedidos, para os fins de
lançamento e arrecadação da contribuição.
§ 4º - A cobrança da Contribuição de Melhoria terá como limite total o custo das obras, computadas as despesas de estudos,
projetos, fiscalização, desapropriações, administração, execução e
financiamento, inclusive prêmios de reembolso e outras de praxe
em financiamentos ou empréstimos e terá a sua expressão monetária atualizada na época do lançamento.
Art. 376 - Aprovado pela autoridade competente o plano da obra
de pavimentação, será publicado edital, na forma prevista em regulamento, contendo os seguintes elementos:
I - descrição e finalidade da obra;
II - memorial descritivo do projeto;
III - orçamento do custo da obra, incluindo a previsão de reajustes, na forma da legislação municipal;
IV - determinação da parcela do custo da obra a ser considerada
no cálculo do tributo;
V - delimitação da área beneficiada, relação dos imóveis nela compreendidas e respectivas medidas lineares das testadas, que serão
utilizadas para o cálculo do tributo.
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§ 1º - A notificação pelo correio deverá ser precedida de divulgação, a cargo do Executivo, das datas de entrega nas agências
postais, das notificações e das suas correspondentes datas de
vencimento;

§ 3º - A presunção referida no parágrafo anterior é relativa e
poderá ser ilidido pela comunicação do não recebimento da notificação, protocolado pelo sujeito passivo junto à Administração
Municipal, no prazo fixado em regulamento.
§ 4º - A notificação de lançamento far-se-á por edital, consoante
o disposto em regulamento, na impossibilidade de sua realização
na forma prevista neste artigo ou no caso de recusa de seu recebimento.
Art. 380 - A Contribuição será arrecadada em até 36 (trinta seis)
parcelas mensais, observado o prazo de decadência para constituição do crédito tributário, na forma e condições regulamentares.
Parágrafo único - O valor da contribuição de melhoria devidamente notificado poderá ser pago integralmente, concedendo-se os
seguintes descontos:
I - 10% (dez por cento), se feito nos primeiros 30 (trinta) dias
após a notificação do lançamento;
II - 05% (cinco por cento), se feito entre 30 (trinta) e 60 (sessenta) dias após a notificação do lançamento.
Art. 381 - A falta de pagamento da Contribuição de Melhoria, nos
prazos regulamentares, implicará na atualização monetária do débito e na cobrança de juros e multas, na forma prevista por esta
Lei.
Art. 382 - Não será admitido o pagamento de qualquer prestação
sem que estejam quitadas todas as anteriores.
§ 1° - Decorrido o prazo fixado para pagamento da ultima prestação de cada parcela, somente será admitido o pagamento integral
da parcela, que será considerada vencida na data da 1ª (primeira)
prestação não paga, a partir da qual serão devidos os acréscimos
previstos no artigo anterior.
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§ 2° - Para efeito de inscrição em Divida Ativa do Município, cada
parcela anual da contribuição será considerada um débito autônomo.

30 de novembro do exercício corrente ao da expedição do Decreto
para o exercício de 2012; sendo que para os exercícios seguintes
a fórmula de cálculo obedecerá a mesma metodologia.

Art. 383 - Das certidões referentes à situação fiscal de qualquer
imóvel constarão sempre os débitos relativos à Contribuição de
Melhoria.
Art. 384 - Ficam isentos da Contribuição de Melhoria os imóveis
de propriedade da União, do Estado e do Município, exceto os
prometidos à venda, e os submetidos a regime de enfiteuse ou
aforamento.

Art. 388 - Com objetivo de justiça fiscal e preservação das receitas
tributárias do Município, inclusive daquelas decorrentes de transferências, fica autorizado o Prefeito Municipal celebrar convênios
com a União, com o Estado e com outros Municípios e suas autarquias, bem como os Conselhos Regionais de Profissionais Autônomos e Entidades de Representação Classista, visando adquirir
informações fiscais e utilizá-las para aperfeiçoar os mecanismos de
controle de arrecadação.

TITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 389 - Fica autorizado o Executivo Municipal a fixar a data de
vencimentos dos tributos municipais através de Decreto.

Art. 385 - Não serão efetuados lançamentos complementares nem
lavrados autos de infração, relativos aos tributos de que trata este
Código, quando o total do crédito, considerado as multas moratórias e demais acréscimos legais, importar em quantias inferiores a
10 (dez) Unidades Fiscais Municipais.

Art. 390 - O Poder Executivo poderá regulamentar este Código e
baixar normas necessárias à sua aplicação, exceto no que concerne à forma de tributação, imunidade, isenção, anistia.

Art. 386 - Fica o Executivo Municipal autorizado a criar serviços
públicos, em caráter eventual e não compulsórios, em virtude de
aprovação e despacho pelas autoridades municipais, ou pela lavratura de termos e contratos com o Município e em decorrência dos
serviços prestados aos munícipes que o solicitarem, entre outros,
especialmente com:
I - coleta de entulhos, com o valor fixado por carga;
II - rebaixo do meio fio para acesso a imóveis, com o valor fixado
por metro linear;
III - Serviços prestados de preparação de terras para agricultura em propriedades particulares, com valor fixado por máquina e
aparelho e por hora trabalhada.
IV - Serviços prestados de limpeza de terrenos, com valor fixado
pela atividade;
V - Deslocamento com veículos, com valor fixado por veículo e
quilômetro;
VI - Serviço de fiscalização para abate de gado e aves;
VII - Serviços de apreensão de bens e semoventes;
VIII - Serviços de demarcação, alinhamento e nivelamento de
imóveis;
IX - Serviços de Cemitério;
X - Serviços com fornecimento de atestados, averbações, inscrições, certidões, requerimentos, serviços de cadastro mobiliário,
fornecimento de fotocópia e autenticação de documentos;
XI - Outros serviços prestados aos munícipes.
Parágrafo único - Os valores dos preços públicos, em decorrência
dos serviços prestados de que trata este artigo, a serem cobrados
pelo Município de Monte Carlo, serão fixados e sua prestação sera
regulamentada por Decreto do Chefe do Poder Executivo.
Art. 387 - O valor da Unidade Fiscal Municipal (UFM) para o exercício de 2011 será de R$ 115,00 (cento e quinze reais).
§ 1° - Sua atualização será efetuada através de Decreto do Poder
Executivo com base na variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), publicado pelo IBGE.
§ 2° - No caso de extinção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), poderá ser adotado outro índice que corresponda
à variação de preços no poder aquisitivo.
§ 3º - A primeira atualização da Unidade Fiscal Municipal será
efetuada através de Decreto do Executivo Municipal, tendo como
limite à variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), publicado pelo IBGE, e tendo como parâmetro o
período compreendido entre 1º dezembro do exercício anterior e
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Art. 391 - O Poder Executivo expedirá por Decreto, consolidação
em texto único do presente Código, relativo às Leis que lhe modificarem a redação, repetindo-se esta providência, até 31 de janeiro
de cada ano.
Art. 392 - Consideram-se integrantes à presente Lei as tabelas e
anexos que a acompanham.
Art. 393 - Ficam revogadas as disposições editadas em contrário
em especial a Lei Complementar nº 02 de 31 de dezembro de
1993, Lei Complementar nº 71 de 07 de abril de 1994.
Art. 394 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
Monte Carlo (SC), 21 de dezembro de 2010.
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal
ANEXO I
TABELA I
VALORES VENAIS MÍNIMOS POR METRO QUADRADO DOS TERRENOS URBANOS PARA EFEITO DA BASE DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS IPTU E ITBI
Valores em UFM (Unidade Fiscal do
Município) por m²
0,20
0,18
0,16
0,16
0,16
0,15
0,13

LOGRADOURO
SETOR 01
SETOR 02
SETOR 03
SETOR 04
SETOR 05
SETOR 06
SETOR 07

TABELA II
VALORES VENAIS MÍNIMOS PARA EDIFICAÇÕES POR METRO
QUADRADO PARA EFEITO DA BASE DE CÁLCULO DOS IMPOSTOS
IPTU E ITBI
PADRÃO DA CONSTRUÇÃO
Alto Padrão - acima de 451 m²
Padrão Médio - de 141 a 450 m²
Padrão Normal - de 71 a 140 m²
Baixo Padrão - até 70 m²

Valores em UFM (Unidade Fiscal do
Município)
0,70
0,60
0,50
0,40
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TABELA III
03.

VALORES VENAIS DOS TERRENOS RURAIS
PARA EFEITO DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO ITBI

04.

CATEGORIA
VALOR
Terreno com mais de 50% de área
mecanizável
2,0 UFM por Hectare
Terreno com menos de 50% de área
mecanizável
1,5 UFM por Hectare

ANEXO II
TABELA DE ALÍQUOTAS DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA (ISSQN)
LISTA DE SERVIÇOS

Item Subitem

01.
01.

01.

01.

02.

01.

03.

01.

04.

01.

05.

01.

06.

01.

07.

01.

08.

02.
02.

01.

03.
03.

03.

03.

01.

02.

03.

Descrição
Serviços de informática e congêneres.
Análise e desenvolvimento de sistemas.
Programação.
Processamento de dados e congêneres.
Elaboração de programas de
computadores, inclusive de jogos
eletrônicos.
Licenciamento ou cessão de direito
de uso de programas de computação.
Assessoria e consultaria em informática.
Suporte técnico em informática,
inclusive instalação, configuração e
manutenção de programas de computação e bancos de dados.
Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas
eletrônicas.
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.
Serviços prestados mediante locação,
cessão de direito de uso e congêneres.
Cessão de direito de uso de marcas e
de sinais de propaganda.
Exploração de salões de festas,
centro de convenções, escritórios
virtuais, stands, quadras esportivas,
estádios, ginásios, auditórios, casas
de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para
realização de eventos ou negócios de
qualquer natureza.
Locação, sublocação, arrendamento,
direito de passagem ou permissão de
uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e
condutos de qualquer natureza.
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Valor
Fiscal - UFM
(Unidade
Fiscal do
Município)
por
Ano

Movimento
Econômico
(%)

02

3

02

3

02

3

02

3

02

3

02

3

02

3

02

3

02

04.

01.

04.

02.

04.

03.

04

04

04.
04.

05.
06

04.

07

04.

08

04.

09

04.

10

04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.

11.
12.
13
14
15
16
17

04.

18

04.

19

04.

20

04.

21

04.

22

04.

23

24

3
05.

02

02

Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso
temporário.
Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.
Medicina e biomedicina.
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância
magnética, radiologia, tomografia e
congêneres.
Clínicas, laboratórios
Hospitais, sanatórios, manicômios,
casas de saúde, prontos-socorros,
ambulatórios e congêneres
Instrumentação cirúrgica.
Acupuntura.
Enfermagem, inclusive serviços
auxiliares.
Serviços farmacêuticos.
Terapia ocupacional, fisioterapia e
fonoaudiologia.
Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico
e mental.
Nutrição.
Obstetrícia.
Odontologia.
Ortóptica.
Próteses sob encomenda.
Psicanálise.
Psicologia.
Casas de repouso e de recuperação,
creches, asilos e congêneres.
Inseminação artificial, fertilização in
vitro e congêneres.
Bancos de sangue, leite, pele, olhos,
óvulos, sêmen e congêneres.
Coleta de sangue, leite, tecidos,
sêmen, órgãos e materiais biológicos
de qualquer espécie.
Unidade de atendimento, assistência
ou tratamento móvel e congêneres.
Planos de medicina de grupo ou
individual e convênios para prestação
de assistência médica, hospitalar,
odontológica e congêneres.

02

3

04

3

04

3

3
3
03
03

3

03

3

03

3

03

3

03

3

03
03
04
03
03
04
03

3

03

3

03

3
3
3
3

3

3

04.
02

04.

05.

01.

05.

02.

05.

03.

05.

04.

05.

05.

3

3

Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros
contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador
do plano mediante indicação do
beneficiário.
Serviços de medicina e assistência
veterinária e congêneres.
Medicina veterinária e zootecnia.
Hospitais, clínicas, ambulatórios,
prontos-socorros e congêneres, na
área veterinária.
Laboratórios de análise na área
veterinária.
Inseminação artificial, fertilização in
vitro e congêneres.
Bancos de sangue e de órgãos e
congêneres.

3

03

3
3
3
3
3
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05.
05.

06.
07.

05.

08.

05.

09.

06.
06.

01.

06.

02.

06.

03.

06.

04.

06.

05.

07.

07.

07.

07.

01.

02.

03.

07.

04.

07.

05.

07.

06.
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Coleta de sangue, leite, tecidos,
sêmen, órgãos e materiais biológicos
de qualquer espécie.
Unidade de atendimento, assistência
ou tratamento móvel e congêneres.
Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e
congêneres.
Planos de atendimento e assistência
médico veterinária.
Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres.
Barbearia, cabeleireiros, manicuros,
pedicuros e congêneres.
Esteticistas, tratamento de pele,
depilação e congêneres.
Banhos, duchas, sauna, massagens e
congêneres.
Ginástica, dança, esportes, natação,
artes marciais e demais atividades
físicas.
Centros de emagrecimento, spa e
congêneres.
Serviços relativos à engenharia,
arquitetura, geologia, urbanismo,
construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e
congêneres.
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo,
paisagismo e congêneres.
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras
de construção civil, hidráulica ou
elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração
de poços, escavação, drenagem e
irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação
e montagem de produtos, peças e
equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador de serviços fora do local
da prestação dos serviços, que fica
sujeito ao ICMS).
Elaboração de planos diretores,
estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados
com obras e serviços de engenharia;
elaboração de anteprojetos, projetos
básicos e projetos executivos para
trabalhos de engenharia.
Demolição.
Reparação, conservação e reforma
de edifícios, estradas, pontes, portos
e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo
prestador dos serviços, fora do local
da prestação dos serviços, que fica
sujeito ao ICMS).
Colocação e instalação de tapetes,
carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres,
com material fornecido pelo tomador
do serviço.
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07.

07.

07.

08.

07.

09.

07.

10.

07.

11.

07.

12.

07.

13.

07.

15.

07.

16.

07.

17.

07.

18.

07.

19.

07.

20.

3
3
3

01

2

01

2

01

2

01

2
3

03

3

3

08.

08.

01.

08.

02.

3

02

3

03

3

09.

09.

02

3

01.

Recuperação, raspagem, polimento e
lustração de pisos e congêneres.
Calafetação.
Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem,
separação e destinação final de lixo,
rejeitos e outros resíduos quaisquer.
Limpeza, manutenção e conservação
de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques,
jardins e congêneres.
Decoração e jardinagem, inclusive
corte e poda de árvores.
Controle e tratamento de efluentes
de qualquer natureza e de agentes
físicos, químicos e biológicos.
Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.
Florestamento, reflorestamento,
semeadura, adubação e congêneres.
Escoramento, contenção de encostas
e serviços congêneres.
Limpeza e dragagem de rios, portos,
canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres.
Acompanhamento e fiscalização da
execução de obras de engenharia,
arquitetura e urbanismo.
Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento,
levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos,
geológicos, geofísicos e congêneres.
Pesquisa, perfuração, cimentação,
mergulho, perfilagem, concretação,
testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados
com a exploração e exploração de
petróleo, gás natural e de outros
recursos minerais.
Serviços de educação, ensino,
orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e
avaliação pessoal de qualquer grau
ou natureza.
Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.
Instrução, treinamento, orientação
pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer
natureza.
Serviços relativos à hospedagem,
turismo, viagens e congêneres.
Hospedagem de qualquer natureza
em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis
residência, residence-service, suite
service, hotelaria marítima, motéis,
pensões e congêneres; ocupação
por temporada com fornecimento
de serviço (o valor da alimentação e
gorjeta, quando incluído no preço da
diária, fica sujeito ao Imposto Sobre
Serviços).

02

3

02

3

02

3

02

02
02

3

3
3
3
3

3

3

3

02

2

02

2

3
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09.

02.

09.

03.

10.

10.

01.

10.

02.

10.

03.

10.

04.

10.

05.

10.

06.

10.

07.

10.

08.

10.

09.

11.

11.

01.

11.

02.

11.

03.

11.

04.

12.
12.
12.
12.
12.

01.
02.
03.
04.

12.

05.

12.

06.

12.

07.

12.

08.
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Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução
de programas de turismo, passeios,
viagens, excursões, hospedagens e
congêneres.
Guias de turismo.
Serviços de intermediação e congêneres.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros,
de cartões de crédito, de planos de
saúde e de planos de previdência
privada.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores
mobiliários e contratos quaisquer.
Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade
industrial, artística ou literária.
Agenciamento, corretagem ou
intermediação de contratos de
arrendamento mercantil (leasing), de
franquia (franchising) e de faturização (factoring).
Agenciamento, corretagem ou
intermediação de bens móveis ou
imóveis, não abrangidos em outros
itens ou subitens, inclusive aqueles
realizados no âmbito de Bolsas de
Mercadorias e Futuros, por quaisquer
meios.
Agenciamento de notícias.
Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento
de veiculação por quaisquer meios.
Representação de qualquer natureza,
inclusive comercial.
Distribuição de bens de terceiros.
Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e
congêneres.
Guarda e estacionamento de veículos
terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações.
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.
Escolta, inclusive de veículos e
cargas.
Armazenamento, depósito, carga,
descarga, arrumação e guarda de
bens de qualquer espécie.
Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.
Espetáculos teatrais.
Exibições cinematográficas.
Espetáculos circenses.
Programas de auditório.
Parques de diversões, centros de
lazer e congêneres.
Boates, táxi-dancing e congêneres.
Shows, ballet, danças, desfiles,
bailes, óperas, concertos, recitais,
festivais e congêneres.
Feiras, exposições, congressos e
congêneres.
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Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.
Corridas e competições de animais.
Competições esportivas ou de
destreza física ou intelectual, com ou
sem a participação do espectador.
Execução de música.
Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet,
danças, desfiles, bailes, teatros,
óperas, concertos, recitais, festivais e
congêneres.
Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante
transmissão por qualquer processo.
Desfiles de blocos carnavalescos ou
folclóricos, trios elétricos e congêneres.
Exibição de filmes, entrevistas,
musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições
esportivas, de destreza intelectual ou
congêneres.
Recreação e animação, inclusive
em festas e eventos de qualquer
natureza.
Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia.
Fonografia ou gravação de sons,
inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.
Fotografia e cinematografia, inclusive
revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.
Reprografia, microfilmagem e digitalização.
Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia,
fotolitografia.
Serviços relativos a bens de terceiros.
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e
conservação de máquinas, veículos,
aparelhos, equipamentos, motores,
elevadores ou de qualquer objeto
(exceto peças e partes empregadas,
que ficam sujeitas ao ICMS).
Assistência Técnica.
Recondicionamento de motores
(exceto peças e partes empregadas,
que ficam sujeitas ao ICMS).
Recauchutagem ou regeneração de
pneus.
Restauração, recondicionamento,
acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização,
corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos
quaisquer.
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Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos,
inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.
Colocação de molduras e congêneres.
Encadernação, gravação e douração
de livros, revistas e congêneres.
Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final,
exceto aviamento.
Tinturaria e lavanderia.
Tapeçaria e reforma de estofamentos
em geral.
Funilaria e lanternagem.
Carpintaria e serralheria.
Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles
prestados por instituições financeiras
autorizadas a funcionar pela União
ou por quem de direito.
Administração de fundos quaisquer,
de consórcio, de cartão de crédito ou
débito e congêneres, de carteira de
clientes, de cheques pré-datados e
congêneres.
Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de
poupança, no País e no exterior, bem
como a manutenção das referidas
contas ativas e inativas.
Locação e manutenção de cofres
particulares, de terminais eletrônicos,
de terminais de atendimento e de
bens e equipamentos em geral.
Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de
idoneidade, atestado de capacidade
financeira e congêneres.
Cadastro, elaboração de ficha
cadastral, renovação cadastral e
congêneres, inclusão ou exclusão no
Cadastro de Emitentes de Cheques
sem Fundos - CCF ou em quaisquer
outros bancos cadastrais.
Emissão, reemissão e fornecimento
de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens
e valores; comunicação com outra
agência ou com a administração
central; licenciamento eletrônico de
veículos; transferência de veículos;
agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.
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Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral,
por qualquer meio ou processo,
inclusive por telefone, fac-símile,
internet e telex, acesso a terminais
de atendimento, inclusive vinte e
quatro horas; acesso a outro banco e
a rede compartilhada; fornecimento
de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por
qualquer meio ou processo.
Emissão, reemissão, alteração,
cessão, substituição, cancelamento e
registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações
de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança,
anuência e congêneres; serviços
relativos a abertura de crédito, para
quaisquer fins.
Arrendamento mercantil (leasing) de
quaisquer bens, inclusive cessão de
direitos e obrigações, substituição de
garantia, alteração, cancelamento e
registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento
mercantil (leasing).
Serviços relacionados a cobranças,
recebimentos ou pagamentos em
geral, de títulos quaisquer, de contas
ou carnês, de câmbio, de tributos
e por conta de terceiros, inclusive
os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas
de atendimento; fornecimento de
posição de cobrança, recebimento
ou pagamento; emissão de carnês,
fichas de compensação, impressos e
documentos em geral.
Devolução de títulos, protesto de
títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação
de títulos, e demais serviços a eles
relacionados.
Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.
Serviços relacionados a operações de
câmbio em geral, edição, alteração,
prorrogação, cancelamento e baixa
de contrato de câmbio; emissão de
registro de exportação ou de crédito;
cobrança ou depósito no exterior;
emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento
e demais serviços relativos a carta
de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e
recebimento de mensagens em geral
relacionadas a operações de câmbio.
Fornecimento, emissão, reemissão,
renovação e manutenção de cartão
magnético, cartão de crédito, cartão
de débito, cartão salário e congêneres.
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Compensação de cheques e títulos
quaisquer; serviços relacionados a
depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer,
por qualquer meio ou processo,
inclusive em terminais eletrônicos e
de atendimento.
Emissão, reemissão, liquidação,
alteração, cancelamento e baixa de
ordens de pagamento, ordens de
crédito e similares, por qualquer
meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares,
inclusive entre contas em geral.
Emissão, fornecimento, devolução,
sustação, cancelamento e oposição
de cheques quaisquer, avulso ou por
talão.
Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel
ou obra, análise técnica e jurídica,
emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato,
emissão e reemissão do termo de
quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.
Serviços de transporte de natureza
municipal.
Serviços de transporte de natureza
municipal.
Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e
congêneres.
Assessoria ou consultoria de
qualquer natureza, não contida em
outros itens desta lista; análise,
exame, pesquisa, coleta, compilação
e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive
cadastro e similares.
Datilografia, digitação, estenografia,
expediente, secretaria em geral,
resposta audível, redação, edição,
interpretação, revisão, tradução,
apoio e infraestrutura administrativa
e congêneres.
Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica,
financeira ou administrativa.
Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.
Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive
de empregados ou trabalhadores,
avulsos ou temporários, contratados
pelo prestador de serviço.
Propaganda e publicidade, inclusive
promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de
publicidade, elaboração de desenhos,
textos e demais materiais publicitários.
Franquia (franchising).
Perícias, laudos, exames técnicos e
análises técnicas.
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20.

02

01.

Planejamento, organização e administração de feiras, exposições,
congressos e congêneres.
Organização de festas e recepções;
bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito
ao ICMS).
Administração em geral, inclusive de
bens e negócios de terceiros.
Leilão e congêneres.
Advocacia.
Arbitragem de qualquer espécie,
inclusive jurídica.
Auditoria.
Análise de Organização e Métodos.
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.
Contabilidade, inclusive serviços
técnicos e auxiliares.
Consultoria e assessoria econômica
ou financeira.
Estatística.
Cobrança em geral.
Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção,
gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou
a pagar e em geral, relacionados a
operações de faturização (factoring).
Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.
Serviços de regulação de sinistros
vinculados a contratos de seguros;
inspeção e avaliação de riscos para
cobertura de contratos de seguros;
prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.
Serviços de regulação de sinistros
vinculados a contratos de seguros;
inspeção e avaliação de riscos para
cobertura de contratos de seguros;
prevenção e gerência de riscos seguráveis e congêneres.
Serviços de distribuição e venda de
bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons
de apostas, sorteios, prêmios,
inclusive os decorrentes de títulos de
capitalização e congêneres.
Serviços de distribuição e venda de
bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons
de apostas, sorteios, prêmios,
inclusive os decorrentes de títulos de
capitalização e congêneres.
Serviços portuários, aeroportuários,
ferroportuários, de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários.
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Serviços portuários, ferroportuários,
utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque de
embarcações, rebocador escoteiro,
atracação, desatracação, serviços de
praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza, serviços
acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de apoio marítimo,
de movimentação ao largo, serviços
de armadores, estiva, conferência,
logística e congêneres.
Serviços aeroportuários, utilização
de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer
natureza, capatazia, movimentação
de aeronaves, serviços de apoio
aeroportuários, serviços acessórios,
movimentação de mercadorias, logística e congêneres.
Serviços de terminais rodoviários,
ferroviários, metroviários, movimentação de passageiros, mercadorias,
inclusive suas operações, logística e
congêneres.
Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.
Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e
congêneres.
Serviços de programação e comunicação visual, desenho industrial e
congêneres.
Serviços de chaveiros, confecção de
carimbos, placas, sinalização visual,
banners, adesivos e congêneres.
Serviços de chaveiros, confecção de
carimbos, placas, sinalização visual,
banners, adesivos e congêneres.
Serviços funerários.
Funerais, inclusive fornecimento de
caixão, urna ou esquifes; aluguel de
capela; transporte do corpo cadavérico; fornecimento de flores, coroas e
outros paramentos; desembaraço de
certidão de óbito; fornecimento de
véu, essa e outros adornos; embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de cadáveres.
Planos ou convênio funerários.
Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.
Serviços de coleta, remessa ou
entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores,
inclusive pelos correios e suas
agências franqueadas; courrier e
congêneres.
Serviços de coleta, remessa ou
entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores,
inclusive pelos correios e suas
agências franqueadas; courrier e
congêneres.
Serviços de assistência social.
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Serviços de assistência social.
Serviços de avaliação de bens e
serviços de qualquer natureza.
Serviços de avaliação de bens e
serviços de qualquer natureza.
Serviços de biblioteconomia.
Serviços de biblioteconomia.
Serviços de biologia, biotecnologia e
química.
Serviços de biologia, biotecnologia e
química.
Serviços técnicos em edificações,
eletrônica, eletrotécnica, mecânica,
telecomunicações e congêneres.
Serviços técnicos em edificações,
eletrônica, eletrotécnica, mecânica,
telecomunicações e congêneres.
Serviços de desenhos técnicos.
Serviços de desenhos técnicos.
Serviços despachantes e congêneres.
Serviços despachantes e congêneres.
Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
Serviços de investigações particulares, detetives e congêneres.
Serviços de reportagem, assessoria
de imprensa, jornalismo e relações
públicas.
Serviços de reportagem, assessoria
de imprensa, jornalismo e relações
públicas.
Serviços de meteorologia.
Serviços de meteorologia.
Serviços de artistas, atletas, modelos
e manequins.
Serviços de artistas, atletas, modelos
e manequins.
Serviços de museologia.
Serviços de museologia.
Serviços de ourivesaria e lapidação.
Serviços de ourivesaria e lapidação
(quando o material for fornecido pelo
tomador do serviço).
Serviços relativos a obras de arte sob
encomenda.
Obras de arte sob encomenda.
Serviços de exploração de rodovias.
Serviços de exploração de rodovia
mediante cobrança de preço ou
pedágio dos usuários, envolvendo
execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos
para adequação de capacidade e
segurança de trânsito, operação,
monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em
contratos, atos de concessão ou de
permissão ou em normas oficiais.
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ANEXO III
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA A
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS

ESPECIFICAÇÃO
1 - Indústria, Abatedouros, Reciclagem, Agropecuária e
Agrícola:
1.1 - Até 5 empregados.
1.2 - De 6 a 10 empregados.
1.3 - De 11 a 30 empregados.
1.4 - De 31 a 70 empregados.
1.5 - De 71 a 150 empregados.
1.6 - Mais de 150 empregados.
2 - Comércio:
2.1 - Bares e Lanchonetes.
2.2 - Pizzarias.
2.3 - Restaurantes.
2.4 - Bancas nos mercados.
2.5 - Mini Mercado e Mercearia.
2.6 - Mercado.
2.7 - Supermercado.
2.8 - Padarias, panificadoras, confeitarias e afins.
2.9 - Verdureiras, fruteiras e afins.
2.10 - Sorveteria.
2.11 - Farmácias.
2.12 - Próteses, inclusive confecção própria sob encomenda
2.13 - Perfumarias, artigos de presentes, armarinhos.
2.14 - Calçados, tecidos, confecções, esporte, aviamentos
(por atividade).
2.15 - Roupas usadas.
2.16 - Relógios, joias, bijuterias e óticas.
2.17 - Móveis e eletrodomésticos.
2.18 - Móveis e eletrodomésticos usados.
2.19 - Comércio de material de escritório e informática.
2.20 - Livraria, papelaria, artigos para presente e afins
(por atividade).
2.21 - Gráfica.
2.22 - Materiais para construção.
2.23 - Materiais Elétricos.
2.24 - Britador.
2.25 - Vidraçaria, funilaria.
2.26 - Esquadrias Metálicas ou de madeira.
2.27 - Lojas agropecuárias.
2.28 - Cooperativa agrícola.
2.29 - Auto peças.
2.30 - Posto de Combustíveis.
2.31 - Comércio de veículos novos ou usados
2.32 - Depósito ou distribuidora de inflamáveis explosivos
e similares.
2.33 - Depósitos de mercadorias fechados.
2.34 - Demais atividades não constantes nesta tabela (por
atividade).
3 - Serviços:
3.1 - Profissionais liberais autônomos (não incluídos em
outro ítem desta tabela):
3.1.1 - Curso Nível Universitário - 5 a 6 anos.
3.1.2 - Curso Nível Universitário - 3 a 4 anos.
3.1.3 - Curso Nível Médio.
3.2 - Distribuição de energia elétrica.
3.3 - Telefonia fixa ou móvel.
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Valor ao ano
em UFM (Unidade Fiscal do
Município).

1,0
3,0
5,0
7,0
10,0
15,0
1,0
2,0
3,0
1,0
1,5
2,5
5,0
2,0
1,0
1,0
3,0
3,0
2,0
1,0
1,0
3,0
4,0
1,0
2,0
1,0
4,0
6,0
2,0
5,0
1,0
2,0
3,0
10,0
3,0
5,0
5,0
4,0
4,0
1,0

4,0
3,0
2,0
10,0
10,0
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3.4 - Estabelecimentos bancários, de crédito, financeiro e
investimentos, inclusive cooperartivos.
3.4.1 - Estabelecimentos bancários, de crédito, financeiro
e investimentos, inclusive cooperartivos, somente com
atendimento informatizado.
3.5 - Casa de loterias.
3.6 - Cartórios.
3.7 - Correios e demais serviços postais
3.8 - Imobiliária.
3.9 - Hotéis, motéis, pensões, similares.
3.10 - Vídeo Locadora.
3.11 - Empresa de publicidade (por atividade).
3.12 - Representantes comerciais autônomos, corretores,
despachantes, agentes e prepostos em geral.
3.13 -Tinturarias e lavanderias.
3.14 - Sapataria, salão de engraxate.
3.15 - Estabelecimentos de banhos, duchas, massagens,
ginásticas, academias, etc.
3.16 - Barbearias e salões de beleza.
3.17 - Ensino de qualquer grau ou natureza.
3.18 - Cursos de informática, idiomas, profissionalizantes,
e afins(por atividade)
3.19 - Estabelecimentos hospitalares.
3.20 - Laboratórios de análise clínica.
3.21 - Auto escolas.
3.22 - Táxi, moto táxi.
3.23 - Transporte de passageiros (ônibus, vans e afins por veículo).
3.24 - Transporte de cargas (por veículo).
3.25 - Cooperativa de transporte (por veículo).
3.26 - Oficina mecânica pesada, de torno, fresa e retífica.
3.27 - Oficina mecânica de consertos leves em geral.
3.28 - Oficina de motos.
3.29 - Oficina de bicicletas.
3.30 - Consertos de equipamentos elétricos, eletrônicos,
informática, e afins
3.31 - Auto elétrica.
3.32 - Chapeação, pintura.
3.33 - Postos de serviços para veículos (lava jatos e troca
de óleo).
3.34 - Estacionamento, garagem e depósitos a céu aberto.
3.35 - Aterro sanitário.
3.36 - Terraplenagem, escavações e afins.
3.37 - Empreiteiras, inclusive de mão de obra.
3.38 - Incorporadoras.
3.39 – Funerárias
3.40 - Demais atividades não constantes nesta tabela (por
atividade).
4 - Diversões públicas:
4.1 - Cinema, teatros.
4.2 - Clube dançante, boate, danceteria, etc.
4.3 - Bilhares, e quaisquer outros jogos de mesa.
4.4 - Jogos eletrônicos, lan houses.
4.5 - Boliches, cancha de bocha .
4.6 - Exposições, feiras de amostra, quermesses - Rural.
4.7 - Exposições, feiras de amostra, quermesses - Comercial ou Industrial.
4.8 - Circos e parques de diversões por 10 (dez) dias.
4.9 - Quaisquer espetáculos ou diversões não incluídos,
por dia.
4.10 - Demais atividades não constantes nesta tabela (por
atividade).

8,0

5,0
4,0
4,0
5,0
4,0
3,0
1,0
1,5
2,0
2,0
1,0
2,0
1,0
3,0
1,0
2,0
3,0
4,0
1,0
1,0
1,0
1,0
4,0
2,0
1,5
1,0
2,0
1,5
2,0
3,0
3,0
10,0
5,0
2,0
5,0
3,0
1,0
3,0
5,0
2,0
3,0
2,0
1,0
10,0
20,0
1,0
1,0
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ANEXO IV

12107

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

12108
12109

Valor em UFM
(Unidade Fiscal
do Município)

12110

ITEM
01
11
111
11101
11102
11103
11104
11105
11106
11107
11108
11109
11199

112
11201
11202
11203
11204
11205
11206
11207
11208
11209
11210
11211
11212
11213
11214
11215
11216
11217
11218
11219
11220
11221
11222
11223
11224
11229

12
121
12101
12102
12103
12104
12105
12106

GRUPO
ALVARÁ SANITÁRIO ANUAL. (POR ATIVIDADE
DESENVOLVIDA)
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICA
Conservas de produtos de origem vegetal
Doces / produtos confeitaria (c/ creme)
Massas frescas
Panificação (fabricação / distribuição)
Produtos alimentícios infantis
Produtos congelados
Produtos dietéticos
Refeições industriais
Sorvetes e similares
Congêneres
A cada grupo de produtos secundários industrializados pela Empresa será acrescido o valor
de:
MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Aditivos.
Água Mineral.
Amidos e Derivados.
Bebidas analcólicas, sucos e outras.
Biscoitos e Bolachas.
Cacau, chocolates e sucedâneos.
Cerealista, depósito e beneficiamento de grãos.
Condimentos, molhos e especiarias.
Confeitos, caramelos, bombons e similares.
Distribuidora de frutas (uva-passa, banana,
maçã, etc).
Desidratadora de vegetais e ervateiras.
Farinhas e similares.
Gelatinas, pudins, pós e sobremesas e sorvetes.
Gelo.
Gorduras, óleos, azeites, cremes (fab. /ref. /
envasadoras).
Marmeladas, doces e xaropes.
Massas secas.
Refinadora e envasadora de açúcar.
Refinadora e envasadora de sal.
Salgadinhos, batata frita (empacotada).
Salgadinhos e frituras.
Suplementos alimentares enriquecidos.
Tempero à base de sal.
Torrefadora de café.
Congêneres
A cada grupo de produtos secundários industrializados pela empresa será acrescido o valor
de
LOCAL DE ELABORAÇÃO E/OU VENDA DE
ALIMENTOS
MAIOR RISCO EPIDEMIOLOGICO
Açougue.
Assadora de aves e outros tipos de carne.
Cantina escolar.
Casa de carnes.
Casa de frios (laticínios e embutidos.).
Casa de sucos / caldo de cana e similares.

ASSINADO DIGITALMENTE

12111
12112

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,2
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,2

1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
0,5

21113
21114
21115
21116
12117
12118
12119
12120
12121
12122
12123
12124
12199

122
12201
12202
12203
12204
12205
12206
12207
12208
12209
12210
12211
12299

13
131
13101
13102
13103
13104
13105
13106
13107
13108
13109
13110
13199

Página 190
Comércio atacadista / depósito de produtos
perecíveis.
Confeitaria.
Cozinha de escolas.
Cozinha clube / hotel / motel / creche / boate
e similares
Cozinha de lactários / hospitais /maternidades /
casas de saúde
Feira livre, comércio ambulante, com venda carnes, pescados e outros.
Lanchonete / café colonial e petiscarias.
Mercado (única atividade)
Mercearia / armazém (única atividade).
Padaria panificadora.
Pastelaria.
Peixaria (pescado do fruto do mar).
Pizzaria.
Produtos congelados.
Restaurante / buffet / churrascaria.
Rotisseria.
Serv-carro, drive-in, quiosque, trailer e similares.
Sorveteria e / ou posto de venda.
Congêneres.
Em estabelecimentos com mais de uma atividade, o valor da taxa será a soma em UFM
(Unidade Fiscal do Município) das atividades
exercidas.
MENOR RISCO EPIDEMIOLOGICO
Bar, boate e uísqueria.
Bomboniere.
Café.
Depósito de bebidas.
Depósito de frutas e verduras.
Depósito de produtos não perecíveis.
Envasadora de chás, cafés, condimentos e
especiarias.
Feira-livre, comércio ambulante de alimentos
não perecíveis.
Quitanda, frutas e verduras.
Venda ambulante (carrinho de pipoca, milho,
sanduíche, etc).
Comércio atacadista de produtos não perecíveis.
Congêneres.
Estabelecimentos com mais de uma atividade,
o valor da taxa será a soma em UFM (Unidade
Fiscal do Município) das atividades exercidas.
INDÚSTRIA DE PRODUTOS SE INTERESSE DA
SAÚDE
MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Agrotóxicos.
Cosmético perfume e produtos de higiene.
Insumos farmacêuticos.
Produtos farmacêuticos.
Produtos biológicos.
Produtos de uso laboratorial.
Produtos de uso médico/hospitalar.
Produtos de uso odontológico.
Próteses (ortopédica, estética, auditiva, etc).
Saneantes domissanitários.
Congêneres.
Para cada atividade secundária exercida pelo
estabelecimento, será acrescido o valor de:

1,0
0,5
0,5
1,0
1,0
0,5
0,5
2,0
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
0,2
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132
13201
13202
13203
13204
13205
13299

14
141
14101
14102
14103
14104
14105
14106
14107
14108
14199

142
14201
14202
14203
14204
14205
14206
14207
14208
14209
14210
14299

15
151
15101
15102
15103
15104
15105
15106
15107
15108
15109
15110
15111
15112
15113
15114
15115
15116
15117
15118
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MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Embalagens.
Equipamentos e instrumentos laboratoriais
Equipamentos e instrumentos médico hospitalar.
Equipamentos e instrumentos odontológicos.
Produtos veterinários.
Congêneres.
Para cada atividade secundária exercida pelo
estabelecimento, será acrescido o valor de:
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INTERESSE DA
SAÚDE
MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Agrotóxicos.
Comércio e distribuição de medicamentos.
Comércio e distribuição de produtos laboratoriais.
Comércio e distribuição de produto médico
hospitalar.
Comércio e distribuição de produtos odontológicos.
Comércio e distribuição de produtos veterinários.
Comércio e distribuição de saneantes domissanitários
Produtos químicos.
Congêneres.
Para cada atividade secundária exercida pelo
estabelecimento, será acrescido o valor de:
MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Alimentação animal (ração e supletivos.).
Comércio e distribuição de cosméticos, perfumes, produtos de higiene.
Embalagens.
Equipamentos e instrumentos agrícolas, ferragens, etc.
Equipamentos e instrumentos laboratoriais.
Equipamentos instrumentos médico-hospitalares
Equipamentos e instrumentos odontológicos.
Fertilizantes e corretivos.
Prótese/(ortopédica, estética, auditiva, etc).
Sementes selecionadas e mudas.
Congêneres.
Para cada atividade secundária exercida pelo
estabelecimento, será acrescido o valor de:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Ambulatório Médico.
Ambulatório Odontológico.
Ambulatório Veterinário.
Ambulatório de enfermagem.
Banco de Leite humano.
Banco de órgãos (olhos, rins, fígado, etc).
Clinica Médica.
Clinica veterinária.
Hemodiálise.
Policlínica.
Pronto socorro.
Serviço de nutrição dietética.
Unidade sanitária.
Medicina Nuclear.
Radioimunoensaio.
Radioterapia, cobaltoterapia, etc (por equipamento).
Radiologia médica (por equipamento.).
Radiologia odontológica (por equipamento).
ASSINADO DIGITALMENTE

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,2

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,2

15119
15120
15121
15122
15123
15124
15125
15126
15127
15128
15129
15130
15131
15132
15133
15134
13135
15136
15137
15138
15139
15140
15141
15142
15143
15144

1,0
1,0

15145

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,2

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,0
1,0
Isento
1,0
1,0
1,0

152
15201
15202
15203
15204
15205
15206
15207
15208
15209
15210
15211
15212
15213
15214
15215
15216
15217
15218
15219
15220
15221
15299
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Farmácia (alopática).
Farmácia (homeopática).
Drogaria.
Posto de medicamentos.
Dispensário de medicamentos.
Ervanária.
Unidade volante de comércio farmacêutico.
Farmácia privativa (hospital clinica associação,
etc).
Hospital especializado.
Hospital geral.
Hospital infantil.
Maternidade.
Unidade integrada de saúde/unidade mista
Laboratório de análises clínicas.
Laboratório de análises bromatológicas.
Laboratório de anatomia e patologia.
Laboratório de controle qualidade indústria
farmacêutica.
Laboratório químico-toxológico.
Laboratório cito-genético.
Posto de coleta de material de laboratório.
Agência transfusional de sangue.
Banco de sangue.
Posto de coleta de sangue.
Serviço de hemoterapia.
Serviço industrial de derivados de sangue.
Unidade volante de assistência médica préhospitalar (por unidade móvel).
Unidade volante de assistência de enfermagem
(por unidade).
(*) Excluídas as atividades que exijam responsabilidade técnica específica.
MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Clinica de Fisioterapia e/ou reabilitação.
Clinica de Psicoterapia/desintoxicação.
Clinica de Psicanálise.
Clinica de odontologia.
Clinica de tratamento e repouso.
Clinica de ortopedia.
Clinica de diagnóstico por imagem (por equipamento).
Clinica de fonoaudiologia.
Consultório médico.
Consultório Nutricional.
Consultório odontológico.
Consultório de psicanálise/psicologia.
Consultório veterinário.
Estabelecimento de massagem.
Laboratório de prótese dentária.
Laboratório de prótese auditiva.
Laboratório de prótese ortopédica.
Laboratório de ótica.
Ótica.
Serviços eventuais (pressão arterial, coleta de
tipo de sangue).
Estabelecimentos saúde de propriedade da
União, Estado e do Município.
Congêneres
Estabelecimento com mais de uma atividade, o
valor da taxa será a soma em R$ das atividades
exercidas.
(*) NÃO ENQUADRADO NO SUBGRUPO 15

1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
1,0
0,5
1,0
(*) 2,0
(*) 2,0
(*) 2,0
(*) 2,0
(*) 2,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0.5
1,0
0,5
1,0
2,0
0,5
0,5

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
(*) 0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
0,3
Isento
0,5

1,0
0,5
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16
161
16101
16102
16103
16104
16105
16106
16107
16108
16109
16110
16111
16112
16113
162
16201
16202
16203
16204
16205
16206
16207
16208
16209
16210
16211
16212
16213
16214
16215
16216
16217
16218
16219
16220
16221
16222
16223
16224
16225
16226
16227
16228
16229
16230
16231
16232
16233
16234
16235
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA
SAÚDE
MAIOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Asilo e similares.
Desinsetizadora e/ou desratizadora.
Escola de natação e similares.
Estação hidromineral/termal/climatério.
Estabelecimento de Ensino Pré-Escolar, maternal, Pré-Escolar creche e Jardim de Infância.
Estabelecimento de Ensino 1º, 2º e 3º graus e
similares.
Estabelecimento de Ensino (todos os graus)
regime internato.
Piscina coletiva.
Radiologia industrial.
Sauna.
Zoológico.
Estabelecimento de Propriedade da União,
Estado Município e asilos.
Congêneres.
MENOR RISCO EPIDEMIOLÓGICO
Aviário, pequenos animais, peixes ornamentais
e aquários.
Academia de ginástica dança, artes marciais e
similares.
Agências bancárias e similares.
Barbearia.
Camping.
Cárcere/penitenciária e similares.
Casa de espetáculos (discotecas, baile, similares).
Casa de diversão (jogos eletrônicos, boliche,
similares).
Cemitério, necrotério.
Auditório e teatro.
Circo/rodeio/hípica/parque de diversão.
Comércio geral (eletrodomésticos, calçado,
tecido, disco, vestuário, etc).
Dormitório (por cômodo).
Escritório em geral.
Estação de tratamento de água p/abastec.
Público.
Estação de tratamento de esgoto.
Estética facial/maquilagem.
Floricultura/plantas/mudas.
Garagem, estacionamento coberto.
Hotel, hospedagem (por cômodo).
Igrejas e similares.
Lavanderia.
Motel, Hospedagem (por cômodo).
Oficina/consertos em geral.
Orfanato/patronato.
Parque natural/campo de naturismo.
Pensão (por cômodo).
Posto combustível/lubrificantes.
Quartel.
Salão de beleza, manicure e cabeleireiro.
Shopping (área comum) exceto estabelecimentos.
Serviço e veículo para transporte de alimento
(por veículo)
Serviço de coleta, transporte e destino de
resíduos sólidos.
Serviço de lavagem de veículos.
Serviço de limpeza de fossa.
ASSINADO DIGITALMENTE

16236
16237
0,5
1,0
0,5
2,0

16238
16239
16240

0,5
0,5

16241
16299

0,5
0,5
1,0
0,5
2,0
Isento

2
21
211
21101
21102

0,5

0,5
0,5
0,5
Isento

21103
21104
21105
21106
21107
21108
21109
21110

0,5

21111

0,5
0,5

0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
1,0
1,0
0,5
0,5
0,3
0,2
0,3
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,5
Isento
0,3

21112
21119
3
31
311
31101
31102
31103
31104
31105
31106
31107
31108
31109
31199
4
41
411
41101
41102
41103
41104
41105
41106
41107

0,5
0,3
1,0
0,3
1,0

412
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Serviço de limpeza, desinfecção de poço e de
caixa d’água.
Tabacaria.
Transportadoras de Produtos Perecíveis (por
veículo).
Transporte Coletivo (terrestre, marítimo e
aéreo).
Empresa produtora de módulos sanitários.
Estabelecimentos de propriedade da União, do
Estado ou do Município.
Congêneres.
Estabelecimento com mais de uma atividade, o
valor da taxa será a soma em R$ das atividades
exercidas:
ALVARÁ SANITÁRIO PARA HABITAÇÃO
DIVERSOS
DIVERSOS
Apartamento/hotel/cabana (por cômodo).
Residência.
Ampliação.
Habitação popular até 40 m2.
Sala Comercial.
Ginásio, Estádio e similares.
Galpão/depósito e similares.
Garagem e Estacionamento coberto.
Estabelecimento de saúde.
Estabelecimento de ensino.
Estabelecimento de ginástica/natação e lazer.
Maternal/creche/jardim infância/asilo.
Habitação coletiva internato e similares (por
cômodo).
Cemitérios e afins.
Congêneres.
ANÁLISE DE PROJETOS
DIVERSOS
DIVERSOS
Apartamento/residência e similares.
Estabelecimento de saúde.
Estabelecimento de ensino.
Estabelecimento de ginástica/laser e similares.
Estabelecimentos e locais de trabalho.
Material/creche/jardim infância/asilo.
Cemitérios e afins.
Sistema de tratamento de água.
Sistema de tratamento de esgoto.
Congêneres.
REGISTRO ESTADUAL DE PRODUTOS (DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA)
DIVERSOS
REGISTRO DE PRODUTOS
Aditivos alimentares.
Alimentos.
Alimentos dietéticos.
Alimentos produtos coloniais/artesanais.
Coadjuvantes de tecnologia ou embalagens.
Produtos de higiene.
Saneamentos domissanitários.
No valor cobrado para registro de produto
estão compreendidas as diversas apresentações, tais como: fragrância, tonalidade, aroma,
sabor, volume e material de acondicionamento;
independentemente das quantidades solicitadas
pela empresa.
ALTERAÇÃO DE REGISTRO

0,5
0,3
0,3
0,3
0,5
Isento
0,5

0,2
0,5
0,3
Isento
0,5
2,0
1,0
1,0
2,0
2,0
2,0
1,0
0,2
2,0
1,0

0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
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41201
41202
413
41301
41302
414
41401
41402
415
41501
416
41601
417
41701
5
501
511
51101
51102
51103
51104
51105

51106
51107
51108
51109
512
51201
51202
51203
51204
51205
51206
51207
513
51301
514
51401
51402
51403
51404
51405
51406
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Por iniciativa da empresa, independente da área
de atuação (por assunto).
Para produtos coloniais/artesanais.
VALIDAÇÃO DE REGISTRO
Para a totalidade das classes de produtos (inclusas todas as apresentações do produto).
Para produtos artesanais/coloniais.
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE POR
REGISTRO
Para a totalidade das classes de produtos (incluídas todas as apresentações do produto).
Para produtos artesanais/coloniais.
ALTERAÇÃO DA EMPRESA
Incorporação, fusão ou outras formas de combinação, associação de empresas, dissociação de
empresa.
CANCELAMENTO
Registro ou de autorização.
AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
Toxicológico e extensão de uso de produtos
·
Estudo.
·
Análise.
ANÁLISES LABORATORIAIS
ANÁLISE DE ALIMENTOS, BEBIDA, MATÉRIAS
PRIMAS PARA ALIMENTOS, ADITIVOS E CONSULTAS TÉCNICAS.
ÁGUAS
Águas industriais.
Análise química e de potabilidade
Análise bacterológica e de potabilidade
Análise de potabilidade (químico + bactereológico).
Análise de potabilidade c/ exame detalhado de
resíduo.
Para cada elemento de resíduo, acréscimo de:
Análise microbiológica de água mineral incluindo
pseudomonas, enterococus e clostridio sulfito
redutor (indicativo).
Eficiência de filtros para água (bacteriológico).
Eficiência de filtros para água (químico).
Água de Piscina.
ADITIVOS PARA ALIMENTOS
Aditivos, quimicamente definidos.
Aditivos em alimentos, exame quantitativo,
cada.
Aditivos em alimentos, exame qualitativo, cada.
Mistura de aditivos em preparações de alimentos, cada aditivo a ser determinado.
Teor de bioxina.
Teor de cafeína.
Teor de lactose.
ÁLCOOL
Álcool para uso alimentar ou farmacêutico.
ALIMENTOS
Alimentos em geral, naturais ou industrializados,
exame bromatológico (voláteis a 105ºC, resíduo
mineral fixo, lipídeos, glicéreos).
Exame microscópico e exame microbiológico.
Determinação de Glúten.
Determinação de fibras.
Determinação de colesterol em alimentos com
ovos.
Determinação de caseína em alimentos (com
prévia consulta junto à Seção competente).
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0,2
0,1

0,2
0,1

51407
51408
51409
52

52001
0,2
0,1

52002
52003

0,5

52004

0,1

52005
52006
52007

1,0
1,0

52008
52009
53010
53
53001

Arbitrar
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2

0,2
0,2
0,1
0,1
0,1

53002
53003
53004
53005
53006
54
54001
54002
54003
54004
54005
54006
54007
54008
54009
54010
54011
54012
54013
6
61
611
61101
61102
61103
61104
61105
61106

0,1

61107
61108
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Análise bormatológica, com deteminação do
valor calórico.
Matérias-primas, quimicamente definidas p/ uso
alimentar.
Alcalinidade livre.
MEDICAMENTOS
Testes físicos em medicamentos e matériaprima (densidade, viscosidade, ponto de fusão,
Ph, teste de desintegração de comprimido),
cada.
Substância quimicamente definida inscrita em
farmacopéias
Medicamento composto (análise quantitativa),
por componente.
Medicamento composto (análise qualitativa),
por componente.
Produtos oficinais (análise quantitativa).
Produtos oficinais (análise qualitativa).
Esteróides, corticosteróides (na. Quant., qualit.)
Produtos à base de plantas ou extrato de
plantas, não inscritos em farmacopéias ou
formulários.
Antibiótico (análise química).
Antibiótico (análise microbiológica).
PESTICIDAS E OUTROS
Resíduos de pesticidas organoclorados, fosforados, cada.
Resíduos de fosfina, carbamato, deltrametrina,
cada.
Resíduos de ácido de etileno, etilenocloridrina,
eitilinoglicol, cada.
Benzeno em solvente para tintas.
Formulação de pesticidas (cada princípio ativo).
Bifenilas policloradas (pcb’s)
VÁRIOS
Titulação potenciométrica.
Determinação de cianeto.
Espectro na região UV –VIS.
Espectro na região do infravermelho.
Espectro infravermelho, com interpretação.
Umidade, segundo Karl Fischer.
Análise de detergentes e desinfetantes, por
componente.e
Análise de arsênio (Gutzeit).
Análise de arsênio (calorimetria c/ dietilditiocarbamato ag).
Análise de Flúor (eletrodo seletivo).
Análise de metais pesados (sem chumbo) c/ gás
sulfúrico.
Consulta Técnica.
Biodegradabilidade.
SERVIÇOS DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
Segunda via do alvará sanitário.
Análise de processo para registro de produto.
Segunda via de certificado de registro de
produto.
Desarquivamento de processo de registro de
produto (por processo).
Visto em receitas e notificação de receitas.
Fornecimento de notificação de receita (por
bloco).
Alteração contrato social.
Baixa de alvará sanitário.

0,2
0,2
0,2

0,2
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
1,0
1,0
0,5
0,3
Arbitrar
1,0
0,3
0,3
0,3
0,3
Arbitrar
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Arbitrar
0,3

0,2
0,5
0,2
0,1
Isento
0,1
0,3
0,1
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61110
61112
61113
61114
61115

612
61201
61202
613
61301
61302
61303
61304
614
61401
61402
(*)
615
61501
61502
61503
616
61601
61602
617
61701
61702
61703
618
61801
61802
61803
61804
619
61901
61902
61903
620
62001
62002

(*)
621
62101
62102
62103
62104
(*)

DOM/SC - Edição N° 657

Baixa de responsabilidade técnica.
Mudança de responsabilidade técnica.
Cadastramento de empresa.
Segunda via laudo análise.
Emissão do Edital.
Atestado de antecedentes.
VISTORIA PRÉVIA PARA AUTORIZAÇÃO DE
FUNCIONAMENTO DE EMPRESA, CONCESSÃO
E/OU REVALIDAÇÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO,
ETC.
De natureza simples (menor risco epidemiológico).
De natureza complexa (maior risco epidemiológico).
GUIAS/LICENÇAS
Livre trânsito produtos sujeito fiscalização sanitária (p/ guia).
Requisição de entorpecentes (p/ guia).
Importação de produto sujeito fiscalização
sanitária.
Comércio de entorpecentes/(psicotrópicos).
IMPLANTAÇÃO/MONITORAMENTO
Sistema simplificado de tratamento de água.
Sistema simplificado de tratamento de esgoto.
Comunidade carente.
LIBERAÇÃO DE PRODUTOS DE INTERESSE DA
SAÚDE
Liberação de petit parquet (p/ volume).
Liberação colix posteaux (p/ volume).
Liberação de produtos (paciente estado terminal)
AUTENTICAÇÃO
Livros farmácia, hospital, laboratório, prótese,
ótica, creches, banco de órgãos e similares (por
folha).
Transferência de responsabilidade técnica e
baixa de livros (p/livro).
REGISTROS
Diplomas e certidões.
Certificado (auxiliar de farmácia/protético/ótico/
outros).
Apostilamento.
CERTIDÃO (QUALQUER NATUREZA)
Até 50 linhas.
Acima de 50 linhas.
Laudo técnico.
Comunicação, vacância unidade residencial,
comercial, industrial até 500m2.
CERTIFICADOS/EXPEDIENTES
Certificado de regularidade sanitária.
Requerimentos diversos.
Certificado de livre comercialização de produtos.
COMBATE DE VETORES
Desinsetização até (100m2).
Desratização até (100m2).
Para cada metro quadrado de área tratada
acima de 100m2.
Comunidade carente.
AÇÕES PEDAGÓGICAS
Treinamento (*)
Reciclagem (*)
Palestra (*)
Demonstração (*)
Órgãos públicos comunidades carentes
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0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1

0,5
0,5

0,2
0,2
0,5
0,3
Arbitrar
Arbitrar
Isento

0,2
0,2
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ANEXO V
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA A
VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM GERAL

ESPÉCIE DE PUBLICIDADE
1 - Publicidade afixada na parte externa ou interna de
estabelecimentos industriais, comerciais, agropecuários de prestação de serviço e outros, por publicidade.
2 - Publicidade no interior de veículos de uso público
não destinados à publicidade como ramo de negócio por publicidade.
3 - Publicidade sonora, por qualquer meio.
4 - Publicidade escrita em veículos destinados a qualquer modalidade de publicidade - por veículo
5 - Publicidade em cinemas, teatros, boates e similares, por meio de projeção de filmes ou dispositivos.
6 - Publicidade colocada em terrenos, campos de
esportes, clubes, associações, qualquer que seja o
sistema de colocação, desde que visível de quaisquer
vias ou logradouros públicos, inclusive as rodovias,
estradas e caminhos municipais - por publicidade.
7 - Publicidade em jornais, revistas e rádios locais por publicidade.
8 - Publicidade em televisão local - por publicidade.
9 - Qualquer outro tipo de publicidade não constante
dos itens anteriores.

Valores em UFM
(Unidade Fiscal do
Município)

0,3 ao ano
0,3 ao ano
0,2 ao dia
0,2 ao mês
1,0 ao ano
0,2 ao mês
1,0 ao ano

0,5 ao ano
0,2 ao mês ou
fração
0,3 ao mês ou
fração
0,2 ao dia
0,5 ao mês

Isento

ANEXO VI
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
1,0
0,5
0,3
0,1
0,3

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO
ITEM DISCRIMINAÇÃO
01 Taxa de fiscalização para táxi, por veículo.
Taxa de fiscalização para transporte comple02 mentar, por veículo.
03 Taxa de fiscalização para ônibus, por veículo.

TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA AO
FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL
Valores em UFM
(Unidade Fiscal do
Município)

ESPECIFICAÇÃO
1 - PARA PRORROGAÇÃO DE HORÁRIO:

0,1 ao dia
0,5 ao mês
2,0 ao ano

1.1 - Até às 22 horas

Isento
Arbitrar
Arbitrar
Arbitrar
Arbitrar
Isento

3,00
5,00

ANEXO VII

0,3
0,3
0,03

UFM (Unidade Fiscal do Município)
1,00

0,2 ao dia
1,0 ao mês
4,0 ao ano

1.2 - Além das 22 horas

0,1 ao dia
0,5 ao mês
2 - PARA A ANTECIPAÇÃO DE HORÁRIO

2,0 ao ano
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ANEXO VIII
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA PARA EXERCÍCIO
DO COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE
UFM (UNIDADE
FISCAL DO MUNICÍPIO)
ESPECIFICAÇÃO
1 - Alimentos preparados, inclusive refrigerantes para venda em balcões, barracas ou
mesas.

DIA

MÊS

ANO

0,1

0,4

3 - Armarinhos e miudezas.

0,3

1,5

-

4 - Artefatos de couro.
5 - Artigos Carnavalescos (mascaras, confetes, serpentinas e outros).

0,3

1,5

-

0,3

1,5

-

6 - Brinquedos e artigos ornamentais.

0,3

1,5

-

7 - Frutas nacionais ou estrangeiras.
8 - Gêneros e produtos alimentícios: ovos,
doces, frutas, peixes, queijos, carnes, etc.se agricultor municipal
9 - Gêneros e produtos alimentícios: ovos,
doces, frutas, peixes, queijos, carnes, etc.se agricultor municipal
10 - Louças, ferramentas, artefatos de plástico e borracha, vassouras, escovas, palha
de aço e semelhantes.

0,5

2,0

-

-

-

1,00

0,5

11 - Jóias, relógios, pedras preciosas.
12 - Peles, plumas, pelicas ou confecções
de luxo.
13 - Doces e salgados caseiros, pipocas,
amendoins e semelhantes.
14 - Bijuterias e pedras não preciosas.
15 - Outros artigos e/ou atividades não
especificados e/ou não mencionados nesta
tabela.

-

7.2 –Desmembramentos por lote, excluídas as áreas destinadas as vias e logradouros públicos e que sejam doados ao
poder público.
8 - Inscrições no cadastro Imobiliário.
8.1 - Edificações por unidade autônoma.
8.2 - Por lote de terreno.

1,0

0,1
0,1

ANEXO X
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA A
OCUPAÇÃO DE TERRENOS OU VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
VALORES EM UFM (UNIDADE
FISCAL DO MUNICÍPIO)
POR DIA POR MÊS POR ANO

ESPECIFICAÇÃO

0,3

2,0

6,0

2.1 - Carros de Passeio.

0,3

2,0

6,0

2.2 - Caminhões e Ônibus.

0,4

2,5

7,0

2.3 - Utilitários.

0,4

2,5

7,0

2.4 - Reboques.

0,4

2.5

7,0

-

3 - Barraquinhas ou Quiosques.

0,5

2,5

7,0

1,0

5,0

10,0

1,5

-

4 - Circos, parques, jogos e diversões.
5 - Demais pessoas que ocupem área em
terrenos ou Vias e Logradouros Públicos.

0,4

2,5

7,0

0,5

2,0

-

ANEXO XI

0,5

2,0

-

0,1

0,4

1,00

TABELA DE PERCENTUAIS SOBRE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR FAIXA DE CONSUMO

0,3

1,5

-

0,3

1,5

-

-

2,00

ANEXO IX
TABELA PARA COBRANÇA DA TAXA DE LICENÇA RELATIVA A
EXECUÇÃO DE OBRAS, ARRUAMENTOS E LOTEAMENTOS.

ESPECIFICAÇÃO
1 - Aprovação de Projetos - por pavimento.
1.1 - De Edificação por m².
2 - Alterações de projetos aprovados por pavimento
3 - Construção:
3.1 - Edificação até dois pavimentos.
3.2 - Edificação com mais de dois pavimentos, por pavimentos.
3.3 - Marquises, coberturas e tapumes.
4 Reconstruções, reformas, reparos - por pavimento.
5 - Demolições por m² demolido
6 - Arruamentos, por metro linear ou fração.
7 - Loteamentos:
7.1 - Por lote, excluídas as áreas destinadas a vias e logradouros públicos e que sejam doados ao município, por lotes
parcelados.
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Valores em
UFM (Unidade Fiscal do
Município)
0,02
0,2
0,7
0,3
0,5
0,2
0,02
0,02

1,0

1 - Feirantes.
2 - Veículos:

CLASSES:
- CONSUMIDORES RESIDENCIAIS; e
- CONSUMIDORES RURAIS.
FAIXAS DE CONSUMO (kWh)

PERCENTUAL SOBRE A TARIFA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM MWh

ATÉ 30

0,40%

de 31 a 50

1,20%

de 51 a 100

2,20%

de 101 a 200

4,00%

de 201 a 300

5,00%

de 301 a 400

7,00%

de 401 a 600

10,00%

de 601 a 800

12,00%

de 801 a 1.000

17,00%

ACIMA DE 1.000

25,00%

CLASSES:
- COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS; e
- EMPRESAS DE SERVIÇO PÚBLICO E PODERES PÚBLICOS.
FAIXAS DE CONSUMO (kWh)

PERCENTUAL SOBRE A TARIFA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM MWh

ATÉ 30

3,20%

de 31 a 50

5,00%

de 51 a 100

9,00%

de 101 a 200

12,00%

de 201 a 300

15,00%

de 301 a 400

16,00%

de 401 a 600

20,00%
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de 601 a 800

22,00%

de 801 a 1.000

30,00%

de 1.000 a 5.000

35,00%

ACIMA DE 5.001

50,00%

Orçamentária nº 07.01, Proj. Atividade nº 2.014 do orçamento do
ano de 2011.
3. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
4.1.É inexigível o processo de licitação conforme disposto no artigo
25, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores.
Monte Carlo-SC, 12 de janeiro de 2011.

CLASSE:
- CONSUMIDORES PRIMÁRIOS
FAIXAS DE CONSUMO (kWh)

PERCENTUAL SOBRE A TARIFA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM MWh

ATÉ 1.000

60,00%

de 1.001 a 2.000

100%

de 2.001 a 5.000

150,00%

de 5.001 a 10.000

250,00%

de 10.001 a 50.000

500,00%

ACIMA DE 50.001

800,00%

ANTONINHO T. GONÇALVES
contratante
Prefeito Municipal de Monte Carlo
ARI BARBIERI DOS SANTOS
contratada
EDITORA DO BRASIL LTDA

Nova Trento

Extrato de Contrato de AQUISIÇÃO de APOSTILAS
da EDITORA do BRASIL PARA ALUNOS da REDE
MUNICIPAL de ENSINO Nº 03/2011.

EXTRATO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE APOSTILAS DA EDITORA DO BRASIL PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Nº 03/2011.
Por este instrumento particular de contrato, referente a Aquisição
de apostilas para alunos da rede municipal de ensino de Monte
Carlo-SC, de um lado o Município de Monte Carlo, pessoa jurídica
de direito público, inscrito no CNPJ/MF nº 95.996.104/0001-04,
com sede as margens da Rodovia SC 456 Centro, na cidade de
Monte Carlo estado de Santa Catarina, representado pelo Prefeito
Municipal Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, neste ato designado CONTRATANTE, e de outro lado a EDITORA DO BRASIL S/A,
CNPJ/MF nº 60.657.574/0001-69, , sediada na Rua Conselheiro
nebias, nº 887, Bairro Campos Eliseos na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, neste ato representado pelo Sr. ARI BARBIERI DOS SANTOS, doravante designado CONTRATADA, tem entre
si justo e combinado o presente Contrato que se regerá pelas
cláusulas e condições seguintes, sem prejuízo da aplicação das
normas da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
1. DO OBJETO:
1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de Apostilas
para alunos da rede municipal de ensino, conforme segue:
Qtde
preço
Cotada Unitário

Item

Especificação

Un.Med.

1

APOSTILAS IDÉIAS EM CONTEXTO DA EDITORA DO

UN

180

37,63

6773,40

2

APOSTILAS IDÉIAS EM CONTEXTO DA EDITORA DO

UN

180

39,59

7126,20

3

PASTA MATERNAL

UN

100

46,93

Preço Total

BRASIL VOL. 01

BRASIL VOL. 02
4693,00
_________
TOTAL

18592,60

2. DO PREÇO
2.1.
O valor unitário para venda dos Livros Didáticos Integrados, à CONTRATANTE, serão os constantes da tabela abaixo:
2.2.
O valor total estimado do presente contrato é de R$
18.592,60 (dezoito mil, quinhentos e noventa e dois reais com
sessenta e dois centavos) para o ano letivo de 2011.
2.3.
As despesas decorrentes do presente contrato serão efetuadas à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
nº 3.3.90.00.00.00.00.00, Código Reduzido nº 126, Unidade
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Prefeitura Municipal
Cancelamento do Edital 025/2010

AVISO DE CANCELAMENTO
A Comissão Permanente de Licitação comunica o cancelamento
do Edital referente ao Processo Licitatório nº 129/2010 - Carta
Convite nº 025/2010, que tem por objeto aquisição parcelada de
Material Pedagógico e de Escritório para utilização da Secretaria
Municipal de Educação e
Esportes de Nova Trento durante o ano de 2011. O cancelamento
foi definido visando alteração na modalidade de Licitação.
Novo edital será publicado oportunamente no Diário Oficial dos
Municípios, no Jornal O Trentino, e no site www.novatrento.sc.gov.
br
Aprígio José Botameli
Presidente Comissão de Licitações.

Resumo Pregão 047/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 136/2010 - Pregão Presencial 047/2010
Objeto: Contratação de serviços de Transporte Escolar para cobertura da Zona Urbana e Rural de nosso município para o exercício
de 2011.
Julgamento: Menor Preço por Item. Entrega dos envelopes:
02/02/2011 até as 15:00 horas. Abertura: 02/02/2011 - 15:05
Horas.
Retirada do Edital: Praça Del Comune, 126, Centro, Fone:
48.32673215 - Fax: 48.32673230 - site: www.novatrento.sc.gov.br
Orivan Jarbas Orsi
Prefeito Municipal

Resumo Tomada de Preço 010/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 135/2010 - Tomada de Preço nº 010/2010
Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição parcelada
de Material Pedagógico e de Escritório para utilização da Secretaria Municipal de Educação e Esportes durante o ano de 2011 de
acordo com as exigências constantes do anexo I desta Tomada
de Preço.
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Julgamento: Menor Preço por Item - Valor estimado R$ 104.756,16.
Entrega dos envelopes: 01/02/2011 até as 14:00 horas. Abertura:
01/02/2011 - 14:15 Horas.
Outras Informações: Fone(s): 48.32673211 - 48.32673213 ou
através do e-mail: compras@novatrento.sc.gov.br.
Orivan Jarbas Orsi
Prefeito Municipal

Novo Horizonte
Prefeitura Municipal
Extrato do PL FMS Nº 002/11 DL FMS Nº 002/11

PROCESSO L1CITATÓRIO FMS N° 002/2011
DISPENSA DE LICITAÇÃO FMS N° 002/2011
HOMOLOGAÇÃO: 13/01/2011
CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - ASSIMS
CONTRATANTE: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
OBJETO: Contratação de Consórcio Público para serviços de saúde
a nível ambulatorial de referencia e de maior complexidade a nível
ambulatorial para a população do Município de Novo Horizonte,
em conformidade com as diretrizes do SUS, assegurando o estabelecimento de um sistema de referência e contra referência.
VALOR ESTIMADO DA DESPESA: R$ 103.668,00 (Cento e Três mil,
seiscentos e sessenta oito reais).
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso XXVI da Lei de Licitações 8.666/93,
e pela Lei 11.107/2005 e Contrato de Rateio, exercício de 2011.
DATA: 13/01/2011 - ROGERIO ACACIO MASCARELLO - Secretario
De Saúde E Promoção Social/gestor FMS

Extrato PL Nº 004/2011 - Tomada de Preços Nº
001/2011

AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE
Processo Licitatório Nº 004/2011
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2011
Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL
Objeto: Constitui objeto da presente licitação seleção de propostas
para Pavimentação Asfáltica, de Parte da Avenida Castelo Branco,
sede do município, com área total de 3.691,83 m2, com recursos
advindos do Contrato Nº 329050-68/2010- Programa Gestão da
Política de Desenvolvimento do Ministério das Cidades, em regime
de empreitada global, conforme Projetos, memorial descritivo, orçamentos e Cronograma físico-financeiro, parte integrante deste
edital.
Abertura dos Envelopes: 09:00horas do dia 01/02/2011
O Edital e os esclarecimentos poderão ser obtidos na Prefeitura
Municipal de Novo Horizonte, na Rua José Fabro, 01, nos dias
úteis, das 7:30 h as 11:30 h e 13:30h as 17:30 h, ou pelo fone
(49) 3362-0024 e pelo site www.novohorizonte.sc.gov.br.
Fundamentação legal: Lei 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações
posteriores
Novo Horizonte (SC) em 14 de Janeiro de 2011. SANTOS ZILLIPrefeito Municipal.

Estrato do contrato de rateio FMS Nº 003/2011
EXTRATO CONTRATUAL
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
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Contrato Nº..: 003/2011
Contratante..: FUNDO MUN. SAUDE NOVO HORIZONTE
Contratada
: ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEASSIMS
Valor
: 103.668,00 (cento e três mil seiscentos e sessenta e
oito
reais)
Vigência : Início: 09/12/2010 Término: 31/12/2011
Recursos : Dotação:
Objeto : Definir os recursos necessários para cobrir despesas
definidas no orçamento da CONTRATADA para custeio de suas
atividades, e consistentes em: gastos com pessoal em geral, diária e locomoções, telefone e serviços de comunicação em geral,
luz, água, aluguéis, reformas, impostos, material administrativo,
de limpeza, de consumo e permanente, contratos de prestadores
de serviços, serviços e profissionais de saúde contratados/credenciados, equipamentos elétricos/eletrônicos e informática, enfim,
todas
NOVO HORIZONTE, 13 de Janeiro de 2011

Paulo Lopes
Prefeitura Municipal
Chamamento Público N°01/2011

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DOS GÊNEROS DA AGRICULTURA
FAMILIAR
Edital de Chamada Pública nº 01/2011.
A Prefeitura de Paulo Lopes, pessoa jurídica de direito pública, com
sede à Rua: Santa Catarina,196, Centro, Paulo Lopes/SC inscrita
no CNPJ sob nº 82.892.365/0001-32, representada neste ato pelo
Prefeito Municipal em Exercício , o Sr. Cacildo Antonio Geremias ,
no uso de suas prerrogativas legais e considerando o disposto no
art. 21, da Resolução/CD/FNDE nº 38, de 16/07/2009.
Torna público para conhecimento dos interessados, que está realizando aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar
e do Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE na Prefeitura
Municipal de Paulo Lopes, durante o período de 17/01/2011 a
17/02/2011 das 13:00 às 19:00 horas, com finalidade de apresentar Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar para Alimentação Escolar e habilitação dos fornecedores.
1. HABILITAÇÃO
Exigir-se-á dos interessados a apresentação junto ao setor de
compras e licitações da Prefeitura Municipal de Paulo Lopes a
documentação conforme segue:
1.1. Os Grupos Informais de Agricultores Familiares deverão entregar:
a) prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);
b) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP principal, ou
extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante;
c) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, elaborado conjuntamente entre o
Grupo Informal e a Entidade Articuladora e assinado por todos os
Agricultores Familiares participantes;
d)prova de atendimento de requisitos previstos em lei específica,
quando for o caso.
1.2. Os Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações
deverão entregar:
a)prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ);
b) cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para
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associações e cooperativas;
c)cópias de certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal e Dívida Ativa da União;
d)cópias do estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade
registrada na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações.
No caso de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada
cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil
de Pessoa Jurídica;
e) Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar;
f) prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial,
quando for o caso.
2. DOS LIMITES DE AQUISIÇÃO
2.1 O limite individual de venda do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de R$ 9.000,00 (nove mil reais), por DAP por
ano, conforme disciplinado no art. 24 da Resolução CD/FNDE n.o
38, de 16/07/2009.
3. GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM ADQUIRIDOS
3. 1 Gêneros alimentícios a serem adquiridos para alimentação
escolar:
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ITEM

Unidade

Quantidade

BANANA BRANCA

KG

600

LARANJA PERA

KG

400

MAMÃO FORMOSA

KG

150

MELANCIA

KG

300

TANGERINA POLCAN

KG

100

TANGERINA CRAVO

KG

100

POLPA DE MARACUJÁ

LITRO

200

POLPA DE AÇAÍ

LITRO

100

POLPA DE BUTIÁ

LITRO

100

POLPA DE UVA

LITRO

400

BETERRABA

KG

100

ABOBRINHA

KG

80

REPOLHO VERDE MÉDIO

UN

60

TOMATE

KG

1000

CEBOLA DE CABEÇA

KG

400

CEBOLA VERDE

MAÇO

300

ALHO

KG

100

SALSINHA

MAÇO

300

CENOURA

KG

400

CHUCHU

KG

100

ABÓBORA MENINA

KG

200

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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VAGEM

KG

60

BRÓCOLIS

MAÇO

300

ALFACE

UN

200

BATATA INGLESA

KG

500

AIPIM

KG

200

BATATA DOCE ROXA

KG

100

COUVE-FLOR

UN

50

DOCE DE FRUTAS

KG

80

DOCE DE LEITE

KG

85

IOGURTE (BEBIDA LÁCTEA)

LITRO

400

OVO CAIPIRA

Bdj 30 un

300

FARINHA DE MANDIOCA

KG

80

LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO

LITRO

1.000

BISCOITO CASEIRO

KG

300

PÃO CASEIRO

UN

200

FRANGO CAIPIRA

KG

500

4 - DAS AMOSTRAS
4.1- Os interessados deverão entregar amostras dos produtos até
às 17 horas do dia 07/02/2011, na sede da Secretaria Municipal
de Educação, na Rua: José Pereira Da Silva, s/n°, Paulo Lopes/SC,
pelo telefone (48)32530452, no horário das 13 às 19 horas. As
especificações e as quantidades dos produtos estarão disponíveis
na Secretaria Municipal de Educação.
5 – DA ENTREGA
5.1 - Os gêneros alimentícios deverão ser entregues na Secretaria
Municipal de Educação, na Rua: José Pereira Da Silva, s/n°, e Escola Dr. Ivo Silveira, bairro Penha, Paulo Lopes/SC, no horário das
07:30 às 9:00 horas, no primeiro dia útil da semana, pelo período
de 180 dias.
6. DOS PREÇOS ADMITIDOS
6.1. A Prefeitura Municipal de Paulo Lopes fará as aquisições dos
alimentos acima especificados
pelo preço de mercado, sendo admitido acréscimo de até 25%
sobre o preço para a aquisição de
produtos orgânicos.
7 - DO PAGAMENTO
7.1 – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após
a entrega do objeto e aferição, na quantidade solicitada pela CONTRATANTE e mediante a apresentação da Nota Fiscal.
8- DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1- A aquisição dos gêneros alimentícios será formalizada através de um contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar.
Paulo Lopes/SC, aos 13 de janeiro de 2011			
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_________________________
Cacildo Antonio Geremias
Prefeito Municipal em Exercício
MINUTA DE CONTRATO N.º
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responsável, dentro dos limites quantitativos impostos por este
Edital, não sendo a Administração Pública obrigada a consumir a
totalidade dos produtos .
/2011

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
A Prefeitura de Paulo Lopes, pessoa jurídica de direito pública,
com sede à Rua: Santa Catarina,196, Centro, Paulo Lopes/SC inscrita no CNPJ sob nº 82.892.365/0001-32, representada neste ato
pelo Prefeito Municipal em Exercicio, o Sr Cacildo Antonio Geremias doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado____
(nome do grupo formal) com sede à _____________, n.º____, em
______/UF, inscrita no CNPJ sob n.º ________________________,
ou fornecedores do grupo informal (nomear todos e n.º CPF), doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas
disposições Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, e tendo em vista o
que consta na Chamada Pública nº 01/2011, resolvem celebrar o
presente contrato mediante as cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,
para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/
PNAE, 1° semestre de 2011, de acordo com a chamada pública
n.º01/2011, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito
no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, parte integrante deste Instrumento.
CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural será de até R$
9.000,00 (nove mil reais) por Declaração de Aptidão ao PRONAF –
DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação
do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
CLÁUSULA QUARTA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento
Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do
Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar
para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura
do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.
CLÁUSULA QUINTA:
O início da entrega dos gêneros alimentícios será imediatamente
após o recebimento da Ordem de Compra, expedida pelo Departamento de Compras, sendo o prazo do fornecimento até o término
da quantidade adquirida.
a.
A entrega dos gêneros alimentícios deverá ser feita nos
locais, dias e quantidades de acordo com a chamada pública
n.º01/2011
b.
O recebimento dos gêneros alimentícios dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais
de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de
entrega.
c- O fornecimento do objeto da chamada publica 01/2011
será feito em conformidade com as solicitações da Secretaria
ASSINADO DIGITALMENTE

CLÁUSULA SEXTA:
a . Grupo Formal: Pelo fornecimento dos gêneros
alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____________
(_______________________).
b. Grupo Informal: Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, cada CONTRATADO (A)
receberá o valor____(descrever todos os contratados e os respectivos valores de venda), totalizando ____(valor total do projeto de
venda).
CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com
os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das
obrigações decorrentes do presente contrato.
CLÁUSULA OITAVA:
As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta
das seguintes dotações orçamentárias:
3.3.90....01.00 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
3.3.90....01.15 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE
3.3.90....01.00 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
3.3.90....01.15 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula quinta, alínea “b”, e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior.
Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos
para pagamento do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar
multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela
vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses
mensais de recursos do FNDE em tempo hábil.
CLÁUSULA ONZE:
Nos casos de inadimplência da CONTRATANTE, proceder-se-á
conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n.º 11.947, de 16/06/2009 e
demais legislações relacionadas.
CLÁUSULA DOZE:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 05
(cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congêneres,
dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.
CLÁUSULA TREZE:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 05
(cinco) anos as Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para
Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição
para comprovação.
CLÁUSULA QUATORZE:
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É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR
o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização.
CLÁUSULA QUINZE:
O CONTRATANTE em razão da supremacia dos interesses públicos
sobre os interesses particulares poderá:
a.
modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos
do CONTRATADO;
b.
rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do CONTRATADO;
c.
fiscalizar a execução do contrato;
d.
aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste.

______________________________________________
CONTRATANTE
______________________________________
CONTRATADO

________________________________________________
(Agricultores Familiares no caso de grupo informal)
________________________________________________
_____________________________________________
TESTEMUNHAS:
1.
2.
Anexo 1 – Valores de mercado dos produtos:

Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem
culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômicofinanceiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva
ou a indenização por despesas já realizadas.
CLÁUSULA DEZESSEIS:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Chamada Publica 01/2011

CLÁUSULA DEZESSETE:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria
Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de
Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo
FNDE.

4.

CLÁUSULA DEZOITO:
O presente contrato rege-se, ainda, pela chamada pública n.º
01/2010, pela Resolução CD/FNDE n.º 38, de 16/07/2009, pela
Lei n.º 11.947, de 16/06/2009, em todos os seus termos, a qual
será aplicada, também, onde o contrato for omisso.

7.

CLÁUSULA DEZENOVE:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante
acordo formal entre as partes, resguardada as suas condições essenciais.
CLÁUSULA VINTE:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais
e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento.

10.

CLÁUSULA VINTE E UM:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à
sua efetivação, por carta, consoante Cláusula Vinte, poderá ser
rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a.
por acordo entre as partes;
b.
pela inobservância de qualquer de suas condições;
c.
qualquer dos motivos previstos em lei.
CLÁUSULA VINTE E DOIS:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total
dos produtos adquiridos ou até 180 dias .
CLÁUSULA VINTE E TRÊS:
É competente o Foro da Comarca de Garopaba para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de
duas testemunhas.
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N°
1.
2.
3.

5.
6.

8.
9.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ITEM

Unidade

Valor

BANANA BRANCA

KG

1,10

LARANJA PERA

KG

1,12

MAMÃO FORMOSA

KG

1,30

MELANCIA

KG

0,50

TANGERINA POLCAN

KG

1,12

TANGERINA CRAVO

KG

1,12

POLPA DE MARACUJÁ

LITRO

9,75

POLPA DE AÇAÍ

LITRO

11,00

POLPA DE BUTIÁ

LITRO

11,00

POLPA DE UVA

LITRO

8,00

BETERRABA

KG

0,65

ABOBRINHA

KG

0,50

REPOLHO VERDE MÉDIO

UN

0,20

TOMATE

KG

1,00

CEBOLA DE CABEÇA

KG

0,45

CEBOLA VERDE

MAÇO

0,98

ALHO

KG

7,00

SALSINHA

MAÇO

0,98

CENOURA

KG

1,00

CHUCHU

KG

1,00

ABÓBORA MENINA

KG

1,00

VAGEM

KG

1,20

BRÓCOLIS

MAÇO

2,00

Paulo Lopes ..................de ......................... de 2011.
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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ALFACE

UN

0,50

BATATA INGLESA

KG

0,50

AIPIM com casca

KG

0,87

BATATA DOCE ROXA

KG

0,91

COUVE-FLOR

UN

1,67

DOCE DE FRUTAS

KG

4,04

DOCE DE LEITE

KG

4,34

IOGURTE (BEBIDA LÁCTEA)

LITRO

1,98

OVO CAIPIRA

Bdj 30 un

16,00

FARINHA DE MANDIOCA

KG

2,00

LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO

LITRO

1,67

BISCOITO CASEIRO

KG

12,90

PÃO CASEIRO

UN

2,50

FRANGO CAIPIRA

KG

5,20

Anexo 2
Chamada Publica 01/2011
ESPECIFICAÇÃO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS da Agricultura familiar/2011
Todos os produtos devem apresentar características do cultivar
bem definidas, íntegros sem manchas e parasitas, além de ser
de primeira qualidade. Isento de insetos vivos ou mortos e de
substâncias nocivas à saúde, permitindo apenas as tolerâncias
previstas em lei.
1 – BANANA BRANCA
Deve apresentar as características do cultivar bem definidas, estar
fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação e maturação.
2 - LARANJA PERA
Tipo: especial. Devem apresentar as características da variedade
bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas e maduras, bem formadas, limpas, sadias, com coloração própria, livre
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em
perfeitas condições de conservação e maturação.
3 – MAMÃO Formosa
Tamanho médio – pesando entre 01 kg a 1500 gramas a unidade.
Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidos, bem formados, limpos, com
coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas
e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e
maturação.
4 – MELANCIA
Tamanho médio – pesando entre 09 kg a 12 kg a unidade. Frutos
perfeitos, sãos, isentos de danos mecânicos, pragas ou doenças,
maturação no ponto apropriado para consumo.
5 – TANGERINA POLCAN
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Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com
coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas
e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e
maturação.
6 – TANGERINA CRAVO
De primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com
polpa intacta e firme, acondicionada em caixa com 11 a 12 dúzias.
7 – LIMÃO TAITI
Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com
coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas
e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e
maturação.
8 - POLPA DE MARACUJÁ
Características Técnicas: Preparado líquido para refresco de frutas
a partir de suco concentrado natural de maracujá, com 30% de
polpa da fruta, com concentração para 6 a 8 partes de água, podendo ou não conter adição de açúcar, preparado por meio de processo tecnológico adequado, não fermentado, de cor, aroma e sabor característicos da fruta, submetido a tratamento que assegure
sua conservação e apresentação até o momento do consumo.
Embalagem em garrafas PET (polietileno tereflalado). De 500 ml
ou 1 litro, devendo conter a identificação do fabricante, data de
produção e tabela com informação nutricional. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.
9 – POLPA DE AÇAÍ
Características Técnicas: Preparado líquido para refresco de frutas
a partir de suco concentrado natural de açaí, com 30% de polpa
da fruta, com concentração para 6 a 8 partes de água, podendo
ou não conter adição de açúcar, preparado por meio de processo
tecnológico adequado, não fermentado, de cor, aroma e sabor característicos da fruta, submetido a tratamento que assegure sua
conservação e apresentação até o momento do consumo.
Embalagem em garrafas PET (polietileno tereflalado). De 500 ml
ou 1 litro, devendo conter a identificação do fabricante, data de
produção e tabela com informação nutricional. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.
10 – POLPA DE BUTIÁ
Características Técnicas: Preparado líquido para refresco de frutas
a partir de suco concentrado natural de butiá, com 30% de polpa
da fruta, com concentração para 6 a 8 partes de água, podendo
ou não conter adição de açúcar, preparado por meio de processo
tecnológico adequado, não fermentado, de cor, aroma e sabor característicos da fruta, submetido a tratamento que assegure sua
conservação e apresentação até o momento do consumo.
Embalagem em garrafas PET (polietileno tereflalado). De 500 ml
ou 1 litro, devendo conter a identificação do fabricante, data de
produção e tabela com informação nutricional. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.
11 – POLPA DE UVA
Características Técnicas: Preparado líquido para refresco de frutas
a partir de suco concentrado natural de uva, com 30% de polpa
da fruta, com concentração para 6 a 8 partes de água, podendo
ou não conter adição de açúcar, preparado por meio de processo
tecnológico adequado, não fermentado, de cor, aroma e sabor característicos da fruta, submetido a tratamento que assegure sua
conservação e apresentação até o momento do consumo.
Embalagem em garrafas PET (polietileno tereflalado). De 500 ml
ou 1 litro, devendo conter a identificação do fabricante, data de
produção e tabela com informação nutricional. Deverá apresentar
validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.
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12 – BETERRABA
Tamanho médio – pesando entre 200 a 300 gramas a unidade da
beterraba. Devem apresentar as características do cultivar bem
definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas,
limpas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de
conservação e maturação.
13 – ABOBRINHA
De primeira, apresentando tamanho uniforme, de suficientemente
desenvolvido, estando livre de enfermidades, defeitos graves que
alterem a conformação e aparência, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
14 – REPOLHO Verde Médio
Tamanho Médio: pesando entre 1.200 a 2.200 gramas a unidade.
Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidos, bem formados, limpos, com
coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas
e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e
maturação.
15 - TOMATE
Grupo Oblongo ou redondo, subgrupo rosado, classe: médio ou
grande, tipo especial, de conformidade com a portaria M.A nº 533
de 30/08/95. Deve apresentar as características do cultivar bem
definidas, estar fisiologicamente desenvolvidos, bem formados,
limpos, com coloração própria, com superfície praticamente lisa,
livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estar
em perfeitas condições de conservação e maturação.
16 – CEBOLA de cabeça
Tipo: especial, de conformidade com a Portaria M. A nº 529 de
18/03/97. Deve apresentar as características do cultivar bem definidas, estar fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos,
pragas e doenças e estar em perfeitas condições de conservação
e maturação.
17 – CEBOLA VERDE
Fresca, de primeira, constituída de folhas verdes, sem traços de
descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas,
ausentes de defeitos que alterem a sua conformação e aparência
bem como de enfermidades e isentos, sem defeitos graves de origem física ou mecânica oriundos do manuseio e transporte, estar
livre de folhas externas sujas de terra e de fertilizantes.
18 – ALHO
In natura. Médio, fresco com características íntegras e de primeira
qualidade, sem apresentar alterações de cor. Não deve apresentar
quaisquer lesões.
19 – SALSINHA
Devem apresentar as características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidos, bem formados, limpos, com
coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas
e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e
maturação.
20 - CENOURA
Sem folhas. Tipo: especial. Composição das raízes de 14 a 18 cm.
Deve apresentar as características do cultivar bem definidas, estar
fisiologicamente desenvolvidas, não lenhosas, bem formadas, limpas, com coloração própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos,
praga e doenças e estar em perfeitas condições de conservação
e maturação.
21 - CHUCHU
Classe: médio – Tipo: especial, (pesando entre 300 a 400 gramas
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a unidade) – Portaria M.A 412 de 07/10/86. Devem apresentar as
características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente
desenvolvidas, bem formadas, limpas, com coloração própria, livre
de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em
perfeitas condições de conservação e maturação.
22 – ABÓBORA MENINA
Deve conter de 1,5 a 2 kg e apresentar as características do cultivar bem definidas, estar fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, limpas, com coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estar em perfeitas condições de
conservação e maturação.
23 – VAGEM
Devem apresentar as características do cultivar bem definido, bem
formado, vagens de formato retilíneo, estarem fisiologicamente
desenvolvidas, crocantes, não se dobrando, nem apresentando ao
lado cicatrizante fio lenhoso e permitindo serem quebradas facilmente, limpas, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e
doenças, não apresentando manchas, principalmente de antracnose e ferrugem e estarem em perfeitas condições de conservação
e maturação.
24 – BRÓCOLIS
Fresco, viçoso, não murchas, com tamanho e coloração uniformes,
limpos, de primeira, íntegra sem danos físicos oriundos de manuseio e transporte.
25 - ALFACE
Crespa, fresca, de primeira, constituída de folhas verdes, sem traços de descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, ausentes de defeitos que alterem a sua conformação
e aparência bem como de enfermidades e isentos, sem defeitos
graves de origem física ou mecânica, oriundos do manuseio e
transporte, estar livre de folhas externas sujas de terra e de fertilizantes.
26 – BATATA INGLESA
Suja. Tipo: especial, de conformidade com a Portaria M.A . 69 de
21/02/95 e Portaria M.A . 523 de 28/08/96 e deverá ser escovada.
Deve apresentar características do cultivar bem definidas, estar
fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, com coloração
própria, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e
estar em perfeitas condições de conservação e maturação.
27 – AIPIM
Tamanho médio, pesando entre 500 a 800 gramas a unidade. Devem apresentar as características da variedade bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas e maduras, bem formadas,
limpas, sadias, com colorações próprias, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições de conservação e maturação.
28 – BATATA DOCE ROXA
Tamanho médio a grande – pesando de 300 a 400 gr a unidade.
Devem apresentar características do cultivar bem definidas, estarem fisiologicamente desenvolvidas, bem formadas, sem manchas
ou furos, limpas, com coloração própria, livre de danos mecânicos,
fisiológicos, pragas e doenças e estarem em perfeitas condições
de conservação e maturação.
29 – COUVE-FLOR
30 – DOCE DE FRUTAS
Características Técnicas: Ingredientes: polpa de fruta, açúcar e
glicose de milho.
Embalagem: de 400 gramas plásticas, devendo conter a identificação do fabricante, data de produção e validade e tabela com
informação nutricional. Deverá apresentar validade mínima de 6
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(seis) meses a partir da data de entrega.
31 – DOCE DE LEITE
Características Técnicas: Ingredientes: leite, açúcar, glicose bicarbonato de sódio.
No preparo do produto, o leite deve entrar na proporção mínima de
três partes de leite para uma de açúcar. Não poderá conter substâncias estranhas à sua composição normal, além das previstas na
NTA.Como coadjuvante da tecnologia de fabricação será tolerado
o emprego de amido na dosagem máxima de 2%. Será tolerada a
adição de aromatizantes naturais. Será proibido adicionar ao doce
de leite gorduras estranhas, geleificantes ou outras substâncias,
embora inócuas, exceto o bicarbonato de sódio em quantidades
estritamente necessário para a redução parcial da acidez do leite.
Composição Nutricional mínima de 60% carboidrato, 2% de lipídio
e 6% proteína. Embalagem de 300g a 1000g, plástica, devendo
conter a identificação do fabricante, data de produção e tabela
com informação nutricional. Deverá apresentar validade mínima
de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.
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Embalados em sacos plásticos de polietileno transparente, resistente. De 2 Kg.
37 – PÃO CASEIRO
Pode ser feito no dia anterior, porém que esteja macio com bom
cheiro e sabor.
Embalados em sacos plásticos de polietileno transparente, resistente. De 3 Kg.
38 – FRANGO CAIPIRA
De tamanho bom não muito pequeno e que esteja sadio, para
abate. Embalados e transportados em caixas de papelão.
Paulo Lopes, 13 de janeiro de 2011
Alessandra de Oliveira Coelho
Nutricionista
Secretaria Municipal de Educação

32 – BEBIDA LÁCTEA
Preparado com matérias–primas sãs e limpas isenta de matéria
terrosa, parasitos, e em perfeito estado de conservação, contendo como ingredientes básicos: leite de vaca integral pasteurizado,
açúcar, polpa de fruta, sem adição de soro de leite.
Embalagem de 01 litro
Rotulagem: de acordo com a legislação vigente. No rótulo das
embalagens primárias deverão estar impressas de forma clara as
seguintes informações; identificação do produto, inclusive a classificação e a marca; relação dos ingredientes básicos do produto,
nome e endereço do fabricante, data de fabricação, e peso líquido;
nº de registro no órgão competente. Deverá apresentar validade
mínima de 1 (seis) mês a partir da data de entrega.
33 – OVO CAIPIRA
Fresco tipo especial, branco ou de cor de 55 a 60 gramas de peso
por unidade, devem apresentar casca áspera, porosa, íntegra, fosca, seca e limpa. Não devem conter rachaduras a clara deve ser
firme e a gema inteira, abaulada e no centro, quando ã na água
devem afundar, não devem apresentar manchas ou deformações.
Embalagem: com rótulo, descartável. Deve apresentar a data de
produção e validade.
34 – FARINHA DE MANDIOCA
Características Técnicas: Produto obtido das raízes de mandiocas
sadias, devidamente limpas, descascadas, trituradas, prensadas,
desmembradas, peneiradas, secas à temperatura moderada ou
alta e novamente peneirada, grupo seca, Subgrupo: extra-fina;
Classe: branca; Tipo 1. Não deverá apresentar misturas, resíduos, impurezas, odor forte e intenso não característico e coloração
anormal.
Embalagem primária: Sacos de polietileno transparente, atóxico,
pacotes de 1 kg, devendo conter a identificação do fabricante,
data de produção e validade.
35 – LEITE INTEGRAL PASTEURIZADO
Características Técnicas: Leite de vaca integral homogeneizado,
submetido ao processo de Ultrapasteurização, U.A.T. (ultra alta
temperatura) ou U.H.T. (do inglês Ultra Hight Temperature) e envasado sob condições assépticas em embalagens esterilizadas e
hermeticamente fechadas.
Embalagem: tetra pack de 01 ltr, devendo conter a identificação
do fabricante, data de produção e tabela com informação nutricional. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir
da data de entrega.
36 – BISCOITO CASEIRO
Assado, pode ser feito no dia anterior, porém que esteja macio
com bom cheiro e sabor.
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PAULO LOPES/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.892.365/0001-32
Exercício: 2010
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010
CVA: 2011011109302800202625
RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")
CAMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

RECURSOS VINCULADOS
Recursos Vinculados
Recursos Vinculados - Fundo Municipal de Saúde
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
RECURSOS NÃO VINCULADOS
Recursos Ordinários
Recursos Ordinários - Fundo Municipal de Saúde
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)
TOTAL (III) = (I+II)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS

R$ 1,00
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA
(a)
1.077.648,84
1.043.695,06
33.953,78

10
SERVIDORES ¹
Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

OBRIGAÇÕES
DISPONIBILIDADE
FINANCEIRAS
DE CAIXA LÍQUIDA
(b)
(c) = (a-b)
382.538,50
695.110,34
367.096,43
676.598,63
15.442,07
18.511,71

1.077.648,84
479.882,65

382.538,50
374.602,79

695.110,34
105.279,86

439.710,94
40.171,71
479.882,65
1.557.531,49

334.431,08
40.171,71
374.602,79
757.141,29

105.279,86
0,00
105.279,86
800.390,20

253.232,13

0,00

253.232,13

Fonte:
Nota:
PAULO LOPES, 11/01/2011

______________________________

______________________________

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

GILDO ARCELINO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 715.993.209-91

CPF.: 25237276920

______________________________
ALMERY ALCIDES VIEIRA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 595.888.299-68
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PAULO LOPES/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.892.365/0001-32
Exercício: 2010
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO 2010
CVA: 2011011109302800202625
RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "b")

R$ 1,00

RESTOS A PAGAR
Empenhados e Não Liquidados (NãoLiquidados e Não Pagos (Processados)
processados)
CAMPO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS
De Exercícios
Anteriores

1
2
3
4
5
6
7

RECURSOS VINCULADOS
Recursos Vinculados
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)
RECURSOS NÃO VINCULADOS
Recursos Ordinários
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)
TOTAL (III) = (I+II)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS

60.307,47
60.307,47

Do Exercício

De Exercícios
Anteriores.

DISPONIBILIDADE
EMPENHOS NÃO
DE CAIXA
LIQUIDADOS
LÍQUIDA (ANTES
CANCELADOS
DA INSCRIÇÃO
(NÃO INSCRITOS
EM RESTOS A
POR
Do Exercício.
PAGAR NÃO
INSUFICIÊNCIA
PROCESSADOS
FINANCEIRA)
DO EXERCÍCIO)
275.422,95
979.254,64
0,00
275.422,95
979.254,64
0,00

38.087,33
38.087,33

8.721,35
8.721,35

60.307,47

38.087,33

8.721,35

275.422,95

979.254,64

0,00

3.377,06
3.377,06

24.802,48
24.802,48

516,38
516,38

175.923,14
175.923,14

281.719,38
281.719,38

0,00
0,00

3.377,06

24.802,48

516,38

175.923,14

281.719,38

0,00

63.684,53

62.889,81

9.237,73

451.346,09

1.260.974,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8
SERVIDORES ¹
Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

0,00

Fonte:
Nota:
PAULO LOPES, 11/01/2011

______________________________

______________________________

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

GILDO ARCELINO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 715.993.209-91

CPF.: 25237276920

______________________________
ALMERY ALCIDES VIEIRA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 595.888.299-68
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PAULO LOPES/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.892.365/0001-32
Exercício: 2010
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010
CVA: 2011011109302800202625
RGF - ANEXO VII (LRF, art. 48)
CAMPO
1
2
3
CAMPO
4
5
CAMPO
6
7
CAMPO
8
9
10
11

R$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL

Despesa Total com Pessoal - DTP
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA

GARANTIAS DE VALORES

49,17

5.824.317,87
5.533.101,97

54,00
51,30
% SOBRE A RCL

VALOR

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR

0,00
22,00
% SOBRE A RCL

0,00

0,00

0,00

0,00

1.725.723,81

16,00

755.004,17

7,00

DISPONIBILIDADE DE
INSCRIÇÃO EM RESTOS CAIXA LÍQUIDA (ANTES
A PAGAR NÃO
DA INSCRIÇÃO EM
PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR NÃO
DO EXERCÍCIO
PROCESSADOS DO
EXERCÍCIO)

Valor Total

451.346,09

ATO DECLARATÓRIO

7,60
120,00
% SOBRE A RCL

0,00
2.372.870,24

Operações de Crédito Externas e Internas
Operações de Crédito por Antecipação da Receita
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e
Externas
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da
Receita

CAMPO

13

5.303.352,29

819.589,54
12.942.928,60

Total das Garantias Concedidas
Limite Definido por Resolução do Senado Federal

RESTOS A PAGAR

% SOBRE A RCL

VALOR

Dívida Consolidada Líquida
Limite Definido por Resolução do Senado Federal

CAMPO

12

VALOR

DATA DA PUBLICAÇÃO

Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados
encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art.
48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir
14/01/2011

1.260.974,02
MEIO DA PUBLICAÇÃO
(Diário Oficial, Edital, etc)
DIÁRIO OFICIAL DOS
MUNICÍPIOS

Fonte:
Nota:
PAULO LOPES, 11/01/2011

______________________________

______________________________

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

GILDO ARCELINO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 715.993.209-91

CPF.: 25237276920

______________________________
ALMERY ALCIDES VIEIRA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 595.888.299-68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM ENSINO
MÊS DE DEZEMBRO DE 2010
1 - BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS

Arrecadação Até
o Mês

Receitas Oriundas de Impostos
1.1 - IPTU
1.2 - ITBI
1.3 - ISS
1.4 - FPM
1.5 - IRRF
1.6 - ICMS
1.7 - IPI
1.8 - IPVA
1.9 - ITR
1.10 - Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação
1.11 - Dívida Ativa de Impostos
1.12 - Multas e Juros
TOTAL

117.708,14
137.936,36
1.174.730,06
4.098.742,85
128.880,57
2.429.053,50
51.640,10
385.255,36
9.714,54
15.494,40
18.261,31
14.576,39
8.581.993,58

2 - ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO
Acumulado até o
Mês
2.145.498,40
1.642.446,78
608.044,32
4.395.989,50

Especificação
2.1 - 25% das Receitas Oriundas de Impostos
2.2 - Cota-Parte do FUNDEB
2.3 - Convênios
TOTAL
3 - APLICAÇÃO
Exigência Legal
(1)

Especificação
3.1 - Contribuição ao FUNDEB
3.2 - Professor em Efetivo Exercício
3.3 - Ensino
3.4 - Convênio
TOTAL

1.397.980,15
985.468,07
1.404.496,96
608.044,32
4.395.989,50

Realizada ( 2 )

Diferença ( 3 )

1.364.423,24
1.069.322,28
1.491.258,45
517.274,64
4.442.278,61

-33.556,91
83.854,21
86.761,49
-90.769,68
46.289,11

OBS.: 1 - Este formulário deverá ser publicado bimestralmente. Art. 72 da Lei de Diretrizes e Bases.

2 - O atendimento aos percentuais mínimos exigidos, deverão ser apurados trimestralmente;
Art. 69, § 4º da Lei de Diretrizes de Bases.

Paulo Lopes, 10 de janeiro de 2011.
% aplicado =
Aplicado a maior =
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
CONTROLE DA ORIGEM E DOS GASTOS COM SAÚDE
MÊS DEZEMBRO DE 2010
1 - BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS
Arrecadação
Até o Mês

Receitas Oriundas de Impostos
1.1 - IPTU
1.2 - ITBI
1.3 - ISS
1.4 - FPM
1.5 - IRRF
1.6 - ICMS
1.7 - IPI
1.8 - IPVA
1.9 - ITR
1.10 - Cota-Parte do Fundo de Compensação do ICMS Exportação
1.11 - Dívida Ativa de Impostos
1.12 - Multas e Juros
TOTAL

117.708,14
137.936,36
1.174.730,06
4.098.742,85
128.880,57
2.429.053,50
51.640,10
385.255,36
9.714,54
15.494,40
18.261,31
14.576,39
8.581.993,58

2 - ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE
Acumulado até
o Mês
1.287.299,04

Especificação
2.1 - 15% das receitas oriundas de impostos
2.2 2.3 - Convênios PAB / PSF / PACS / etc.
TOTAL

946.705,68
2.234.004,72

3 - APLICAÇÃO
Exigência Legal
(1)

Especificação

Realizada ( 2 )

Diferença ( 3 )

3.1 - Gastos com Saúde
3.2 - (-) Convênios não Aplicados

2.234.004,72
0,00

2.749.162,24
0,00

515.157,52
0,00

TOTAL

2.234.004,72

2.749.162,24

515.157,52

% aplicado =

21,00

Paulo Lopes, 10 de janeiro de 2011.

PREFEITO MUNICIPAL
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PAULO LOPES/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.892.365/0001-32
Exercício: 2010
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CVA: 2011011016383900706792
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)
CAMPO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
1
RECEITAS
Previsão Inicial
2
3
Previsão Atualizada
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Receitas Realizadas
Déficit Orçamentário
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para
Créditos Adicionais)
DESPESAS
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Despesas Empenhadas
Despesas Executadas
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
Superávit Orçamentário

R$ 1,00
No Bimestre
-

12.258.400,00

-

12.258.400,00

-

2.095.247,60

11.574.584,03
-

-

357.771,56

-

-

-

12.208.400,00
1.352.083,62

-

13.560.483,62

Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

2.036.643,22
2.106.580,75

11.555.742,00
11.555.742,00

2.106.580,75

11.104.395,91

-

451.346,09
18.842,03

CAMPO
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
16
Despesas Empenhadas
17
Despesas Executadas
18
19

Até o Bimestre

No Bimestre

Até o Bimestre
2.036.643,22

11.555.742,00

2.106.580,75
2.106.580,75

11.555.742,00
11.104.395,91

-

451.346,09

CAMPO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL
20
Receita Corrente Líquida

CAMPO
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Até o Bimestre
10.785.773,83

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE
PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)
Despesas Previdenciárias Executadas (II)
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
Resultado Previdenciário (III) = (I-II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)
Despesas Previdenciárias Executadas. (V)
Liquidadas.
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados.
Resultado Previdenciário. (VI) = (IV-V)

No Bimestre
-

-

-

-

-

-

-

-

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

34

CAMPO
35
36
37
38
39
40
41

Resultado Nominal
Resultado Primário
RESTOS A PAGAR POR PODER
E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo
Poder Legislativo
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Poder Executivo.
Poder Legislativo.
TOTAL

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

da LDO
(a)

33

0,00
0,00
0,00
-

Meta Fixada no AMF
CAMPO

Até o Bimestre

Resultado Apurado
Até o
Bimestre

%
em Relação à Meta
(b/a)

(b)

693.000,00
-540.000,00

Inscrição
233.862,31
233.862,31

1.360.876,67
215.799,41

196,37
-39,96

Cancelamento Até o

Pagamento Até o

Saldo

Bimestre

Bimestre

a Pagar

0,00
0,00

215.717,56
215.717,56

18.144,75
18.144,75

0,00

0,00

0,00

0,00

349.706,64
349.706,64

0,00
0,00

294.929,13
294.929,13

54.777,51
54.777,51

0,00

0,00

0,00

0,00

583.568,95

0,00

510.646,69

72.922,26
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PAULO LOPES/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.892.365/0001-32
Exercício: 2010
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CVA: 2011011016383900706792
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R$ 1,00
Limites Constitucionais Anuais

CAMPO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

Valor Apurado Até o % Mínimo a Aplicar
Bimestre
no

% Aplicado
Até o Bimestre

Exercício
42
43

44

45
46
47

CAMPO
48
49

CAMPO
50
51
52
53
54
55
56
57

CAMPO
58
59

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de
Impostos em MDE
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração
do Magistério com Ensino Fundamental e Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração
do Magistério com Educação Infantil e Ensino
Fundamental
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo
Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS
DE CAPITAL

2.282.557,20 25%

26,60

0,00 60%

0,00

1.069.322,28 60%

65,10

0,00 10%

0,00

2.136.199,42 -

-

146.377,78 -

-

Valor Apurado Até o Bimestre

Receitas de Operações de Crédito
Despesa de Capital Líquida
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE
PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social
Receitas Previdenciárias (I)
Despesas Previdenciárias (II)
Resultado Previdenciário (I-II)
Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Receitas Previdenciárias. (IV)
Despesas Previdenciárias. (V)
Resultado Previdenciário. (IV-V)

Exercício
¹

Saldo Não Realizado
0,00

700.000,00

1.951.975,04

1.809.938,58

10º Exercício

20º Exercício

35º Exercício

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO
DOS RECURSOS

-

-

-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor Apurado Até o
Bimestre

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

Saldo a Realizar
33.000,00

-33.000,00

0,00

0,00

Limite Constitucional Anual
CAMPO

60
61
62

CAMPO
63

CAMPO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE

Valor Apurado

% Mínimo a Aplicar

SAÚDE

Até o Bimestre

no
Exercício

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de
Saúde
Liquidadas
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS
DE PPP

-

% Aplicado
Até o Bimestre

-

-

1.792.814,91 -

-

9.641,65 -

-

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%)
ATO DECLARATÓRIO

0,00

DATA DA PUBLICAÇÃO

MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial,
Edital, etc)
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: PAULO LOPES/SC - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 82.892.365/0001-32
Exercício: 2010
Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
CVA: 2011011016383900706792
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

64

Os abaixo-assinados declaram que publicaram o
relatório cujos dados encontram-se resumidos neste
demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei
Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir

R$ 1,00

14/01/2011

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.
Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não
processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:
a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II
da Lei 4.320/64.

Fonte:
Nota:
PAULO LOPES, 10/01/2011

______________________________

______________________________

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS

GILDO ARCELINO DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 715.993.209-91

CPF.: 252.372.769-20

______________________________
ALMERY ALCIDES VIEIRA
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO
CPF.: 595.888.299-68
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Pinheiro Preto
Prefeitura Municipal
Decreto Nº 3.312, de 07 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº 3.312, DE 07 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
PRETO
EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme
art. 16 º , § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de
2010.
DECRETA
Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com
Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R$ 39.618,96
(Trinta e nove mil, seiscentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), nas dotações orçamentárias a seguir:
Órgão: 02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária: 0202 - Secretaria de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0008 - Educação Básica
Atividade: 2031 - Aplicação Recursos Salário Educação
Modalidade de Aplicação: 44900000
Fonte: 0358 - Convênio Salário Educação..........................R$ 39.618,96
Total Suplementado . ......................................................R$ 39.618,96

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor o
recurso de R$ 39.618,96 (Trinta e nove mil, seiscentos e dezoito
reais e noventa e seis centavos), por conta do Superávit Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2010,
conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço
Patrimonial, fonte 0158 - Recurso Salário Educação- Exercício de
2010.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, EM 07 DE JANEIRO DE 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.313, de 07 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº 3.313, DE 07 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
PRETO
EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme
art. 16 º , § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de
2010.
DECRETA
Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com
Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R$ 4.089,62
ASSINADO DIGITALMENTE
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(Quatro mil, oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), nas
dotações orçamentárias a seguir:
Órgão: 02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária: 0202 - Secretaria de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0008 - Educação Básica
Atividade: 2027 - Manutenção do Transporte Escolar
Modalidade de Aplicação: 33900000
Fonte: 0361 - Convênio Transporte Escolar - PNATE...........R$ 4.089,62
Total Suplementado . ......................................................R$ 4.089,62

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor o
recurso de R$ 4.089,62 (Quatro mil e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), por conta do Superávit Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2010, conforme
demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial,
fonte 0161 - Recurso Transporte Escolar/ PNATE - Exercício de
2010.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, EM 07 DE JANEIRO DE 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.314, de 07 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº 3.314, DE 07 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
PRETO
EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme
art. 16 º , § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de
2010.
DECRETA
Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com
Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R$ 32.975,99
(Trinta e dois mil , novecentos e setenta e cinco reais e noventa e
nove centavos), nas dotações orçamentárias a seguir:
Órgão: 02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária: 0202 - Secretaria de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0008 - Educação Básica
Atividade: 2027 - Manutenção do Transporte Escolar
Modalidade de Aplicação: 33900000
Fonte: 0322.55 - Convênio Transporte Escolar Estadual......R$ 32.975,99
Total Suplementado . ......................................................R$ 32.975,99

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor o
recurso de R$ 32.975,99 (Trinta e dois mil , novecentos e setenta
e cinco reais e noventa e nove centavos), por conta do Superávit
Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto
de 2010, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 Balanço Patrimonial, fonte 0161.55 - Recurso Transporte Escolar/
Estadual - Exercício de 2010.

www.diariomunicipal.sc.gov.br

14/01/2011 (Sexta-feira)

DOM/SC - Edição N° 657

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, EM 07 DE JANEIRO DE 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.315, de 07 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº 3.315, DE 07 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
PRETO
EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme
art. 16 º, § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de
2010.
DECRETA
Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com
Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R$ 13.993,17
(Treze mil, novecentos e noventa e três reais e dezessete centavos), nas dotações orçamentárias a seguir:
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Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R$ 12.464,32
(Doze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois
centavos), nas dotações orçamentárias a seguir:
Órgão: 02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária: 0201 - Secretaria de Administração e Planejamento
Função: 06 - Segurança Pública
Subfunção: 181 - Policiamento
Programa: 0003 - Segurança Pública
Atividade: 2011 - Convênio Secretaria Segurança Pública
Modalidade de Aplicação: 33900000
Fonte: 03.54 - Convênio Multa de Trânsito........................R$ 4.050,90
03.55 - Convênio Multa de Trânsito..................................R$ 4.050,90
03.56 - Convênio Multa de Trânsito..................................R$ 4.362,52
Total Suplementado . ......................................................R$ 12.464,32

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor
o recurso de R$ 12.464,32 (Doze mil, quatrocentos e sessenta
e quatro reais e trinta e dois centavos), por conta do Superávit
Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de
2010, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial, fonte 0124 - Convênio Multa Trânsito - Exercício
de 2010.

Órgão: 02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária: 0202 - Secretaria de Educação
Função: 12 - Educação
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Programa: 0008 - Educação Básica
Atividade: 2030 - Aplicação Recursos do FUNDEB
Modalidade de Aplicação: 31900000
Fonte: 0318 - FUNDEB.....................................................R$ 13.993,17

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

Total Suplementado . ......................................................R$ 13.993,17

Decreto Nº 3.317, de 07 de Janeiro de 2011.

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor o
recurso de R$ 13.993,17 (Treze mil, novecentos e noventa e três
reais e dezessete centavos), por conta do Superávit Financeiro
do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2010,
conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço
Patrimonial, fonte 0118 - FUNDEB - Exercício de 2010.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, EM 07 DE JANEIRO DE 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.316, de 07 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº 3.316, DE 07 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
PRETO
EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme
art. 16 º, § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de
2010.
DECRETA
Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com
ASSINADO DIGITALMENTE

CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, EM 07 DE JANEIRO DE 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3.317, DE 07 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
PRETO
EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme
art. 16 º, § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de
2010.
DECRETA
Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com
Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R$ 4.045,83
(Quatro mil, quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) nas
dotações orçamentárias a seguir:
Órgão: 02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária: 0204 - Secretaria de Transportes e Urbanismo
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 0020 - Estradas Vicinais
Atividade: 2062 - Manutenção da Malha Rodoviária
Modalidade de Aplicação: 33900000
Fonte: 0344 - FEP...........................................................R$ 4.045,83
Total Suplementado . ......................................................R$ 4.045,83

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor
o recurso de R$ 4.045,83 (Quatro mil, quarenta e cinco reais e
oitenta e três centavos), por conta do Superávit Financeiro do
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Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2010, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial, fonte 0144 - FEP - Exercício de 2010.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, EM 07 DE JANEIRO DE 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.318, de 07 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº 3.318, DE 07 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
PRETO
EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme
art. 16 º, § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de
2010.
DECRETA
Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com
Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R$ 232,96
(Duzentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos) nas dotações orçamentárias a seguir:
Órgão: 02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária: 0204 - Secretaria de Transportes e Urbanismo
Função: 26 - Transporte
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
Programa: 0020 - Estradas Vicinais
Atividade: 2062 - Manutenção da Malha Rodoviária
Modalidade de Aplicação: 33900000
Fonte: 0316 - CIDE.........................................................R$ 232,96
Total Suplementado . ......................................................R$ 232,96

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º deste decreto, ficam utilizados no mesmo valor o
recurso de R$ 232,96 (Duzentos e trinta e dois reais e noventa e
seis centavos), por conta do Superávit Financeiro do Balanço da
Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2010, conforme demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial, fonte
0116 - CIDE - Exercício de 2010.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, EM 07 DE JANEIRO DE 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.319, de 07 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº 3.319, DE 07 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
PRETO
EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme
art. 16 º, § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de
2010.
ASSINADO DIGITALMENTE
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DECRETA
Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com
Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R$ 13.870,40
(Treze mil, oitocentos e setenta reais e quarenta centavos) nas
dotações orçamentárias a seguir:
Órgão: 02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária: 0204 - Secretaria de Transportes e Urbanismo
Função: 16 - Habitação
Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Programa: 0017 - Habitação Popular
Atividade: 1057 - Construção de Casas Populares
Modalidade de Aplicação: 44900000
Fonte: 0324 - Convênio Habitação Popular........................R$ 13.870,40
Total Suplementado . ......................................................R$ 13.870,40

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o
recurso de R$ 13.870,40 (Treze mil, oitocentos e setenta reais e
quarenta centavos), por conta do Superávit Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2010, conforme
demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial,
fonte 0124.55 - Convênio Habitação Popular - Exercício de 2010.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, EM 07 DE JANEIRO DE 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Decreto Nº 3.319, de 07 de Janeiro de 2011.

DECRETO Nº 3.319, DE 07 DE JANEIRO DE 2011.
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR PELO SUPERÁVIT FINANCEIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
PRETO
EUZEBIO CALISTO VIECELI, Prefeito Municipal de Pinheiro Preto,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e conforme
art. 16 º, § 3º, da Lei Municipal nº 1.451 de 05 de novembro de
2010.
DECRETA
Art. 1º Fica o departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto, autorizado a proceder suplementação com
Iduso, Fonte e detalhamento de recursos no valor de R$ 13.870,40
(Treze mil, oitocentos e setenta reais e quarenta centavos) nas
dotações orçamentárias a seguir:
Órgão: 02 - Chefia do Executivo
Unidade Orçamentária: 0204 - Secretaria de Transportes e Urbanismo
Função: 16 - Habitação
Subfunção: 482 - Habitação Urbana
Programa: 0017 - Habitação Popular
Atividade: 1057 - Construção de Casas Populares
Modalidade de Aplicação: 44900000
Fonte: 0324 - Convênio Habitação Popular........................R$ 13.870,40
Total Suplementado . ......................................................R$ 13.870,40

Art. 2º Para suporte dos créditos adicionais suplementares de que
trata o artigo 1º deste decreto, fica utilizado no mesmo valor o
recurso de R$ 13.870,40 (Treze mil, oitocentos e setenta reais e
quarenta centavos), por conta do Superávit Financeiro do Balanço da Prefeitura Municipal de Pinheiro Preto de 2010, conforme
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demonstrativo do anexo 14 da lei 4.320/64 - Balanço Patrimonial,
fonte 0124.55 - Convênio Habitação Popular - Exercício de 2010.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO, EM 07 DE JANEIRO DE 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Nº 006/2011
AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 006/2011
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz
saber a todos, que realizará na data de 28 de janeiro de 2011,
licitação modalidade Pregão Presencial n. 006/2011, visando a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 28/01/2011, até às 10:00 hs,
com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 10:15 hs.
Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa
de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 493562 2000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br
CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 2 DE JANEIRO DE 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Aviso de Licitação Nº 007/2011
AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 007/2011
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz
saber a todos, que realizará na data de 28 de janeiro de 2011,
licitação modalidade Pregão Presencial n. 007/2011, visando a
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO MUNICIPAL
DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 28/01/2011, até às 14:00 hs,
com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:15 hs.
Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa
de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 493562 2000, ou pelo site www.pinheiropreto.sc.gov.br
CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 13 DE JANEIRO DE 2011.
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

ASSINADO DIGITALMENTE
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Aviso de Licitação Nº 03/2011
AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 03/2011
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

O MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, através de seu Prefeito, faz
saber a todos, que realizará na data de 27 de janeiro de 2011, licitação modalidade Pregão Presencial n. 003/2011, visando a AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO
MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO, ADMINISTRAÇÃO E FUNDO
MUNICIPAL DA SAÚDE. DATA DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES
CONTENDO DOCUMENTOS E PROPOSTA DE PREÇO: 27/01/2011,
até às 14:00 hs, com abertura dos envelopes contendo as propostas de preço nesta mesma data, às 14:15 hs.
Maiores informações poderão ser obtidas na Sede Administrativa
de Pinheiro Preto, sito na Av. Mal. Costa e Silva, n. 111, fone 4935622000
CENTRO ADMINISTRATIVO DE PINHEIRO PRETO-SC, 13 DE JANEIRO DE 2011
EUZEBIO CALISTO VIECELI
Prefeito Municipal

Contrato Nº 0257/2010

CONTRATO Nº 0257/2010
OBJETO: Aquisição de medicamentos
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa nº0149/10
EMPRESA CONTRATADA: Farmacia e Drogaria Somensi
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.927,51 (sete mil novecentos e vinte
e sete reais e cinqüenta e um centavos)
DATA DO CONTRATO: 23/12/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 0258/2010

CONTRATO Nº 0258/2010
OBJETO: Conserto do veículo placa IFE7886 da sec educação
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa nº0150/10
EMPRESA CONTRATADA: Mecanica Hochiove Ltda
VALOR DO CONTRATO: R$ 7899,07(sete mil oitocentos e noventa
e nove reais e sete centavos)
DATA DO CONTRATO: 27/12/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 0259/2010

CONTRATO Nº 0259/2010
OBJETO: Conserto do Veículo placa IFF0302
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa nº0151/10
EMPRESA CONTRATADA:Mecanica Hochiove LTda
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.809,15 (sete mil oitocentos e nove
reais e quinze centavos)
DATA DO CONTRATO: 27/12/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 0260/2010

CONTRATO Nº 0260/2010
OBJETO: Conserto nos veículos da malha municipal
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa nº0152/10
EMPRESA CONTRATADA: Chpeação e Pintura Chico
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.059,50 (três mil e cinqüenta e nove
reais e cinqüenta centavos)
DATA DO CONTRATO: 27/12/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli
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Porto Belo

Contrato Nº 0261/2010

CONTRATO Nº 0261/2010
OBJETO: Aquisição de adesivo para portal
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa nº0153/10
EMPRESA CONTRATADA: Vale Visare
VALOR DO CONTRATO: R$ 5.091,00 (cinco mil e noventa e um
reais)
DATA DO CONTRATO: 28/12//2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 0262/2010

CONTRATO Nº 0262/2010
OBJETO: Projeto de recuperação de área degradada
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa nº0154/10
EMPRESA CONTRATADA: F Zardo & Biogagalia
VALOR DO CONTRATO: R$ 6.000,00(seis mil reais)
DATA DO CONTRATO: 28/12/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 0263/2010

CONTRATO Nº 0263/2010
OBJETO: Aquisição de pneus para o vectra
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa nº0155/10
EMPRESA CONTRATADA: Acesso Livre
VALOR DO CONTRATO: R$
2175,00(dois mil cento e setenta e cinco reais)
DATA DO CONTRATO: 28/12/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 0264/2010

CONTRATO Nº 0264/2010
OBJETO: Fornecimento e instalação de sistemas de monitoramento urbano por imagens
LICITAÇÃO: Modalidade Pregão Presencial nº056/10
EMPRESA CONTRATADA: Brneo Inovações empresariais Ltda Me
VALOR DO CONTRATO: R$ 31.998,23 (trinta e um mil novecentos
e noventa e oito reais e vinte e três centavos)
DATA DO CONTRATO: 30/12/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

Contrato Nº 0265/2010

CONTRATO Nº 0265/2010
OBJETO: Assessoria Contábil
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa nº0156/10
EMPRESA CONTRATADA: FAEE
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.000,00(sete mil reais)
DATA DO CONTRATO: 30/12/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli
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Prefeitura Municipal
Aviso Tomada de Preço 001/2011
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2011

OBJETO - DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS
SEXTAVADAS EM CONCRETO DAS RUAS: MARIA RAMOS GUERREIRO, JOÃO RÉGIS NETO E VEREADOR GERCINO ÂNGELO DA
SILVA E DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS
RUAS: LUIZ BATISTA E RECANTO DOS AÇORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS
MEMORIAIS DESCRITIVOS, PLANILHAS ORÇAMENTARIAS E CRONOGRAMAS FISICO FINANCEIROS PARTE INTEGRANTE DESTE
EDITAL.
TIPO DE LICITAÇÃO - MENOR PREÇO POR ITEM
REGIMENTO - Lei Federal nº 8.666/1993 e 10520/2002 e demais
alterações.
ABERTURA DAS PROPOSTAS - Às 14:00h do dia 31/01/2011, na
Secretaria de Administração, sito Avenida Governador Celso Ramos, nº 2500, centro de Porto Belo - SC.
MAIS INFORMAÇÕES - Pessoalmente no endereço acima citado ou
pelo fone (47) 3369-4111, ramal 213.
RETIRADA DO EDITAL - No endereço acima mencionado ou no
site www.portobelo.sc.gov.br
AOILTO MOTTA PORTO MARCO AURÉLIO PEREIRA
Secretário de Administração Presidente da Comissão
.
Porto Belo - SC 14 de janeiro de 2011.

Errata das Dispensas de Licitação Nº 002/2011 a
011/2011
ERRATA

A Secretaria de Administração do Município de Porto Belo informa
que a presente é para retificar as datas das Dispensas de Licitação
nº 002/2011 a 011/2011, para o dia 3 de janeiro de 2011.
Porto Belo (SC), 12 de janeiro de 2011.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Contrato Nº 0266/2010

CONTRATO Nº 0266/2010
OBJETO: Aquisição de cadeiras e carteiras
LICITAÇÃO: Modalidade Dispensa nº0157/10
EMPRESA CONTRATADA: Educar Móveis
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.680,00 (sete mil seiscentos e oitenta
reais)
DATA DO CONTRATO: 30/12/2010
PREFEITO: Euzebio Calisto Vieceli

ASSINADO DIGITALMENTE
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Nr.: 34/2010 - PR

HOMOLOGACAO PRG 34/2010

82.575.812/0001-20
CNPJ:
AV. GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2500
88210-000
C.E.P.:
- PORTO BELO - SC

Processo Administrativo:

58/2010

Processo de Licitação:

55/2010
01/12/2010

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO

Nr.: 34/2010 - PR

Folha: 1/1

82.575.812/0001-20
CNPJ:
Processo
Administrativo:
TERMO
DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO
LICITATÓRIO
AV. GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2500
88210-000
C.E.P.:
- PORTO BELO - SC

58/2010

Processo de Licitação:

55/2010
01/12/2010

Data do Processo:

O Prefeito Municipal, ALBERT STADLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Folha: 1/1
Licitações, resolve:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

O Prefeito Municipal, ALBERT STADLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
55/2010
a ) Processo
especialmente
pela Nr.:
Lei Nr. 8.666/93
e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações,
resolve:
b ) Licitação Nr.:
34/2010-PR

c ) Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
d ) Data Homologação: 05/01/2011
e ) Data da Adjudicação:
05/01/2011
Sequência:
01 - HOMOLOGAR
E ADJUDICAR
a presente Licitação
nestes0termos:
f )
a)
b)
c)
d)
e)

Objeto da Licitação
Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Data da Adjudicação:

AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA NOVA DE FABRICAÇÃO NACIONAL PARA USO DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA
55/2010

34/2010-PR
PREGÃO PRESENCIAL
05/01/2011
05/01/2011
Sequência: 0

(em Reais R$)

AQUISIÇÃO DE 01 RETROESCAVADEIRA NOVA
DE FABRICAÇÃO
NACIONAL
PARA USO
fg )) Fornecedores
Objeto da Licitação
e Itens Vencedores:
Qtdade
Descto (%) Preço
Unitário
TotalDA
do Item
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AGRICULTURA

MACROMAQ EQUIPAMENOS LTDA

(1398)

1 RETRO ESCAVADEIRA NOVA DE FABRICAÇÃO NACIONAL.

1,00

232.800,00
0,0000
Total do Fornecedor:

Total Geral:
Qtdade Descto (%) Preço Unitário

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

232.800,00
232.800,00
(em Reais R$)
232.800,00
Total do Item

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
MACROMAQ EQUIPAMENOS LTDA

(1398)

NOVA DE FABRICAÇÃO
NACIONAL.
1 RETRO ESCAVADEIRA
2.016.4.4.90.00.00.00.00.00
(55), 2.016.4.4.90.00.00.00.00.00
(72) 1,00

Dotação(ões):

232.800,00
0,0000
Total do Fornecedor:

232.800,00
232.800,00

Total Geral:

232.800,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
Dotação(ões): 2.016.4.4.90.00.00.00.00.00 (55), 2.016.4.4.90.00.00.00.00.00 (72)

PORTO BELO, 5 de Janeiro de 2011.

-------------------------------------------------------------------------ALBERT STADLER
PREFEITO MUNICIPAL

PORTO BELO, 5 de Janeiro de 2011.

-------------------------------------------------------------------------ALBERT STADLER
PREFEITO MUNICIPAL
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Porto União
Prefeitura Municipal
Extrato de Alteração de Edital referente ao Processo
Licitatório 042/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
ALTERAÇÃO DO EDITAL
Processo Licitatório 042/2010
Extrato de Edital de Tomada de Preços 005/2010
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico que
fica prorrogado para o dia 02 de fevereiro de 2011, as 14:00 horas
o recebimento e abertura dos envelopes que tem como objeto
execução das instalações elétricas nos Núcleos Educacionais Jornalista Hermínio Millis e Lança, incluindo material e mão de obra,
tendo em vista alterações elaboradas no edital. Maiores informações e copia do edital podem ser retiradas a Rua Padre Anchieta,
126, fone 042 35231155, e mail - licitacao@portouniao.sc.gov.br e
ou liciteportouniao@yahoo.com.br.
Porto União SC, 13 de janeiro de 2011.
Renato Stasiak
Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Pregão Presencial 002/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 003/2011
Extrato de Edital de Pregão Presencial 002/2011
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico que
fará realizar processo licitatorio na modalidade de Pregão presencial, tipo menor preço por item, para aquisição de ferro e arame
recozido. Recebimento dos envelopes e do credenciamento será
no dia 27 de janeiro de 2011, as 10:00 horas, na Prefeitura Municipal com inicio da sessão publica as 10:15 horas do mesmo dia e
local. Maiores informações e copia do edital podem ser retiradas a
Rua Padre Anchieta, 126, fone 042 35231155, e mail - licitacao@
portouniao.sc.gov.br e ou liciteportouniao@yahoo.com.br.
Porto União SC, 13 de janeiro de 2011.
Renato Stasiak
Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Pregão Presencial 003/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 004/2011
Extrato de Edital de Pregão Presencial 003/2011
Registro de Preços
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico que
fará realizar processo licitatorio na modalidade de Pregão presencial para Registro de Preços, tipo menor preço por item para
aquisição de pedras diversas. Recebimento dos envelopes e credenciamento será as 14:00 horas, do dia 27 de janeiro de 2011, na
Prefeitura Municipal, com inicio da sessão publica as 14:15 horas
do mesmo dia e local. Maiores informações e copia do edital podem ser retiradas a Rua Padre Anchieta, 126, fone 042 35231155,
e mail - licitacao@portouniao.sc.gov.br e ou liciteportouniao@
yahoo.com.br.
Porto União SC, 13 de janeiro de 2011.
Renato Stasiak
Prefeito Municipal
ASSINADO DIGITALMENTE
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Extrato de Edital de Pregão Presencial 004/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 005/2011
Extrato de Edital de Pregão Presencial 004/2011
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico que
fará realizar processo licitatorio na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item para aquisição de pneus e câmaras diversas para manutenção da frota do município. Recebimento
dos envelopes e credenciamento será as 14:00 horas, do dia 28
de janeiro de 2011, na Prefeitura Municipal, com inicio da sessão
publica as 14:15 horas do mesmo dia e local. Maiores informações
e copia do edital podem ser retiradas a Rua Padre Anchieta, 126,
fone 042 35231155, e mail - licitacao@portouniao.sc.gov.br e ou
liciteportouniao@yahoo.com.br.
Porto União SC, 13 de janeiro de 2011.
Renato Stasiak	
Prefeito Municipal

Extrato de Edital de Pregão Presencial 005/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
Processo Licitatório 006/2011
Extrato de Edital de Pregão Presencial 005/2011
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico que
fará realizar processo licitatorio na modalidade de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, para aquisição de sacas de cimento de 50 Kg. Recebimento dos envelopes e credenciamento será as
10:00 horas, do dia 28 de janeiro de 2011 na Prefeitura Municipal,
com inicio da sessão publica as 10:15 horas do mesmo dia e local.
Maiores informações e copia do edital podem ser retiradas a Rua
Padre Anchieta, 126, fone 042 35231155, e mail - licitacao@portouniao.sc.gov.br e ou liciteportouniao@yahoo.com.br.
Porto União SC, 13 de janeiro de 2011.
Renato Stasiak
Prefeito Municipal

Edital Nº 010/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PORTO UNIÃO
EDITAL Nº 010/2010
RENATO STASIAK, Prefeito Municipal de Porto União, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, nos termos do
art. 37 da Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal, faz saber
a convocação para a prova prática para o cargo de Agente Administrativo:
Faz saber o critério utilizado na convocação da Prova Prática:
1.1 Estarão habilitados para a Etapa II - Prova Prática de Informática os candidatos que obtiverem 50% ou mais de acertos na
Prova Objetiva, e estiverem classificados em ordem decrescente
dos pontos obtidos, até 10(dez) vezes o número de vagas para
cada cargo/área previstas no Quadro de Vagas do Capítulo I deste
Edital.
1.2 Em caso de empate entre os candidatos classificados serão
utilizados os critérios de desempate do Capítulo XVIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE deste Edital.
1.3 A prova prática terá caráter eliminatório
Faz saber para a data, horário e local da prova prática para o
Cargo:
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Faz saber para a data, horário e local da prova prática
Data: 30/01/2011
AGENTE ADMINISTRATIVO
Local: UNC - Universidade do Contestado, Rua Joaquim Nabuco,
314 - Bairro Cidade Nova - Porto União SC.
Nº insc
Nome
Horário da Prova
000083
ALAN LUIZ MULLER NIZIOL
09:00hs
001329
ALAN MARCEL CAPPELLARI
09:00hs
001754
AMANDA BEATRIZ GUIMARAES BUENO
09:00hs
000378
ANDERSON GREGORIO
09:00hs
000125
ANNE CAROLINE ZASNIESKI DINIZ
09:00hs
000073
ARIELLE CARLA BUOGO
09:00hs
000146
ARLENE ALVES DAUBERMANN PADILHA
09:00hs
001259 CARLOS AUGUSTO MARCONDES CAMARGO
09:00hs
001643
CARLOS JAKUBIU
09:00hs
000486
CATIA BONATO GIACOMINI
09:00hs
000033
CLAUDIA GABRIELA BORINI GOMES
09:30hs
001252
CRISTIANE ROSSA
09:30hs
001083
DAIANE GRACIELE BREGINSKI
09:30hs
001161 EDERSON NEANDER NOGUEIRA DOS SANTOS
09:30hs
000586
EDILENIA GERMANO SCHRECZ
09:30hs
000019
EMERSON LUIZ JARAS
09:30hs
000627
EMERSON MESKAU DA CRUZ
09:30hs
000187
EVERTON ROIEK
09:30hs
001315
FABIANO FAGUNDES
09:30hs
000321
FABRICIO BLOOT DE MOURA NECKER
09:30hs
001075
FRANCIELE CRISTINA MENDONCA
10:00hs
001440
GISELE JUREMA CANEVER VOGEL
10:00hs
000982
GIZLAINE CARNEIRO DE CAMPOS
10:00hs
001402 GRACIELE CARLA BORDIGNON RODRIGUES
10:00hs
001676
GUILHERME JARENTCHUK
10:00hs
001372 GUILHERME LUIS SCARAMELLA GONCALVES
10:00hs
000528
GUSTAVO ABRAHAO RIBAS
10:00hs
001179
GUSTAVO DA SILVA SOUZA
10:00hs
000953
JESSICA CAMILE FAVARIN
10:00hs
000771
JONAS ROBERTO SCHAURICH
10:00hs
001050
JOSIANE BRITO KERBER
10:30hs
001720
JULIANA SUCHARSKI
10:30hs
000910
KARIN DAIANE CHIARENTIN BIDA
10:30hs
001410
LUIS FERNANDO MICALICHEN
10:30hs
001064
LUIZ RICARDO FANTIN
10:30hs
001279
MAIARA LETICIA MARQUES
10:30hs
000824
MARCELA BANASZEWSKI
10:30hs
000636
MARCIA REGINA NOERNBERG
10:30hs
000258
MARCIO RICARDO LUCIANO
10:30hs
000011
MARCIO ROBERTO MARCZYNSKI
10:30hs
000012
MARIANA ROGOSKI FERREIRA DA SILVA
11:00hs
001086
MIRIAN CRISTINA DA SILVA
11:00hs
001483
RODRIGO LIMANSKI
11:00hs
000669
SIDNEI MURAN
11:00hs
001551
SUELEN ANGELI
11:00hs
000478
TATIANE THONIA DA LUZ
11:00hs
000454
VANESSA LIANE SINDERSKI COSTA
11:00hs
001752
VERA REGINA DE SOUZA SEBBEN
11:00hs
001029 VIVIAN JULIANE STASIAK CAMARGO SCHIER
11:00hs
001074
VIVIANE GLAZA LOPES
11:00hs

Para que não se alegue ignorância, faz baixar o presente Edital
que será publicado na Imprensa Oficial do Município e afixado no
local de costume.
14/01/2011
Renato Stasiak
Prefeito Municipal de Porto União
ASSINADO DIGITALMENTE
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Rio do Sul
Prefeitura Municipal
Convocações Processo Seletivo 012/2010
TERMO DE CONVOCAÇÃO

MARISETE LOOZ estamos procedendo a convocação para que se
apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo
máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL carga
horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 012/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.tse.gov.
br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no
RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não declara,
o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :

Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
14/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 18/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
------------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
CASIANE APARECIDA DA COSTA, estamos procedendo a convocação para que se apresente no Departamento de Recursos
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Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25
de Julho, 01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de
documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL carga
horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 012/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.tse.gov.
br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no
RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não declara,
o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
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Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.tse.gov.
br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no
RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não declara,
o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :

Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
14/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 18/01/2011.

Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.

RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-------------------------------------------------------

Ciente: ______________________________________

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
14/01/2011 às 17h30min

LENIR PETRY DA SILVA, estamos procedendo a convocação para
que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no
prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, carga
horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 012/2010.

PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 18/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
------------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
JOICE MARA GASTÃO FERREIRA, estamos procedendo a convocação para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho,
01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento
de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL carga
horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 012/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”

ASSINADO DIGITALMENTE

Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.tse.gov.
br ou Cartório Eleitoral)
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01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no
RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não declara,
o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
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Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :

Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
14/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 18/01/2011.

Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.

RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-------------------------------------------------------

Ciente: ______________________________________

TERMO DE CONVOCAÇÃO

Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
14/01/2011 às 17h30min

TAIS ALESSANDRA KORB SOMMER, estamos procedendo a convocação para que se apresente no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25
de Julho, 01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de
documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL carga
horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 012/2010.

PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 18/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
------------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
DEBORA COMIATTO, estamos procedendo a convocação para que
se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo
máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL carga
horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 012/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.tse.gov.
br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no
RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não declara,
o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
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Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.tse.gov.
br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no
RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não declara,
o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :

Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
14/01/2011 às 17h30min
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14/01/2011 (Sexta-feira)

DOM/SC - Edição N° 657

PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 18/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
------------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
JULIANA FELICIANO, estamos procedendo a convocação para que
se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo
máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, carga
horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 012/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.tse.gov.
br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no
RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não declara,
o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :

Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
14/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 18/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
------------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ANA PAULA SCOTINI, estamos procedendo a convocação para que
se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo
máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
ASSINADO DIGITALMENTE
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Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL carga
horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 012/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.tse.gov.
br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no
RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não declara,
o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :

Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
14/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 18/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
------------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
JANIA CARLA DOS SANTOS, estamos procedendo a convocação
para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho,
01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento
de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL carga
horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 012/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
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Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.tse.gov.
br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no
RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não declara,
o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
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Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no
RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não declara,
o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :

Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
14/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 18/01/2011.

Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.

RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação

Ciente: ______________________________________

-------------------------------------------------------

Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
14/01/2011 às 17h30min

TERMO DE CONVOCAÇÃO

PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 18/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
------------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
SERGIO CASSIMIRO DE OLIVEIRA, estamos procedendo a convocação para que se apresente no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25
de Julho, 01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de
documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PEDAGOGO – CE GUILHERME BUTZKE, carga
horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 012/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.tse.gov.
br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
ASSINADO DIGITALMENTE

MATEUS MARCO BRANDL, estamos procedendo a convocação
para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho,
01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento
de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – CE GUILHERME BUTZKE, carga horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 012/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.tse.gov.
br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no
RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não declara,
o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
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Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :

Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
14/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 18/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação

Convocações Processo Seletivo 013/2010
TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER

SIMONE APARECIDA CHAVES,estamos procedendo a convocação
para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01,
no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de
identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE TEATRO, carga horária de 40h
conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
ASSINADO DIGITALMENTE
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PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
JERUSA PIASSON DA CRUZ,estamos procedendo a convocação
para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho,
01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento
de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ALIMENTAR (AMBIAL), carga horária de 40h ou SAUDE E QUALIDADE
DE VIDA (SQV) com carga horária de 20h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
ZENILDA FREINER MACHADO,estamos procedendo a convocação
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para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01,
no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de
identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EMPREENDEDORISMO, carga
horária de 30h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
ALESSANDRA GONÇALVES, estamos procedendo a convocação
para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho,
01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento
de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE ARTESANATO, carga horária de
40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
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Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
VENILDE TOMAZ DE OLIVEIRA,estamos procedendo a convocação
para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01,
no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de
identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA - ESPANHOL, carga horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo
nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
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Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
PATRICIA AVANCINI,estamos procedendo a convocação para que
se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo
máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE INFORMÁTICA, carga horária de
40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
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Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
RODRIGO SALVALAGIO, estamos procedendo a convocação para
que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no
prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE INFORMÁTICA, carga horária de
30h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
------------------------------------------------------
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TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
TIAGO CORADINI, estamos procedendo a convocação para que se
apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo
máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE FILOSOFIA, carga horária de
40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
FRANCIELLA ARAGÃO, estamos procedendo a convocação para
que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01,
no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de
identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE MATEMÁTICA FINANCEIRA com
carga horária de 10h ou LOGICA E CALCULO carga horária de 10h,
conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
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supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
FRANCIELLE DE SOUZA COELHO,estamos procedendo a convocação para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho,
01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento
de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE GESTÃO EMPRESARIAL, carga
horária de h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
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tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
SERGIO CASSIMIRO DE OLIVIERA, estamos procedendo a convocação para que se apresente no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25
de Julho, 01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de
documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE MUSICA/CORAL carga horária
de 40h ou MUSICA/INSTRUMENTAL com carga horária 20h, conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
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Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
ELIANA KRUSCINSNSKI DE OLIVEIRA, estamos procedendo a
convocação para que se apresente no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de
Julho, 01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE MUSICA/INSTRUMENTAL, carga
horária de 20h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
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RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
PRISCILA PAULA SCHNEIDER MACHADO, estamos procedendo a
convocação para que se apresente no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de
Julho, 01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE ARTESANATO, carga horária de
40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
ALESSANDRA GONÇALVES, estamos procedendo a convocação
para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho,
01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento
de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE TEATRO, carga horária de 40h
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conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
VANESSA CAMPREGHER,estamos procedendo a convocação para
que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no
prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA
(SQV), carga horária de 20h conforme Edital de Processo Seletivo
nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
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Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :

declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :

Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.

TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER

Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
JOÃO CARLOS TRUPPEL, estamos procedendo a convocação para
que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no
prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
ASSINADO DIGITALMENTE

Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação

LAUDIR ARNOLD, estamos procedendo a convocação para que se
apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo
máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
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PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
VANESSA CAMPREGHER, estamos procedendo a convocação para
que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no
prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
TATHIANY MARIA RODE GOEBEL, estamos procedendo a convocação para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de
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Julho, 01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
TAISE KAMER, estamos procedendo a convocação para que se
apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo
máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
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Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
ELISA THEIS REINERT, estamos procedendo a convocação para
que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01,
no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de
identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública
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(preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
EDIO SCHNEIDER, estamos procedendo a convocação para que se
apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo
máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
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Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
MATEUS MARCO BRANDL, estamos procedendo a convocação
para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho,
01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento
de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
LUCIANO NUNES DA SILVA SANTOS, estamos procedendo a
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convocação para que se apresente no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de
Julho, 01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
ANA PAULA BATISTA, estamos procedendo a convocação para que
se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo
máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
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temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
FRANCIELE GRACIANE FRANÇA, estamos procedendo a convocação para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho,
01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento
de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
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Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
UDSON ROGERIO GARCIA JUNIOR, estamos procedendo a convocação para que se apresente no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25
de Julho, 01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de
documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, carga horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
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Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ESCOLA MODELO ARVINO WALTER GAERTNER
MICHELE DALU LEDRA, estamos procedendo a convocação para
que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no
prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE LINGUA ESTRANGEIRA - ITALIANO, carga horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo
nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 11 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH
- 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
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Convocações Processo Seletivo 013/2010
TERMO DE CONVOCAÇÃO

JAIRO POMPILIO,estamos procedendo a convocação para que se
apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo
máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
NILVO DA SILVA ,estamos procedendo a convocação para que se
apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo
máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
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Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
RAFAEL POSTAI,estamos procedendo a convocação para que se
apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo
máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
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Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
NIELSON ADEMIR FERREIRA, estamos procedendo a convocação
para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01,
no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de
identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
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Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
LUCIANO GONÇALVES, estamos procedendo a convocação para
que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01,
no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de
identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE PERCUSSÃO, carga horária de
40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
RAIMUND ESSER, estamos procedendo a convocação para que se
apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01, no prazo
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máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE TEATRO, carga horária de 40h
conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
ANA CAROLINA MEES, estamos procedendo a convocação para
que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01,
no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de
identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE ARTESANATO, carga horária de
40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.
Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:

www.diariomunicipal.sc.gov.br

14/01/2011 (Sexta-feira)

DOM/SC - Edição N° 657

CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
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declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO

PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 17/01/2011.

ROSELES MARIA GONÇALVES, estamos procedendo a convocação
para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho, 01,
no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento de
identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE FILOSOFIA, carga horária de
40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.

RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO

Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”

TIARA CAROLINA KOERICH, estamos procedendo a convocação
para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho,
01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento
de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, conforme
Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.

Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:

Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min

Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
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Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
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PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 17/01/2011.

na função de PROFESSOR DE TEATRO, carga horária de 40h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.

RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO

Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”

ALEXANDRE ALENCAR CABRAL, estamos procedendo a convocação para que se apresente no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25 de Julho,
01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de documento
de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação na função de PROFESSOR DE PERCUSSÃO, carga horária de
20h conforme Edital de Processo Seletivo nº 013/2010.

Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:

Obs.: Salientamos que, conforme o Edital de Processo Seletivo
supra citado, “ O candidato que deixar de comparecer no prazo
previsto (...) perderá automaticamente a vaga, sendo convocado
o candidato seguinte, respeitada a ordem de classificação.”
Relação dos documentos necessários para contratação em caráter
temporário no Município de Rio do Sul:
Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação
-----------------------------------------------------TERMO DE CONVOCAÇÃO
SIDINÉIA LUIZ KOPP DOS SANTOS, estamos procedendo a convocação para que se apresente no Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura Municipal de Rio do Sul, sito a Praça 25
de Julho, 01, no prazo máximo de 02 dias úteis, munido(a) de
documento de identidade.
Informamos que a presente convocação objetiva a sua contratação
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Fotocópia Legível:
CPF
Carteira de Identidade
Comprovante Inscrição PIS/PASEP
Título eleitoral
Comprovante de quitação com as obrigações eleitorais (site www.
tse.gov.br ou Cartório Eleitoral)
01 foto 3x4 atualizada
Comprovante da Escolaridade exigido para o cargo
Comprovante que residência
Comprovante dois anos de docência (Para Pedagogos)
Número Telefone para contato
Declaração Acúmulo Cargo, emprego ou função pública (preenchida no RH)
Declaração Bens (cópia da Declaração Imposto de Renda. Se não
declara, o formulário é preenchido no RH).
Nº de conta Bradesco (autorização para abertura fornecida pelo
RH)
Carteira comprovando grupo sanguíneo (se tiver)
Certidão nascimento ou casamento
Certidão nascimento filhos menores de 14 anos
Atestado Médico Admissional (previamente agendado pelo RH) :
Rio do Sul (SC), 12 DE JANEIRO DE 2011.
Ciente: ______________________________________
Comparecer na Secretaria Municipal de Educação até dia
13/01/2011 às 17h30min
PRAZO MÁXIMO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO NO RH 17/01/2011.
RUTH STOER GUDE
Responsável pela convocação

Ata de Regiatro de Preços 72/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 72/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 72/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 60/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos vinte dias dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e
a empresa Posto Verde Ltda, por seu representante legal, acordam
proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do
edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços
para aquisição de combustíveis, para atender necessidade desta
secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Posto Verde Ltda
Item Especificação
2
Óleo Diesel Comum (litro)

Preço Unitário (R$)
R$ 2,04
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Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 20 de dezembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA POSTO VERDE LTDA
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 23/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 23/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 23/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Nunesfarma Distr. de Prod. Farmacêuticos Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal
n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao
Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:
Fornecedor: Nunesfarma Distr. de Prod. Farmacêuticos Ltda
Item
Especificação
Preço Unitário (R$)
113
Propatilnitrato 10mg
R$ 0,242

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA NUNESFARMA DISTR. DE PROD.
Gestora do Fundo Municipal FARMACÊUTICOS LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 24/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 24/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 24/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Prodiet Farmacêutica Ltda, por seu representante legal, acordam
proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do
edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços
para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender
necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
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Fornecedor: Prodiet Farmacêutica Ltda
Item Especificação
Amoxicilina + Acido Clavulanico 500/125mg,
15
em cartela
74
Ibuprofeno 20mg/ml 100ml
Metronidazol 100mg – creme vaginal – tubo
90
50gr
109 Prednisolona 1,34mg/ml
120 Sulfadiazina 500mg

Preço Unitário (R$)
R$ 0,605
R$ 4,39
R$ 0,86
R$ 2,13
R$ 0,085

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA PRODIET FARMACÊUTICA
Gestora do Fundo Municipal LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 25/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 25/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 25/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Dimaci Material Cirúrgico Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e,
do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços
para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender
necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Dimaci Material Cirúrgico Ltda
Item Especificação
6
Água destilada 5ml
9
Aminofilina 100mg
11
Amitriptilina 25mg
12
Amoxicilina 250mg/5ml susp. 60ml
13
Amoxicilina 500mg
19
Azitromicina 40mg/ml susp. 60ml
44
Dexametazona 1mg/g 10 cr
45
Diazepan 10 mg
47
Diazepan 5mg
50
Dipirona 500mg – gotas 10ml
51
Dipirona 500mg
52
Dipirona injetável 2ml – 500mg (injetável)
Estrógenos conjugados 0,625mg creme
59
vaginal
60
Fenitoína 100mg – cp
Hidróxido de alumínio + magnésio susp.
71
35,6mg + 37mg
73
Hioscina + dipirona ampola 5ml
76
Levedopa + carbidopa 250/25mg cp
81
Loratadina 1mg/ml xarope
83
Mebendazol frasco 30ml
84
Metformina 500mg

Preço Unitário (R$)
R$ 0,081
R$ 0,012
R$ 0,019
R$ 0,94
R$ 0,0525
R$ 2,45
R$ 0,38
R$ 0,017
R$ 0,0163
R$ 0,29
R$ 0,0268
R$ 0,22
R$ 6,19
R$ 0,0389
R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,895
0,42
0,106
0,94
0,33
0,0299
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Metoclopramida 10mg
Metoclopramida 4mg/ml 10ml
Metoclopramida 5mg/ml ampola 2ml
Metronidazol 40mg/ml 100ml
Neomicina + bacitracina pomada 10gr
Nimesulida 100mg
Nistatina 25.000 UI creme vag 50gr
Nitrofurantonina 100mg
Norfloxacino 400mg
Óleo mineral puro – 100ml
Paracetamol 200mg. Gotas sol. 10ml
Permetrina 10mg/ml Loção
Ranitidina 150mg
Sertralina 50mg
Sulfametoxazol + trimetropina 200mg +
40mg/5ml 100ml
Sulfato ferroso 25mg/ml sol. 30ml

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,013
0,23
0,168
0,97
0,535
0,023
0,90
0,063
0,084
0,94
0,29
0,63
0,0328
0,069

R$ 0,63
R$ 0,36

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA DIMACI MAT. CIRÚRGICO
Gestora do Fundo Municipal LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 26/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 26/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 26/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Sulmedi Com. de Produtos Hospitalares Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal
n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao
Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:
Fornecedor: Sulmedi Com. de Produtos Hospitalares Ltda
Item
Especificação
Preço Unitário (R$)
Cefalexina 250mg/5ml.
33
Sup. 60ml
R$ 2,00
Cloridrato de biperideno
39
5mg/ml amp 2ml caps R$ 1,50
82
Lorazepan 2mg
R$ 0,03
100
Nortriptilina 25mg
R$ 0,08

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
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_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA SULMEDI COM. DE PRODUTOS
Gestora do Fundo Municipal	HOSPITALARES LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 27/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 27/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 27/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio
da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a
empresa Mauro Marciano Garcia de Freitas, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°
1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:
Fornecedor: Mauro Marciano Garcia de Freitas
Item Especificação
30
Carbamazepina 200mg susp
36
Cetoprofeno 100mg. Inj. 2ml
49
Diltiazen 60mg cp
67
Haloperidol 5mg
105 Paracetamol 500mg
114 Propranolol 40mg
58
Estrógenos conjugados 0,625mg

Preço Unitário (R$)
R$ 3,60
R$ 0,57
R$ 0,0747
R$ 0,0198
R$ 0,0163
R$ 0,008
R$ 0,215

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA MAURO MARCIANO GARCIA DE
Gestora do Fundo Municipal FREITAS
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 28/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 28/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 28/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Prati Donaduzzi & Cia Ltda, por seu representante legal, acordam
proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do
edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços
para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender
necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Prati Donaduzzi & Cia Ltda
Item Especificação

Preço Unitário (R$)

www.diariomunicipal.sc.gov.br

14/01/2011 (Sexta-feira)
38
42
55
75
85
91
93
96
110
111
116
118
122
125

DOM/SC - Edição N° 657

Ciprofloxacino 500mg. Cpr
R$ 0,06
Clotrimazol creme 20gr
R$ 0,88
Eritromicina 500mg
R$ 0,15
Ibuprofeno 600mg cp
R$ 0,047
Metformina 850mg
R$ 0,026
Metronidazol 250mg
R$ 0,025
Miconazol creme vaginal
R$ 0,98
Nistatina susp. 100.000 UI 50ml
R$ 1,17
Prednisona 5mg – comprimido
R$ 0,017
Prednisona 20mg
R$ 0,037
Sais de reidratação oral
R$ 0,20
Salbutamol 2mg/5ml fco 100ml
R$ 0,63
Sulfametoxazol + trimetropina cpr – 400
+ 80 mg
R$ 0,033
Sulfato ferroso 40mg. em cartela
R$ 0,019

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA PRATI DONADUZZI & CIA.
Gestora do Fundo Municipal LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 29/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 29/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Angeomed Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe,
ao Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Rede
Básica, para atender necessidade desta secretaria, conforme os
itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Angeomed Com. de Prod. Médico Hospitalar Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
8
Amicacina 500mg Inj
R$ 0,599
37
Cinarizina 25mg
R$ 0,0209

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA ANGEOMED COM. DE PROD.
Gestora do Fundo Municipal MÉDICO HOSPITALAR LTDA
de Saúde de Rio do Sul
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Ata de Registro de Preços 30/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 30/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 30/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município
de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Dimaster Com. de Prod. Hospitalares Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal
n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao
Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:
Fornecedor: Dimaster Com. de Prod. Hospitalares Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
21
Beclometasona 50MCG spray AR
R$ 23,00
22
Beclometazona pó 200mg
R$ 0,28
54
Enalapril 5mg (rede básica)
R$ 0,017
Salbutamol 100MCG spray AR (asma/
117 renite)
R$ 2,98

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA DIMASTER COM. DE PROD.
Gestora do Fundo Municipal	HOSPITALARES LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 31/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 31/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 31/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município
de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Werbran Distrib. de Medicamentos Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal
n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao
Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:
Fornecedor: Werbran Distrib. de Medicamentos Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
34
Cefalexina
R$ 0,127
101
Nortriptilina 50mg psico
R$ 0,0985

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
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que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA WERBRAN DISTRIB. DE
Gestora do Fundo Municipal MEDICAMENTOS LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 32/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 32/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 32/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Geolab Ind. Farmacêutica Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e,
do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços
para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender
necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Geolab Ind. Farmacêutica Ltda
Item Especificação
10
Amiodarona 200mg
16
Anlodipino 10mg cp
17
Anlodipina 5mg
28
Captopril 25mg cp
80
Loratadina 10mg
103
Omeprazol 20mg

Preço Unitário (R$)
R$ 0,0777
R$ 0,0276
R$ 0,014
R$ 0,0098
R$ 0,028
R$ 0,04

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA GEOLAB INDÚSTRIA
Gestora do Fundo Municipal FARMACÊUTICA LTDA
de Saúde de Rio do Sul
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Fornecedor: Diprolmedi Medicamentos Ltda
Item Especificação
Amoxicilina + Acido Clavulanico
14
50/12,5mg. 100ml
20
Azitromicina 500mg

Preço Unitário (R$)
R$ 5,20
R$ 0,2299

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA DIPROLMEDI
MEDICAMENTOS
LTDA
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 34/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 34/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 34/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Centermedi Com. de Prod. Hospitalares Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal
n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao
Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:
Fornecedor: Centermedi Com. de Prod. Hospitalares Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
3
Acido Fólico 5mg
R$ 0,0129
24
Benzilpenicilina potassica 400.000 VI inj. R$ 0,41
25
Benzilpenicilina 600.000
R$ 0,52
46
Diazepan 10mg – injetável caps
R$ 0,33
Sulfametoxazol + trimetropina 800mg +
123
160mg
R$ 0,09
126
Tiabendazol 500mg
R$ 1,67

Ata de Registro de Preços 33/2010 FMS

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Diprolmedi Medicamentos Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e,
do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços
para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender
necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:

Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA CENTERMEDI COM. PROD. HOSP.
LTDA
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 33/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 33/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSINADO DIGITALMENTE

Ata de Registro de Preços 35/2010 FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 35/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 35/2010
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PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio
da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a
empresa Aglon Com. e Representações Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal
n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao
Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:
Fornecedor: Aglon Com. e Representações Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
4
Ácido Valpróico 300mg
R$ 0,499

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES
Gestora do Fundo Municipal LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 36/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 36/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 36/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio
da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a
empresa Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal
n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao
Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:
Fornecedor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
7
Albendazol 400mg
R$ 0,12
27 Bromazepam 6mg
R$ 0,0338
29 Carbamazepina 200mg
R$ 0,0299
Carbonato de cálcio 500mg – comp. em
31 cartela
R$ 0,0199
35 Cetoconazol 200mg
R$ 0,0568
48 Digoxina 0,25mg
R$ 0,022
53 Enalapril 20mg (rede básica)
R$ 0,0199
57 Espironolactona 25mg
R$ 0,0799
64 Furosemida 40mg
R$ 0,012
70 Hidroclorotiazida 25mg
R$ 0,0099
72 Hioscina 10mg
R$ 0,115
86 Metildopa 250mg
R$ 0,057

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
ASSINADO DIGITALMENTE
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pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA COMERCIAL CIRÚRGICA
Gestora do Fundo Municipal RIOCLARENSE LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 37/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 37/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 37/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
1000Medic. Distr. Imp. Exp. de Medicamentos Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe,
ao Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Rede
Básica, para atender necessidade desta secretaria, conforme os
itens abaixo discriminados:
Fornecedor: 1000Medic. Distr. Imp. Exp. de Medicamentos Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
5
Acido Valproico 500mg
R$ 0,468
28
Benzilpenicilina G Benz 1.200.000 amp
R$ 0,625
32
Carbonato de lítio 300mg
R$ 0,07
65
Furosemida 10mg/ml ampola
R$ 0,2186
68
Haloperidol 5mg/ml ampola
R$ 0,434
107 Pipotiazida L4 25mg/ml
R$ 10,60

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA 1000MEDIC DISTR. IMP. EXP.
Gestora do Fundo Municipal DE MEDICAMENTOS LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 38/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 38/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 38/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município
de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Prohosp Distr. De Medicamentos Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal
n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao
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Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:

PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 46/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: Prohosp Distr. De Medicamentos Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
56
Espiramicina 500mg (ref. Rovamicina) cp R$ 1,9093
77
Levotiroxina 100mg – comp
R$ 0,0367
78
Levotiroxina 25mg
R$ 0,0285
79
Levotiroxina 50mg
R$ 0,0316

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido,
e a empresa Cirúrgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda, por
seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial
em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA PROHOSP DISTR. DE
Gestora do Fundo Municipal MEDICAMENTOS LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 39/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 39/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 39/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 44/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 44/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Sodrogas Distr. De Méd. e Mat. Med. Hosp. Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal
n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao
Registro de Preços para aquisição de medicamentos da Rede Básica, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:
Fornecedor: Sodrogas Distr. de Med. e Mat. Med. Hosp. Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
1
AAS 100mg – comprimido
R$ 0,0069
18
Atenol 50mg
R$ 0,012
63
Fluoxetina 20mg – comp.
R$ 0,0259
66
Glibenclamida 5mg – cpr.
R$ 0,0078
108 Polivitaminico CP em cartela
R$ 0,08

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 08 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA SODROGAS DISTR. DE MED. E
Gestora do Fundo Municipal MAT. MED. HOSPITALAR LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 40/2010 FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 40/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 40/2010
ASSINADO DIGITALMENTE

Fornecedor: Cirúrgica Jaw Com. de Mat. Med. Hosp. Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
41
Sitagliptina + Metformina 50/1000mg
R$ 2,61

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 20 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA CIRURGICA JAW COM. DE MAT
Gestora do Fundo Municipal MED. HOSPITALAR LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 41/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 41/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 41/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 46/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e
a empresa Mauro Marciano Garcia de Freitas, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal
n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao
Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para atender
necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Mauro Marciano Garcia de Freitas
Item Especificação
2
Alprazolan 0,5mg
Cloridrato de Amilorida + furosemida
3
10+40mg
4
Anastrazol 1mg
6
Bicalutamida 50mg (casodex)
8
Candesartan cilexetila – 8mg
14
Fluoxetina 20mg/ml gts 20ml
16
Cloridrato de Memantina 10mg (alois)
17
Cloridrato de trazodona 50mg
29
Lactulose 120ml. Xarope
34
Oxibutinina 1mg/ml xpe 120ml
45
Topiramato 50mg
48
Valsartan 320mg (ref. Diovan)
50
Venlafaxina 150mg compr.
57
Mononitrato de Isossorbida 20mg

Preço Unitário (R$)
R$ 0,069
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,84
2,34
12,80
0,90
7,48
1,68
0,46
7,16
7,39
0,236
2,55
0,50
0,057
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Mononitrato de Isossorbida 40mg (sifab) R$ 0,114

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 20 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA MAURO MARCIANO GARCIA DE
Gestora do Fundo Municipal FREITAS
de Saúde de Rio do Sul
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prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido,
e a empresa Especialista Prod. Para Laboratório Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para
atender necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo
discriminados:
Fornecedor: Especialista Prod. Para Laboratório Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
13
Cloridrato de duloxetina 30mg
R$ 3,41
26
Insulina Lispro 10ml
R$ 65,53
27
Insulina Lispro Refil
R$ 26,17
32
Olanzapina 10mg
R$ 13,80

Ata de Registro de Preços 42/2010 FMS

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido,
e a empresa Angeomed Com. de Prod. Med. Hospitalar Ltda, por
seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em
epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:

Rio do Sul, 20 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA ESPECIALISTA PROD. PARA
Gestora do Fundo Municipal LABORATÓRIO LTDA
de Saúde de Rio do Sul

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 42/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 42/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 46/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: Angeomed Com. de Prod. Med. Hospitalar Ltda
Item
Especificação
Preço Unitário (R$)
22
Flutamida 250mg
R$ 6,5678
23
Gabapentina 300mg
R$ 0,569
30
Levofloxacino 500mg
R$ 0,4795
Paroxetina 20mg –
36
comp.
R$ 0,18
55
Isossorbida 10mg
R$ 0,0274
Maleato de Timolol
56
0,5%
R$ 0,8905

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 20 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA ANGEOMED COM. DE PROD. MED.
Gestora do Fundo Municipal	HOSPITALAR LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 43/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 43/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 43/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 46/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
ASSINADO DIGITALMENTE

Ata de Registro de Preços 44/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 44/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 44/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 46/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e
a empresa Dimaster Com. de Prod. Hospitalares Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para
atender necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo
discriminados:
Fornecedor: Dimaster Com. de Prod. Hospitalares Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
25
Insulina Glargina refil
R$ 98,00

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 20 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA DIMASTER COM. DE PROD.
Gestora do Fundo Municipal	HOSPITALARES LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 45/2010 FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 45/2010
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 45/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 46/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Diprolmedi Medicamentos Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e,
do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços
para aquisição de medicamentos, para atender necessidade desta
secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:

Rio do Sul, 20 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA AGLON COM. E REPRESENTAÇÕES
Gestora do Fundo Municipal LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Fornecedor: Diprolmedi Medicamentos Ltda
Item
Especificação
5
Baclofeno 10mg
9
Citalopram 20mg
11
Claritromicina 500mg
12
Clonazepan 2mg. CAPS
24
Insulina glargina 10ml
31
Levomepromazina 4% gotas 20ml
33
Oxcarbazepina 300mg
39
Risperidona 1mg
40
Risperidona 2mg cp
51
Venlafaxina 75mg compr.
54
Clopidogrel 75mg

Preço Unitário (R$)
R$ 0,03
R$ 0,116
R$ 0,84
R$ 0,024
R$ 298,00
R$ 4,22
R$ 0,295
R$ 0,065
R$ 0,074
R$ 0,375
R$ 0,714

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 20 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA DIPROLMEDI MEDICAMENTOS
Gestora do Fundo Municipal LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 46/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 46/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 46/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 46/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido,
e a empresa Aglon Comércio e Representações Ltda , por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para
atender necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo
discriminados:
Fornecedor: Aglon Comércio e Representações Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
Tramadol + paracetamol 37,5+325mg
47
(ultracet)
R$ 2,35

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura,
ASSINADO DIGITALMENTE

Ata de Registro de Preços 47/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 47/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 47/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 46/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido,
e a empresa Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hospitalares Ltda, por
seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em
epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de medicamentos, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:
Fornecedor: Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hospitalares Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
1
Acetato de Leuprolida 3,75mg
R$ 330,609
10
Citrato de tamoxifeno
R$ 0,2837
15
Cloridrato de ioperamida 2mg
R$ 0,1152
18
Combigan 10ml colírio
R$ 82,54
35
Pantoprazol 40mg
R$ 0,2737

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 20 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA	HOSPFAR IND. E COM. DE PROD.
Gestora do Fundo Municipal	HOSPITALARES LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 48/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 48/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 48/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 46/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 46/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa 1000Medic Distribuidora Imp. Exp. De Medicamentos Ltda,
por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do
Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial
em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de medicamentos especiais e não-padronizados, para atender necessidade desta
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secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: 1000Medic Distribuidora Imp. Exp. De Medicamentos Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
7
Brometo de tiotrópio 18 mcg
9,7600
19
Diclofenaco sódico + codeína 50/50mg
2,1500
20
Pimecrolimus creme 30gr
219,0000
Estradiol + drospirenona 1+2 mg c/ 28
21
compr.
2,1700
Lactogliconato de cálcio 2,37g + carbonato
28
de cálcio 1,75g
1,0900
37
Periciazina gts 4% 20 ml
10,7800
38
Pregabalina 75mg
2,2300
Succinato monoidratado de desvenlafaxina
42
50mg
3,5600
43
Tegaserode 6mg
3,9500
44
Tolterodina 4mg
8,6500
46
Tosilato de sultamicina 375mg
6,6990
49
Valsartana + besilato de anlodipino 80/5mg 3,0000
52
Vidagliptina 50mg cp.
2,5700
Vidagliptina + cloridrato de metformina
53
50/100mg
2,5100

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 20 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA 1000Medic Distr. Imp.
Gestora do Fundo Municipal Exp. De Medicamentos Ltda
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 49/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 49/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 49/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 49/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e
a empresa Supermercado Princesa Isabel Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal
n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao
Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza
e cozinha, para atender necessidade desta secretaria, conforme os
itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Supermercado Princesa Isabel
Item Especificação
1
Açúcar refinado – 5kg
7
Café tradicional – 500g
21
Faca de serra pequena c/ cabo de plástico
23
Fósforo c/ 10 caixas
61
Açúcar em pacote – 1kg

Preço Unitário (R$)
R$ 9,70
R$ 5,85
R$ 1,60
R$ 1,40
R$ 2,55

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
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Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 30 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA SUPERMERCADO PRINCESA
Gestora do Fundo Municipal ISABEL LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 50/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 50/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 50/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 49/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido,
e a empresa Sandra Mara Miranda Comerciante - ME, por seu
representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto
Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e cozinha, para atender necessidade desta secretaria,
conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Sandra Mara Miranda Comerciante - ME
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
33
Luva de segurança e proteção - média
R$ 1,39
34
Luva de segurança e proteção - pequena
R$ 1,39
35
Luva de segurança e proteção - grande
R$ 1,39
39
Papel alumínio – 4,5cm x 4mt
R$ 1,92
Rodo de espuma c/ cabo de boa qualidade –
45
forte e resistente
R$ 2,74
56
Toalha papel, pacote com 2 rolos
R$ 1,57

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 30 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA SANDRA MARA MIRANDA
Gestora do Fundo Municipal COMERCIANTE -ME
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 51/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 51/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 51/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 49/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e
a empresa Expressão Com. de Mat. de Inf. e Serv. Ltda, por seu
representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto
Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e cozinha, para atender necessidade desta secretaria,
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conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Expressão Com. de Mat. de Inf. e Serv. Ltda
Item
Especificação
Preço Unitário (R$)
13
Corda de nylon n. 01
R$ 1,62
25
Garrafa térmica – 2lts
R$ 40,00
Gel aromatizante para desinfecção – 5lts –
26
aroma de eucalipto
R$ 39,60
44
Rodo de borracha com cabo
R$ 1,71

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 30 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA EXPRESSÃO COM. DE MAT. DE INF
Gestora do Fundo Municipal E SERV. LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 52/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 52/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 52/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 49/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido,
e a empresa J.P de Lima Comércio EPP, por seu representante
legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°
1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e
cozinha, para atender necessidade desta secretaria, conforme os
itens abaixo discriminados:
Fornecedor: J.P de Lima Comércio EPP
Item
5
6
18
19
22
30
31
37
40
41
43
49
50
51
52
53
55
58
60

Preço Unitário
Especificação
(R$)
Balde de lixo com tampa de plástico – 11lts R$ 2,80
Balde plástico – 12lts
R$ 2,40
Esponja de lã de aço – c/ 14 pacotes
R$ 9,90
Esponja dupla face antibactericida – 110mm x
75mm x 20mm
R$ 0,30
Flanela dorat de algodão 30cm x 50
R$ 0,75
Lâmpada 150W
R$ 2,40
Lixeiras plásticas com tampa – 100l
R$ 25,00
Palha de aço
R$ 0,38
Papel higiênico branco – 30mts c/ 4 unidades R$ 0,92
Papel higiênico rolão – 8 x 600mts – branco
c/ 8
R$ 25,00
Pá para lixo
R$ 1,00
Saco de lixo 100lts – pct c/ 100 unidades
R$ 11,00
Saco de lixo 20lts – pct c/ 100 unidades
R$ 3,85
Saco de lixo 30lts – pct c/ 100 unidades
R$ 5,40
Saco de lixo 50lts – pct c/ 100 unidades
R$ 7,70
Saco de lixo 150lts – pct c/ 100 unidades
R$ 30,50
Toalha de louça 100% algodão – 50 x 70cm R$ 0,85
Toalha de rosto, cores claras, 42 x 72cm
R$ 2,40
Vassoura palha c/ cabo colonial de boa qualidade
R$ 7,95
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Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 30 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA J.P DE LIMA COMERCIO EPP
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 53/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 53/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 53/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 49/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido,
e a empresa Videquímica Ind. e Com. de Prod. Químicos Ltda,
por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do
Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial
em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material de
higiene, limpeza e cozinha, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Videquímica Ind. e Com. de Prod. Químicos Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
2
Água sanitária 1lto
R$ 1,29
3
Álcool 92,8%
R$ 3,90
4
Amaciante de roupas 2ltos
R$ 3,50
8
Cera em pasta – amarela – c/ 13kg
R$ 204,00
9
Cera líquida 750ml – amarela
R$ 2,40
15
Detergente líq. C/ 500ml com bico dosador R$ 0,92
16
Escova pequena de nylon p/ unha
R$ 1,06
32
Lustra móveis – 200ml
R$ 2,20
37
Odorizante de ambientes – frasco 400ml
R$ 8,43
42
Pasta cristal – 500gr
R$ 1,99
46
Sabão em pedra
R$ 0,81
47
Sabão em pó – 1kg – c/ Aloe Vera
R$ 6,70
54
Saponáceo líq. Cremoso – 300ml
R$ 2,16

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 30 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA VIDEQUIMICA IND. E COM. DE
Gestora do Fundo Municipal PRODUTOS QUIMICOS LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 54/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 54/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 54/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 49/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido,
e a empresa Célia Regina Wambommel ME, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal
n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao
Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza
e cozinha, para atender necessidade desta secretaria, conforme os
itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Célia Regina Wambommel ME
Item Especificação
10
Cloro 5lts
11
Copo descartável p/ água 180ml – 100 und
12
Copo descartável para café 50ml – 100 und
14
Desentupidor de pia c/ cabo
17
Escova sanitária c/ suporte
20
Extensão para tomada – 5mts
27
Grampo de roupa c/12 – em madeira
Mangueira de jardinagem c/ bico – 40mts no
36
mínimo
48
Saco de chão 100% algodão – 50 x 70cm
59
Vassoura de nylon c/ cabo

Preço Unitário (R$)
R$ 7,00
R$ 1,54
R$ 0,81
R$ 1,19
R$ 2,66
R$ 7,35
R$ 0,50
R$ 50,40
R$ 1,09
R$ 2,40

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 30 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA CELIA REGINA WAMBOMMEL ME
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 55/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 55/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 55/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 49/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido,
e a empresa Todt Comercial Ltda - ME, por seu representante
legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°
1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material de higiene, limpeza e
cozinha, para atender necessidade desta secretaria, conforme os
itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Todt Comercial Ltda - ME
Item Especificação
Garrafa térmica 1lt – fabricação nacional –
24
serve a jato
28
Lâmpada 40W
29
Lâmpada 60W

Preço Unitário (R$)
R$ 19,74
R$ 1,15
R$ 1,15

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
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proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 30 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA TODT COMERCIAL LTDA - ME
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 56/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 56/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 56/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 49/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 49/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido,
e a empresa Nazapel – Ind. e Com. de Mat. de Limpeza Ltda,
por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do
Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial
em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material de
higiene, limpeza e cozinha, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Nazapel – Ind. e Com. de Mat. de Limpeza Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
Toalha de papel branca – 21 x 22,5cm – pct c/
57
1000 und
R$ 4,02

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 30 de setembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA NAZAPEL – IND. E COM. DE MAT
Gestora do Fundo Municipal DE LIMPEZA LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 57/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 57/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 57/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 50/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 50/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e
a empresa Aquinpel Suprimentos para Escr. Inf. E Papelaria Ltda,
por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do
Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial
em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material de
papelaria, expediente e suprimentos de informática, para atender
necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Aquinpel Suprimentos para Escr. Inf. e Papelaria Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
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14
16
18
19
28
29
57
58
60
69
72
74
81
121
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Caixa de arquivo morto – pequena
Caneta hidrocor c/12 um
Caneta azul
Caneta preta
Caneta vermelha
Cartucho original PG 40 (Cannon IP 1300)
original
Cartucho HP C6615D preto original
Resma de papel A4 210x297mm c/ 500 fls
Formulário continuo 240x280mm (11”) 1 via
branco
Grampeador 26/6
Papel contact transparente – rolo c/ 50,00m
Papel térmico para fax. 216mm x 30mts
Pasta A-Z
Perfurador M-002
Cartucho original 92 (para HP multifuncional
C3180)

R$
R$
R$
R$
R$

1,42
1,59
0,93
0,93
0,93

R$ 97,40
R$ 86,78
R$ 13,80
R$
R$
R$
R$
R$
R$

77,60
22,60
97,75
6,72
4,83
28,82

R$ 46,27

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 04 de outubro de
_____________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

2010.
________________________
AQUINPEL SUPR. PARA ESCR.
INFOR. E PAPELARIA LTDA

17
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Ata de Registro de Preços 58/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 58/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 58/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 50/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 50/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

48
49
50
51
52

Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido,
e a empresa Dial Departamentos Ltda-ME, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°
1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material de papelaria, expediente e suprimentos de informática, para atender necessidade
desta secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:

53
54
55
56

Fornecedor: Dial Departamentos Ltda-ME
Item Especificação
1
Alfinete c/ cabeça colorida c/ 50 um
2
Almofada p/ carimbo n. 02
3
Apontador de lápis
4
Bateria 9V
5
Bobina p/ calculadora – 57mm x 30m
6
Borracha branca – 9g
7
Borracha ponteira p/ lápis
8
Caderno espiral c/ 150fls – aprox.
9
Cadernos espiral pequeno – 48fls
11
Caixa de correspondência
12
Caderno brochura 48fls – capa dura
13
Calculadora simples pequena
15
Caneta destaca texto

63
64
65
66
67
68
70
71

ASSINADO DIGITALMENTE

Preço Unitário (R$)
R$ 4,90
R$ 5,89
R$ 0,95
R$ 11,50
R$ 0,95
R$ 0,25
R$ 1,45
R$ 4,70
R$ 2,75
R$ 23,50
R$ 2,80
R$ 11,50
R$ 0,95

59
61
62

73
75
76
77
78
79
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Caneta pilot color – preta
R$
Caneta para retroprojetor azul 1mm
R$
Caneta para retroprojetor preto
R$
Caneta para retroprojetor vermelho
R$
Carbono preto c/ 100fls
R$
Cartucho C6625A color, para HP, original
R$
Cartucho C8728A, para HP, original
R$
Cartucho original p/ impressora jato de tinta
8727A
R$
Cartucho preto p/ impressora 21C9351
original
R$
Cartucho p/ impressora HP nº 17 color,
original
R$
CD R-700 MB com capa
R$
CD RW 700 MB
R$
Clips n. 0 – niquelado c/ 500gr
R$
Clips n. 8 – niquelado c/ 500gr
R$
Clips 2/0, anti-ferrugem, 500gr
R$
Cola em bastão 10gr
R$
Corretivo liquido com 18ml
R$
Corretivo liquido tipo caneta
R$
Disquetes 1.44mb, caixa com 10un
R$
DVD-R de 4,7 GB
R$
DVD/RW de 4,7 GB
R$
Pacote de elástico – 100g (borrachinha de
dinheiro)
R$
Envelope ofício pequeno branco – 16 x 11
R$
Envelope pardo – 18 x 24
R$
Envelope pardo 36 x 26
R$
Estilete pequeno
R$
Etiqueta 89 x 23,4 – 2 colunas, caixa c/ 3000
unidades
R$
Etiqueta adesiva 5 carreiras – formulário
contínuo 45.000un
R$
Extrator de grampo
R$
Fichário de mesal acril 6x9 M-74
R$
Fita adesiva 45mm x 50m
R$
Fita crepe – 19mm x 50m
R$
Fita durex grande – 12mm x 40m – c/
17,5cm de diâmetro no centro
R$
Fita métrica
R$
Fita p/ impressora matricial FX 2170
R$
Fita p/ impressora matricial FX 1170
R$
Formulário continuo 240 x 280mm – 2 vias
branco carb.
R$
Grampo p/ grampeador n. 26/6 – niquelado
c/ 5000
R$
Índice alfabético 6 x 9
R$
Lamina para estilete pequeno – envelope c/
10 unidades
R$
Lápis preto nr. 02
R$
Livro ata – 50 fls
R$
Livro ata – 100 fls
R$
Livro ata - 200 fls
R$
Molha dedo
R$
Papel de embrulho – 80cm x 40m
R$
Papel de embrulho – 40cm x 40m
R$
Papel triplex branco 280gr (cartolina) – folha
48 x 66cm
R$
Pasta de cartolina c/ elástico
R$
Pasta trilho c/ grampo de metal
R$
Pasta polionda c/ elástico 2,5
R$
Pasta polionda 5cm altura
R$
Pasta suspensa
R$

1,80
2,90
2,90
2,90
44,50
127,00
88,40
66,00
66,00
108,00
1,70
2,80
9,60
9,60
9,60
0,85
0,92
9,30
11,00
1,95
3,85
1,99
0,08
0,30
0,50
1,25
183,00
183,00
2,80
53,00
2,80
2,80
0,85
4,40
22,50
11,50
97,00
2,85
53,00
1,45
0,30
4,90
7,80
13,80
2,80
75,00
53,00
1,95
0,82
0,95
2,80
3,80
0,77
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
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Percevejo c/ 100un
R$
Pilha média alcalina c/ 2 und
R$
Pilha pqna alcalina c/ 4 und
R$
Pilha AAA c/ 02
R$
Pincel atômico
R$
Porta durex grande – diâmetro 17,5 cm
R$
Porta lápis acrílico – 3 repartições
R$
Prancheta acrílica
R$
Prancheta de madeira c/ prendedor
R$
Régua plástica 30 cm
R$
Régua plástica 60 cm
R$
Rolo de etiqueta de 4,0 x 2,5 cm c/ 250 und
cada
R$
Tesoura grande
R$
Tinta p/ almofada de carimbo – cor azul
R$
Tinta p/ carimbo – preta
R$
Tomada T (Benjamin)
R$
Pasta catálogos c/ 50 fls
R$
Plásticos transparentes p/ pasta catalogo
R$
Grampo p/ grampeador 23 x 13
R$
Toner original p/ impressora laser CB 435 A R$
Grampo plástico bello fix – pct 50 und
R$
Lápis de cor – cx c/ 24 und
R$
Toner remanufaturado 12 A p/ impressora
laser 1020
R$
Toner p/ impressora Laser 2600 Preto
Q6000A original
R$
Toner p/ impressora Laser 2600 Azul Q6001A
original
R$
Toner p/ impressora Laser 2600 Amarelo
Q6002A original
R$
Toner p/ impressora Laser 2600 Vermelho
Q6003A original
R$
Toner original CB 540 A
R$
Toner CB 541AC original
R$
Toner CB 543AM original
R$
Toner CB 542 original
R$
Pen Drive 8 GB
R$
Telefone sem fio
R$
Quadro branco medindo 1,20 x 1,80 m
R$
Mural de cortiça 50 x 70cm
R$
Apagador c/ suporte p/ quadro branco
R$
Massa de modelar c/ 06 cores
R$
Cola branca 90gr
R$
Papel dupla face – diversas cores
R$
Balão colorido c/ 50 und
R$

1,70
8,80
6,70
7,80
2,80
27,00
11,80
9,50
2,90
0,40
1,15
13,50
9,70
4,60
4,70
11,00
9,90
0,16
11,80
240,00
9,80
15,70
168,00
345,00
345,00
390,00
388,00
340,00
370,00
370,00
370,00
75,00
190,00
150,00
130,00
7,70
6,70
2,70
0,75
6,60

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 04 de outubro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA DIAL DEPARTAMENTO LTDA - ME
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 59/2010 FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 59/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 59/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2010

ASSINADO DIGITALMENTE
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Promefarma Representações Comerciais Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal
n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao
Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar,
para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:
Fornecedor: Promefarma Representações Comerciais
Item
Especificação
8
Água oxigenada 20 vol – c/ 100ml cada
11
Agulha descartável 25 x 7
20
Aminofilina 10ml – injetável
35
Fenoterol 5mg/ml gotas – 20ml
Butilbrometo de escopolamina + dipirona
38
sódica 5ml – inj.
Butilbrometo de escopolamina 20mg/ml
39
inj. 02ml
64
Depo-medrol injetável 2ml-40mg – amp.
66
Diclofenaco sódico inj. 75mg – 3ml
67
Dramin B6 DL inj. endov. Amp. 10ml
83
Formol 10% - 1000ml
Fosfato dissódico de dexametasona 4mg/
84
ml inj.
98
Kit parto descartável
101
Lanterna pupilar
102
Papel toalha bobina hosp. 0,70cm x 50m
119
Omeprazol sódico – 40mg – inj.
132
Algodão hidrófilo 500gr
134
Saco de lixo hospitalar – 15lt
135
Saco de lixo hospitalar – 20lt
Saco de lixo hospitalar branco leitoso iden136
tificado – 30lt
137
Saco de lixo hospitalar – 60lt
138
Escalp. n. 19
139
Escalp. n. 23
140
Escalp. n. 25
152
Sonda de aspiração nº 04
154
Sonda de aspiração nº 08
156
Sonda de aspiração nº 12
189
Soro fisiológico 0,9% - 100ml
191
Sulfato de atropina 0,5mg/ml inj. – 1ml
192
Tenoxican injetável – 40mg – amp. 2ml
198
Tintura de iodo
199
Tubo endotraquial com manguito nº 9
200
Tubo endotraquial com manguito nº 8,5
201
Tubo endotraquial com manguito nº 8
202
Tubo endotraquial com manguito nº 7,5
203
Tubo endotraquial com manguito nº 6,5
204
Tubo endotraquial com manguito nº 5
205
Tubo endotraquial com manguito nº 4,5
206
Tubo endotraquial com manguito nº 4
213
Xylocaina 1% c/ vasoconstrutor – 20ml

Ltda
Preço Unitário (R$)
R$ 2,86
R$ 0,027
R$ 0,37
R$ 1,099
R$ 0,52
R$
R$
R$
R$
R$

0,897
10,15
0,182
1,99
4,23

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,39
40,10
7,15
4,03
3,44
5,39
0,0572
0,0572

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,084
0,114
0,08
0,08
0,089
0,28
0,30
0,338
1,38
0,273
6,87
10,79
1,599
1,599
1,599
1,599
1,599
1,599
1,599
1,599
5,039

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
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Rio do Sul, 11 de outubro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA PROMEFARMA REPR. COM. LTDA
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 60/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 60/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 60/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Dimaci Material Cirúrgico Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e,
do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços
para aquisição de material médico hospitalar, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Dimaci Material Cirúrgico Ltda
Item
Especificação
5
Água destilada 5ml
6
Água destilada 10ml plástica
Brometo de ipratrópio 0,25 mg/ml –
31
gotas 20ml
92
Glicose 25% - 10ml
93
Glicose 50% - 10ml inj.
95
Hidrocortizona 500mg – frasco
103
Xylocaína 10% - spray 50ml
150
Soro fisiológico 0,9% - bolsa 500ml
215
Xylocaína geléia 2% - tubo 30ml
Xylocaina 2% sem vasoconstrutor –
216
20ml

Preço Unitário (R$)
R$ 0,077
R$ 0,077
R$ 0,45
R$ 0,12
R$ 0,12
R$ 1,99
R$ 45,12
R$ 1,50
R$ 1,13
R$ 1,19

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 11 de outubro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA DIMACI MAT. CIRÚRGICO LTDA
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 61/2010 FMS
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ao Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:
Fornecedor: Cirúrgica Jaw Com. de Mat. Med. Hospitalar Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
96
Hidrogel amorfo – bisnaga, frasco, 15gr
R$ 15,80
97
Iruxol pomada 30g
R$ 8,32

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 11 de outubro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA CIRÚRGICA JAW COM. DE MAT.
MED
Gestora do Fundo Municipal	HOSPITALAR LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 62/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 62/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 62/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Laboratórios B. Braun S.A, por seu representante legal, acordam
proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do
edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços
para aquisição de material médico hospitalar, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Laboratórios B. Braun S.A
Item Especificação
Cateter intravenoso (abocath) nº 14
42
Jelco
Cateter intravenoso (abocath) nº 16
43
Jelco
Cateter intravenoso (abocath) nº 18
44
Jelco
Cateter intravenoso (abocath) nº 20
45
Jelco
Cateter intravenoso (abocath) nº 22
46
Jelco
151
Solução de ringer lactado – 500ml

Preço Unitário (R$)
– modelo
R$ 1,90
– modelo
R$ 1,76
– modelo
R$ 1,59
– modelo
R$ 1,59
– modelo
R$ 1,59
R$ 1,98

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 61/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 61/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Cirúrgica Jaw Com. de Mat. Med. Hospitalar Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe,

Rio do Sul, 11 de outubro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA LABORATÓRIOS B. BRAUN S.A
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

ASSINADO DIGITALMENTE
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Ata de Registro de Preços 63/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 63/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 63/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município
de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Altermed Mat. Med. Hospitalar Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°
1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar, para
atender necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo
discriminados:
Fornecedor: Altermed Mat. Med. Hospitalar Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
4
Adrenalina 1ml – inj.
R$ 0,28
51
Cloreto de potássio 19,1% - 10ml inj.
R$ 0,145
52
Cloreto de sódio 0,9% - 10ml – injetável R$ 0,118
53
Cloreto de sódio 20% - 10ml – inj.
R$ 0,145
54
Metoclopramida 5mg/ml ampola 2ml
R$ 0,211
55
Cloridrato de ranitidina 50mg/2ml – inj. R$ 0,219
Cloridrato de amiodarona 50mg/ml – inj.
56
3ml
R$ 0,789
68
Dreno de penrose – nr. 1 – cx. c/ 12und R$ 3,326
69
Dreno penrouse nº02 – caixa c/ 12 und R$ 4,323
70
Equipo p/ soro
R$ 0,319
81
Fita para autoclave 19mm x 30m
R$ 1,99
85
Furosemida 10mg/ml ampola
R$ 0,219
145 Seringa s/ agulha – descartável – 10ml
R$ 0,225
148 Cloreto de sódio 0,9% - 125ml – em bolsaR$ 1,29
149 Soro fisiológico 9% - bolsa c/ 250ml
R$ 1,39
157 Sonda de aspiração nº 14
R$ 0,355
170 Sonda nasogastrica curta nº 12
R$ 0,312
172 Sonda nasogastrica curta nº 16
R$ 0,39
180 Sonda retal nº 24
R$ 0,526
181 Sonda retal nº 26
R$ 0,667
182 Sonda retal nº 30
R$ 0,723
183 Sonda uretral desc. Nr. 04
R$ 0,308
184 Sonda uretral desc. Nr. 06
R$ 0,307
190 Soro glicolisado 5% - 250ml em bolsa
R$ 1,449
Mascara pocket para RCP c/ entrada de
221 oxigênio
R$ 175,439
Óculos de proteção c/ lente incolor de
222 policarbonato com tr
R$ 4,07

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 11 de outubro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA ALTERMED MAT. MED.
Gestora do Fundo Municipal	HOSPITALAR LTDA
de Saúde de Rio do Sul
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PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Starmed Artigos Med. e Hospitalares Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°
1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar, para
atender necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo
discriminados:
Fornecedor: Starmed Artigos Med. e Hospitalares Ltda
Item Especificação
Preço Unitário (R$)
1
Abaixador de língua em madeira c/ 100 R$ 1,49
Agulha p/ coleta a vácuo – 2,5 x 8mm
15
21G – cx c/ 100und
R$ 19,60
22
Aparelho de pressão
R$ 29,00
Catgut simples 2-0 c/ agulha 3.0cm c/
48
24 und
R$ 38,00
Catgut simples 3-0 c/ agulha – cx c/
49
24und
R$ 38,00
63
Cuba Rim – Inox
R$ 25,50
91
Gel p/ ultrassom (ref. Carbogel) 1kg
R$ 3,30
104
Lugol forte 1lt
R$ 18,64
106
Luvas descartáveis (media) cx c/ 100
R$ 8,49
107
Luvas descartáveis (pqno) c/100
R$ 8,39
108
Luva estéril nº 07 – par
R$ 0,70
Máscara p/ nebulização – adulto – copo
113
e cachimbo
R$ 4,37
Máscara p/ nebulização – infantil – copo
114
e cachimbo
R$ 4,37
Mononylon 3-0 c/ agulha – 2,0cm – cx c/
115
24 und
R$ 14,20
Mononylon 4-0 c/ agulha pqna – 2,0cm –
116
24mm – cx c/ 24und
R$ 14,20
Mononylon 5-0 c/ agulha – 2,0cm – cx c/
117
24und
R$ 14,20
Mononylon 6-0 c/ agulha – 2,0cm – cx c/
118
24 und
R$ 14,20
129
Preservativo masc. S/ lubrificante
R$ 0,14
141
Seringa c/ agulha p/ insulina – 1ml
R$ 0,10
142
Seringa s/ agulha – descartável 1ml
R$ 0,11
143
Seringa descartável s/ agulha – 3ml
R$ 0,11
144
Seringa s/ agulha – descartável – 5ml
R$ 0,12
165
Sonda foley c/ balão e 2 vias nº 10
R$ 0,92
219
Esfignomametro adulto c/ fecho de velcro R$ 29,00

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 11 de outubro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA STARMED ARTIGOS MEDICOS E
Gestora do Fundo Municipal	HOSP. LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 64/2010 FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 64/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 64/2010
ASSINADO DIGITALMENTE
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Ata de Registro de Preços 65/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 65/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 65/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Aliança Hospitalar Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para
aquisição de material médico hospitalar, para atender necessidade
desta secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Aliança Hospitalar Ltda
Item Especificação
Atadura crepom 04cm x 4,5mt – 13 fios
24 und.
25 Atadura crepom 8cm x 4,5mt – 13 fios
Atadura crepom 12cm x 4,5mt – 13 fios
27 und.
28 Atadura crepom 15cm x 4,5mt – 13 fios
41 Carvão ativado com prata, placa 10x10cm
60 Coletor de materiais perfurocortantes 13lts
112 Máscara descartável dupla c/ elástico c/ 50
126 Placa de hidrocoloide 10x10cm
188 Sonda uretral desc. Nr 16
193 Termômetro digital
Tubo para coleta a vácuo c/ gel – 8,5ml,
209 pct c/ 100und
Tubo p/ coleta de sangue a vácuo sem
210 edta – 5ml – pct 100 und
218 Sonda uretral nº 14

Preço Unitário (R$)
R$ 0,21
R$ 0,21
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

0,37
0,45
24,90
1,75
4,10
14,50
0,36
8,50

R$ 62,00
R$ 26,80
R$ 0,305

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 11 de outubro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA ALIANÇA HOSPITALAR LTDA
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 66/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 66/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 66/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município
de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Cointer Material Med. Hospitalar Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°
1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar, para
atender necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo
discriminados:
ASSINADO DIGITALMENTE
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Fornecedor: Cointer Material Med. Hospitalar Ltda
Item
Especificação
Preço Unitário (R$)
16
Álcool 92,8%
R$ 2,47
17
Álcool 70%
R$ 3,90
Atadura triangular em
30
tecido
R$ 1,59
34
Benzina 1000ml
R$ 6,18
Clorexidina 0,2%
57
aquosa
R$ 6,87
Clorexedine degermante
59
2% litro
R$ 8,25
Espátula p/ coleta de
75
material uterino c/ 100 R$ 2,63
78
Éter sulfúrico 1lt
R$ 14,60
Fibra de carboxetilmetilcelulose – placa
79
10x10cm
R$ 40,00
Fibra de carboxetilmetilcelulose c/ prata – placa
80
10x10cm
R$ 54,00
Lanceta metálica esterial p/ ap. glicosimetro
100
– cx c/ 100
R$ 3,35
Equipo p/ soro, conector
128
4 vias c/ clamp (Polifix) R$ 0,70
Repelente aerosol con131
tra insetos, frasco 120mlR$ 8,49
Sonda foley c/ balão e 2
162
vias nº 16
R$ 0,775
Sonda foley c/ balão e 2
163
vias nº 14
R$ 0,775
Tubo endotraquial c/
207
manguito nº 2,5
R$ 1,19
Xylocaina 1% s/ vaso
214
construtor 20ml
R$ 3,42
Estetoscópio c/ tubo duplo e função conjugada
220
ref. Rappapor
R$ 7,08
Protetor solar 30 FPS –
226
120ml
R$ 12,69

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 11 de outubro de
_____________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

2010.
________________________
COINTER MAT. MED. HOSPITALAR
LTDA

Ata de Registro de Preços 67/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 67/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 67/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio
da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a
empresa Dimaci – SC Mat. Cirúrgico Ltda, por seu representante
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legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°
1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar, para
atender necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo
discriminados:
Fornecedor: Dimaci – SC Mat. Cirúrgico Ltda
Item
Especificação
9
Agulha descartável 13x4,5
13
Agulha descartável 30x7
14
Agulha descartável 30x8
36
Bolsa coletora de urina, sist. Fechado 2 lts
58
Clorexidine alcoólica 0,5% lt
74
Esparadrapo 10cm x 10mt
77
Estetoscópio
82
Fixador celular 100ml spray – fco 70gr
86
Garrote específico p/ coleta de sangue
Equipo p/ soro, conector 2 vias c/ clamp
127
(polifix)
153
Sonda de aspiração nº 06
155
Sonda de aspiração nº 10
158
Sonda de aspiração nº 16
159
Sonda foley c/ balão e 2 vias nº 06
160
Sonda foley c/ balão e 2 vias nº 08
161
Sonda foley c/ balão e 2 vias nº 22
164
Sonda foley c/ balão e 2 vias nº 12
166
Sonda foley 18
168
Sonda foley 22
169
Sonda nasogastrica curta nº 10
171
Sonda nasogastrica curta nº 18
173
Sonda nasogastrica curta nº 06 infantil
175
Sonda nasogastrica longa nº 22
176
Sonda nasogastrica longa nº 20
177
Sonda nasogastrica longa nº 16
178
Sonda nasogastrica longa nº 08
179
Sonda nasogastrica longa nº 06
217
Glutaroldeido 5lt
Protetor solar fator 30 loção – UVA e UVB –
227
fco 120ml

Preço Unitário (R$)
R$ 0,0269
R$ 0,027
R$ 0,027
R$ 1,85
R$ 5,49
R$ 10,30
R$ 5,90
R$ 3,50
R$ 0,75
R$ 0,42
R$ 0,30
R$ 0,32
R$ 0,38
R$ 1,18
R$ 1,18
R$ 0,77
R$ 0,77
R$ 0,80
R$ 0,80
R$ 0,32
R$ 0,41
R$ 0,31
R$ 0,71
R$ 0,66
R$ 0,57
R$ 0,41
R$ 0,34
R$ 14,95
R$ 9,50

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 11 de outubro de
_____________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

2010.
________________________
DIMACI – SC MATERIAL CIRÚRGICO
LTDA

Ata de Registro de Preços 68/2010 FMS
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1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar, para
atender necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo
discriminados:
Fornecedor: Produvale Prod. Hospitalares Ltda
Item Especificação
2
Ácido acético glacial 5%
3
Ácidos graxos insaturados
7
Água oxigenada 10 vol
10
Agulha descartável 25 x 6
12
Agulha descartável 40 x 12
21
Anuscopio descartável
Atadura crepom 10cm x 4,5mt – 13 fios
26
und.
Atadura crepom 20cm x 4,5mt – 13 fios
29
und.
Bandagem auto-adesiva hipoalergica, cx
32
c/ 500und
47
Cateter tipo óculos nasal adulto
Catgut simples 4-0 c/ agulha 3-0, cx c/
50
24 und
Coletor de materiais perfurocortantes
61
03lts – descart.
Detergente enzimático desincrostante
65
5lto
71
Escova ginecológica descartável c/ 100
72
Esparadrapo micropore 5cm x 10mt
73
Esparadrapo 10cm x 4,5mt
99
Lamina fosca cx c/ 50
105
Luvas descartáveis (grande) c/ 100
109
Luva estéril nº 7,5 – par
110
Luva esterilizada n 08
Papel p/ ultrassonografia vídeo printer
120
sony UPP 110HG 205
Pinça de cheron (tesoura) 24cm aço
121
inoxidável
Pinça Kelly curva delicada 14cm aço
123
inoxidável
124
Pinça Kelly 14cm reta aço inoxidável
133
Sabonete liquido cremoso perolado
147
Seringa s/ agulha descartável 60ml
185
Sonda uretral nº 10
186
Sonda uretral nº 12
187
Sonda uretral desc. Nr. 08
197
Tesoura cirúrgica reta 15 cm
Tubo para coleta a vácuo EDTA K3 5ml
208
tampa roxa, pct c/ 100 und
211
Vaselina liquida 1lt
212
Virex 5 lts
223
Tesoura romba – romba reta 15cm
224
Especulo descart. Tam. P nº 01
225
Especulo descart. Tam. M nº 02

Preço Unitário (R$)
R$ 8,80
R$ 4,80
R$ 2,20
R$ 0,03
R$ 0,029
R$ 1,85
R$ 0,313
R$ 0,59
R$ 7,80
R$ 0,60
R$ 37,90
R$ 1,159
R$ 70,50
R$ 13,00
R$ 2,20
R$ 3,15
R$ 1,55
R$ 8,48
R$ 0,70
R$ 0,68
R$ 252,00
R$ 19,70
R$ 8,70
R$ 8,70
R$ 2,10
R$ 1,45
R$ 0,29
R$ 0,30
R$ 0,279
R$ 8,00
R$ 26,60
R$ 7,80
R$ 50,00
R$ 9,00
R$ 0,569
R$ 0,609

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 68/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 68/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio
da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a
empresa Produvale Prod. Hospitalares Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°

Rio do Sul, 11 de outubro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA PRODUVALE PROD. HOSPT. LTDA
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

ASSINADO DIGITALMENTE
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Ata de Registro de Preços 69/2010 FMS

Rio do Sul, 11 de outubro de
_____________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município
de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Produtos Hospitalares MedBlanc Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°
1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar, para
atender necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo
discriminados:

Ata de Registro de Preços 71/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 69/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 69/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: Produtos Hospitalares MedBlanc Ltda
Item Especificação
Gaze c/ 5 dobras e 8 camadas 7,5 x
87
7,5cm, 13 fios (aberta)
89
Gaze tipo queijo 91mt x 91cm, 13 fios

Preço Unitário (R$)
R$ 8,50
R$ 22,30

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 11 de outubro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA PRODUTOS HOSP. MEDBLANC LTDA
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 70/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 70/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 70/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município de
Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa
Maximed Sul Com. de Prod. Med. Hospitalar Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe,
ao Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar, para atender necessidade desta secretaria, conforme os itens
abaixo discriminados:
Fornecedor: Maximed Sul Com. de Prod. Med. Hospitalar Ltda
Item
Especificação
Preço Unitário (R$)
Alginato de cálcio e sódio, placa
18
10x10cm
R$ 10,45

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

ASSINADO DIGITALMENTE

2010.
________________________
MAXIMED SUL COM. DE PROD.
MED. HOSPITALAR LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 71/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 71/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 52/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 52/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez (2010),
na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no prédio da
Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o Município
de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e a empresa Medical Prod. Médico-Hospitalares Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n°
1.372/2010 e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de material médico hospitalar, para
atender necessidade desta secretaria, conforme os itens abaixo
discriminados:
Fornecedor: Medical Prod. Médico-Hospitalares Ltda
Item
Especificação
19
Almotolia plástica transparente 250ml
23
Aparelho nebulizador
33
Bandagem auto-adesiva – c/ 35 und.
40
Campo operatório 45x50 c/ 50
Coletor universal 80ml c/ tampa ros62
queada
90
Gel uso externo para ultrassom 100g
Hastes flexíveis c/ ponta de algodão, cx
94
c/ 75und
Manta térmica (cobertor aluminizado)
111
2,10m x 1,40m
Pinça de dissecação c/ serrilha 14cm
122
reta
130
Protetor solar FPS 50 – 120ml
146
Seringa s/ agulha – descart. – 20ml
167
Sonda foley nº 20
174
Sonda nasogástrica longa nº 12
194
Termômetro clínico
Tesoura íris fina-fina, 11,5cm – reta em
195
aço inoxidável
Tesoura íris fina-fina, 11,5cm – curva em
196
aço inoxidável

Preço Unitário (R$)
R$ 1,13
R$ 89,50
R$ 1,80
R$ 29,00
R$ 0,16
R$ 0,74
R$ 0,63
R$ 8,00
R$ 4,70
R$ 14,00
R$ 0,355
R$ 0,70
R$ 0,45
R$ 1,89
R$ 7,00
R$ 7,00

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 11 de outubro de
_____________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

2010.
________________________
MEDICAL PROD. MÉDICO-HOSP.
LTDA

Ata de Registro de Preços 73/2010 FMS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 73/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 73/2010
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PREGÃO PRESENCIAL N° 60/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 60/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos vinte dias dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez
(2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no
prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e
a empresa Posto Centro Ltda, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010 e,
do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços
para aquisição de combustíveis, para atender necessidade desta
secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
Fornecedor: Posto Centro Ltda
Item
Especificação
1
Gasolina Comum (litro)

Preço Unitário (R$)
R$ 2,695

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 20 de dezembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA POSTO CENTRO LTDA
Gestora do Fundo Municipal
de Saúde de Rio do Sul

Ata de Registro de Preços 74/2010 FMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 74/2010
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 74/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 61/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 61/2010
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dez (2010), na cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina,
no prédio da Prefeitura, localizado na Praça 25 de Julho, Centro, o
Município de Rio do Sul, devidamente representado e assistido, e
o Supermercado Princesa Isabel Ltda, por seu representante legal,
acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 1.372/2010
e, do edital de Pregão Presencial em epígrafe, ao Registro de Preços para aquisição de cestas básicas, para atender necessidade
desta secretaria, conforme os itens abaixo discriminados:
ITEM 01
Fornecedor: Supermercado Princesa Isabel Ltda.

pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da
proposta apresentada na Licitação em epígrafe.
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata
que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.
Rio do Sul, 21 de dezembro de 2010.
_____________________
________________________
MIRIAN UNBEHAUN SILVA SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL
Gestora do Fundo Municipal LTDA
de Saúde de Rio do Sul

Santa Terezinha do Progresso
Prefeitura Municipal
Decreto Nº 341/2010

DECRETO Nº 341/2010
Dispõe sobre o remanejamento de dotação orçamentária e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de
Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, principalmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do
Município e de acordo com a Lei nº 897/2009,
Art. 1º. Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente
da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para
reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:
09.00 Fundo Municipal de Saúde
09.01 Fundo Municipal de Saúde
103010025.2.025003 Saúde da Família
1570
0100
3.1.90.00.00.0000 Aplicações Diretas

15.000,00

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão provenientes
de anulação de dotações orçamentárias constantes do orçamento
vigente, conforme Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a seguir especificados:
09.00 Fundo Municipal de Saúde
09.01 Fundo Municipal de Saúde
103010025.2.025001 Saúde Bucal
1535
0100
3.3.90.00.00.0000 Aplicações Diretas
103010025.2.025006 Rede básica de saúde
1605
0100
3.1.90.00.00.0000 Aplicações Diretas

3.000,00
12.000,00

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

Preço cotado para o item: R$ 51,90.
DETALHAMENTO DO MATERIAL
cesta básica contendo: 03 KG de açúcar refinado; 05
KG de arroz parboilizado tipo I; 01 unidade de óleo de
soja refinado de 900 ml; 02 pacotes de café em embalagem à vácuo 500 GR; 05 KG de farinha de trigo especial de 1ª linha; 1 KG de sal refinado iodado; 02 KG de
farinha de milho fubá grosso; 02 KG de feijão preto, 02
KG de massa com ovos tipo parafuso; 01 pacote/lata
de leite em pó integral instantâneo com 400 gr.
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Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso,
em 16 de Dezembro de 2010.
ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal

R$ 51,90

REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:
REASILVA BEATRIZ DILL SOARES RAIMONDI
Assessora de Planejamento
Matricula n° 1022/7

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido
ASSINADO DIGITALMENTE
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Decreto Nº 342/2010

Município e de acordo com a Lei nº 897/2009,

O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de
Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, principalmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do
Município e de acordo com a Lei nº 897/2009,

DECRETA
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
abrir crédito adicional suplementar, por provável excesso de arrecadação, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que
trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, por conta dos
recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no valor de R$ 77,77 (setenta e sete reais setenta e sete centavos) e
Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública COSIP, no valor de R$ 548,45 (quinhentos e quarenta e oito reais
quarenta e cinco centavos).

DECRETO Nº 342/2010
Dispõe sobre o remanejamento de dotação orçamentária e dá outras providências.

Art. 1º. Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n. 897, de 16 de
dezembro de 2009, no valor de até R$ 16.000,00 (dezesseis mil
reais) para reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/
Atividade:
06.00 Secretaria de Infraestrutura
06.01 Departamento de Obras
267820040.2.032000 Manutenção das atividades de estradas de rodagem
1200
0100
3.1.90.00.00.0000 Aplicações Diretas 1.000,00
12.00 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária
12.01 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária
206060048.2.038000 Manutenção das atividades do Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária
2561
0100
3.1.90.00.00.0000 Aplicações Diretas 15.000,00

Art. 2º. Os recursos para a cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão provenientes
de anulação de dotações orçamentárias constantes do orçamento
vigente, conforme Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a seguir especificados:
06.00 Secretaria de Infraestrutura
06.01 Departamento de Obras
267820040.2.032000 Manutenção das atividades de estradas de rodagem
1208
0100
3.3.90.00.00.0000 Aplicações Diretas 1.000,00
12.00 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária
12.01 Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária
206060048.2.038000 Manutenção das atividades do Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária
2569
0100
3.3.90.00.00.0000 Aplicações Diretas 15.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso,
em 16 de Dezembro de 2010.
ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:
REASILVA BEATRIZ DILL SOARES RAIMONDI
Assessora de Planejamento
Matricula n° 1022/7

Decreto Nº 363/2010

DECRETO Nº 363/2010
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplemetar e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de
Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, principalmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do
ASSINADO DIGITALMENTE

1000.00.00.00.00 Receitas Correntes
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial
1320.00.00.00.00 Receita de Valores Mobiliários
1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários
1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos
Vinculados
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de
Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
1325.01.05.05.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de
Recursos Vinculados - Manutenção e Desen. do Ensino - MDE - PDDE
0159 - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuições
1220.00.00.00.00 Contribuições Econômicas
1220.29.00.00.00 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação
Pública
0117 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública

Art. 2º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
abrir crédito adicional suplementar, por provável excesso de arrecadação, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que
trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, até o valor de R$
626,22 (seiscentos e vinte e seis reais vinte e dois centavos) para
reforçar dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:
04.00 Secretaria de Educação
04.02 FUNDEB
123650018.2.009000 Manutenção das atividades de Educação Infantil
2754
0159
3.3.90.00.00.0000 Aplicações Diretas 77,77
06.00 Secretaria de Infraestrutura
06.02 Departamento de Serviços Urbanos
154520040.2.036000 Manutenção, melhoria e ampliação da iluminação
pública
1431
0117
3.3.90.00.00.0000 Aplicações Diretas 548,45

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso,
em 21 de Dezembro de 2010.
ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:
REASILVA BEATRIZ DILL SOARES RAIMONDI
Assessora de Planejamento
Matricula n° 1022/7

Decreto Nº 373/2010

DECRETO Nº 373/2010
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá
outras providências.
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O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de
Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, principalmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do
Município e de acordo com a Lei nº 897/2009,
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
abrir crédito adicional suplementar, por conta dos recursos do superávit financeiro do exercício de 2009 por fonte de recursos, no
orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que trata a Lei n.
897, de 16 de dezembro de 2009, no valor de até R$ 111,84 (cento e onze reais oitenta e quatro centavos) para reforçar dotações
orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:
04.00 Secretaria Municipal de Educação
04.01 Departamento de Educação
123610018.2.012000 Manutenção do Transporte Escolar
2786
0361
3.3.90.00.00.0000 Aplicações Diretas

111,84

Art. 2º. Para dar cobertura ao Crédito Adicional Suplementar no
valor de R$ 111,84 (cento e onze reais oitenta e quatro centavos)
de que trata o artigo 1º deste Decreto, fica o Chefe do Poder
Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos do superávit
financeiro verificado no Balanço Patrimonial do Exercício de 2009,
mais especificadamente nas Contas Bancárias n. 11.500-2; do
Banco Brasil S/A; Agência 0858-3 de Maravilha - SC.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso,
em 30 de Dezembro de 2010.
ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:
REASILVA BEATRIZ DILL SOARES RAIMONDI
Assessora de Planejamento
Matricula n° 1022/7

Decreto Nº 374/2010

DECRETO Nº 374/2010
Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplemetar e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso, Estado de
Santa Catarina, no uso das atribuições de seu cargo, principalmente aquelas contidas no inciso III, do artigo 41, da Lei Orgânica do
Município e de acordo com a Lei nº 897/2009,
DECRETA
Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
abrir crédito adicional suplementar, por provável excesso de arrecadação, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que
trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, por conta dos
recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar
- PNATE, no valor de R$ 94,88 (noventa e quatro reais oitenta e
oito centavos).
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial
1320.00.00.00.00 Receita de Valores Mobiliários
1325.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários
1325.01.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos
Vinculados
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de
Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ASSINADO DIGITALMENTE
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1325.01.05.04.00 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de
Recursos Vinculados - Manutenção e Desen. do Ensino - MDE - PNATE
0161 - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE

Art. 2º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a
abrir crédito adicional suplementar, por provável excesso de arrecadação, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, de que
trata a Lei n. 897, de 16 de dezembro de 2009, até o valor de R$
94,88 (noventa e quatro mil oitenta e oito centavos) para reforçar
dotações orçamentárias no seguinte Projeto/Atividade:
04.00 Secretaria Municipal de Educação
04.01 Departamento de Educação
123610018.2.012000 Manutenção do Transporte Escolar
842
161
3.3.90.00.00.0000 Aplicações Diretas

94,88

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Progresso,
em 30 de Dezembro de 2010.
ITACIR DETOFOL
Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO EM DATA SUPRA:
REASILVA BEATRIZ DILL SOARES RAIMONDI
Assessora de Planejamento
Matricula n° 1022/7

São Pedro de Alcântara
Prefeitura Municipal
Portaria 14.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 014/2011
NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de VANESSA SCOSS KASSAI para o Cargo de Provimento Efetivo de Médico
Pediatra.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o
disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como
dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997
RESOLVE:
Art. 1.º- Nomear VANESSA SCOSS KASSAI para o Cargo de Provimento Efetivo de Médico Pediatra, Grupo IV, Atividades de Nível
Superior - ANS, Letra A, com vencimento inicial de R$ 2.658,45
(dois mil, seiscentos e cinqüenta oito reais e quarenta cinco centavos), carga horária semanal de 20 horas, em virtude de sua
classificação n.º. 01 no Concurso Público Municipal - Edital n.º
001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.
Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.
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Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em
exercício neste dia 07/01/2011.

FRANCISLEINE KUHN PAVANATI para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Auxiliar de Sala.

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

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o
disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como
dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.
São Pedro de Alcântara/SC, 07 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 15.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br

RESOLVE:
Art. 1.º- Nomear FRANCISLEINE KUHN PAVANATI para o Cargo
de Provimento Efetivo de Professor Auxiliar de Sala, Grupo Docente, Letra A, com vencimento inicial de R$ 466,07 (quatrocentos e
sessenta seis reais e sete centavos), carga horária semanal de 20
horas, em virtude de sua classificação n.º. 01 no Concurso Público
Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro
de 2010.
Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.
Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em
exercício neste dia 10/01/2011.

PORTARIA n.º 015/2011

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

NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de ANA
CAROLINE DA CUNHA para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor II - Educação Infantil.

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o
disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como
dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997,
RESOLVE:
Art. 1.º- Nomear ANA CAROLINE DA CUNHA para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor II- Educação Infantil, Grupo Docente, Letra A, com vencimento inicial de R$ 610,41 (seiscentos e
dez reais e quarenta um centavos), carga horária semanal de 20
horas, em virtude de sua classificação n.º. 02 no Concurso Público
Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro
de 2010.
Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.
Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em
exercício neste dia 10/01/2011.
Art. 3.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.
São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 16.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 016/2011

São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 17.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 017/2011
NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de DANIELI ELIANE NAU para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor
Auxiliar de Sala.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o
disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como
dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997
RESOLVE:
Art. 1.º- Nomear DANIELI ELIANE NAU para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor Auxiliar de Sala, Grupo Docente, Letra
A, com vencimento inicial de R$ 466,07 (quatrocentos e sessenta
seis reais e sete centavos), carga horária semanal de 20 horas, em
virtude de sua classificação n.º. 03 no Concurso Público Municipal
- Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro de 2010.
Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.
Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em
exercício neste dia 10/01/2011.
Art. 3.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de
ASSINADO DIGITALMENTE
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São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em ____/____/2011.
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Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.
São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 18.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 018/2011
Dispõe sobre alteração de carga horária da servidora FRANCISLEINE KUHN PAVANATI.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o
disposto no Art. 18, da Lei Complementar nº. 08 de 02 de março
de 1998,
RESOLVE:
Art. 1.º- A servidora FRANCISLEINE KUHN PAVANATI passará a
cumprir definitivamente carga horária semanal de trinta horas,
haja vista, necessidade de atendimento as crianças junto ao Centro de Educação Infantil Frei Ático, conforme justificativa do Secretário da Educação.
Art. 2.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.
São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 20.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 020/2011
Admite em Caráter Temporário ANA CAROLINE DA CUNHA para o
Cargo de Professora II.
ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o
disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,
RESOLVE:
Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse
público, ANA CAROLINE DA CUNHA para o Cargo de Professora II,
contrato de trabalho nº. 001/2011.
Art. 2.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.
São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 21.2011

Portaria 19.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 019/2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 021/2011

Dispõe sobre alteração de carga horária da servidora DANIELI
ELIANE NAU.

NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de AMÉLIA GUETTEN LOHN para o Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o
disposto no Art. 18, da Lei Complementar nº. 08 de 02 de março
de 1998,

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o
disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como
dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997

RESOLVE:
Art. 1.º- A servidora DANIELI ELIANE NAU passará a cumprir definitivamente carga horária semanal de trinta horas, haja vista,
necessidade de atendimento as crianças junto ao Centro de Educação Infantil Profª. Leonida Vieira Francener, conforme justificativa do Secretário da Educação.

RESOLVE:
Art. 1.º- Nomear AMÉLIA GUETTEN LOHN para o Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Grupo I, Atividade de
Nível Auxiliar - ANA, Letra A, com vencimento inicial de R$ 540,00
(quinhentos e quarenta reais), carga horária semanal de 40 horas, em virtude de sua classificação n.º. 01 no Concurso Público
Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro
de 2010.

Art. 2.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
ASSINADO DIGITALMENTE
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Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.
Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em
exercício neste dia 10/01/2011.

público, FABIANA ROSA para o Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, contrato de trabalho nº. 003/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.

São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

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

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 24.2011

Portaria 22.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 022/2011
Admite em Caráter Temporário KARINA SILVANO para o Cargo de
Professora II.
ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o
disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,
RESOLVE:
Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse
público, KARINA SILVANO para o Cargo de Professora II, contrato
de trabalho nº. 002/2011.
Art. 2.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.
São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 23.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 024/2011
NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de MARICELIA LOHN DA SILVA para o Cargo de Provimento Efetivo de
Professor Auxiliar de Sala.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o
disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como
dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997
RESOLVE:
Art. 1.º- Nomear MARICELIA LOHN DA SILVA para o Cargo de
Provimento Efetivo de Professor Auxiliar de Sala, Grupo Docente, Letra A, com vencimento inicial de R$ 466,07 (quatrocentos e
sessenta seis reais e sete centavos), carga horária semanal de 20
horas, em virtude de sua classificação n.º. 02 no Concurso Público
Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro
de 2010.
Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.
Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em
exercício neste dia 10/01/2011.
Art. 3.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 023/2011
Admite em Caráter Temporário FABIANA ROSA para o Cargo de
Auxiliar de Serviços Gerais.
ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o
disposto no Art. 209, da Lei Complementar 005/97,
RESOLVE:
Art. 1.º- Admitir em caráter temporário por excepcional interesse
ASSINADO DIGITALMENTE

São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 25.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 025/2011
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Dispõe sobre alteração de carga horária da servidora MARICELIA
LOHN DA SILVA.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o
disposto no Art. 18, da Lei Complementar nº. 08 de 02 de março
de 1998,
RESOLVE:
Art. 1.º- A servidora MARICELIA LOHN DA SILVA passará a cumprir definitivamente carga horária semanal de trinta horas, haja
vista, necessidade de atendimento as crianças junto ao Centro de
Educação Infantil Profª. Leonida Vieira Francener, conforme justificativa do Secretário da Educação.
Art. 2.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.
São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em ____/____/2011.
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Portaria 27.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 027/2011
Dispõe sobre alteração de carga horária da servidora ROSELENE
DE SOUZA E SILVA JUNCKES.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o
disposto no Art. 18, da Lei Complementar nº. 08 de 02 de março
de 1998,
RESOLVE:
Art. 1.º- A servidora ROSELENE DE SOUZA E SILVA JUNCKES passará a cumprir definitivamente carga horária semanal de trinta
horas, haja vista, necessidade de atendimento as crianças junto
ao Centro de Educação Infantil Profª. Leonida Vieira Francener,
conforme justificativa do Secretário da Educação.
Art. 2.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Portaria 26.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 026/2011
NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de ROSELENE DE SOUZA E SILVA JUNCKES para o Cargo de Provimento
Efetivo de Professor Auxiliar de Sala.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o
disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como
dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997
RESOLVE:
Art. 1.º- Nomear ROSELENE DE SOUZA E SILVA JUNCKES para o
Cargo de Provimento Efetivo de Professor Auxiliar de Sala, Grupo
Docente, Letra A, com vencimento inicial de R$ 466,07 (quatrocentos e sessenta seis reais e sete centavos), carga horária semanal de 20 horas, em virtude de sua classificação n.º. 04 no
Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em
29 de dezembro de 2010.
Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.
Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em
exercício neste dia 10/01/2011.
Art. 3.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.
São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em ____/____/2011.

ASSINADO DIGITALMENTE

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.
São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 28.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222.
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 028/2011
NOMEIA, DÁ POSSE e determina o início do EXERCÍCIO de CLARICIA ELIANI KNISS para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor II - Educação Infantil.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o
disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como
dos arts. 14 e 15, da Lei Complementar n.º 05/1997,
RESOLVE:
Art. 1.º- Nomear CLARICIA ELIANI KNISS para o Cargo de Provimento Efetivo de Professor II- Educação Infantil, Grupo Docente,
Letra A, com vencimento inicial de R$ 610,41 (seiscentos e dez
reais e quarenta um centavos), carga horária semanal de 20 horas, em virtude de sua classificação n.º. 01 no Concurso Público
Municipal - Edital n.º 001/2010, homologado em 29 de dezembro
de 2010.
Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.
Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em
exercício neste dia 10/01/2011.
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Art. 3.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.
São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 29.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 029/2011
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Francisco Kretzer, 01, Centro, São Pedro de Alcântara, da 13:00 ás
19:00 , ou no site www.pmspa.sc.gov.br
MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo telefone 0xx-48-3277-0122 R:
202. São Pedro de Alcântara, 12/01/2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN - Prefeito Municipal.

Contrato 03.2011

CONTRATO Nº 003/2011
Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina,
com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº. 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado o Sr.
Reginaldo de Freitas Corrêa, inscrito no CPF sob nº. 863.675.36949, portador do RG: 2.789.161, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:

DÁ POSSE E DETERMINA O INÍCIO DO EXERCÍCIO DE MARINA
RATIER DE BRITO MOREIRA PARA O CARGO DE MÉDICO CLINICO
GERAL - PSF.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:
1.1- Este contrato tem como objeto à prestação de serviço a manutenção elétrica na iluminação dos Ginásios de Esportes da Boa
Parada (Alfredo Stähelin ) e Santa Teresa (Alfredo Iachitzki).

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcântara, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o
disposto no art. 45, VIII, da Lei Orgânica do Município bem como
da Lei Complementar n.º 41/2007 e Lei Complementar 63/2009,

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:
2.1- A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de
serviço definido no objeto do contrato, o valor de R$ 2.305,00
(dois mil, trezentos e cinco reais).

RESOLVE:
Art. 1.º- Dá posse e determina o início de exercício da servidora
MARINA RATIER DE BRITO MOREIRA para o cargo de Médico Clinico Geral- PSF, com vencimento inicial de R$ 5.454,51 (cinco mil,
quatrocentos cinqüenta quatro reais e cinqüenta um centavos),
carga horária semanal de 40 horas, em virtude de sua classificação n.º. 01 no Concurso Público Municipal - Edital n.º 001/2010,
homologado em 29 de dezembro de 2010.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:
3.1- O preço contratado não será reajustado.

Art. 2.º- Neste mesmo ato dá-se POSSE a servidora acima nomeada.
Parágrafo único. A servidora aqui nomeada e empossada entre em
exercício neste dia 12/01/2011.
Art. 3.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.
São Pedro de Alcântara/SC, 12 de janeiro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Aviso de Licitação 03.2011

AVISO DE LICITAÇÃO
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA. Avisa da abertura do Processo nº 03.2011. MODALIDADE: Pregão
Presencial. Registro de Preços OBJETO: Aquisição estimada e parcelada de Itens não cotados no pregão 59.2010, do tipo Gêneros
Alimentícios para merenda escolar do 1º semestre de 2011 a ser
distribuída nas Escolas Municipais de São Pedro de Alcântara/SC,
conforme especificações e quantitativos do ANEXO I, do Edital.
Data e Hora da Abertura: 27 de janeiro de 2011 ás 14:30h, na sala
de Licitações da Prefeitura Municipal
TIPO: Menor Preço por Item. RETIRADA DO EDITAL: sede da Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara, na Praça Leopoldo
ASSINADO DIGITALMENTE

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:
4.1- O prazo de vigência deste contrato será no período de
10/01/2011 a 14/01/2011.
4.2- Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer
momento, desde que não sejam observadas as exigências acima
citadas.
4.2.1- Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa
da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos
na Lei n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:
5.1- As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do
Orçamento Fiscal Vigente.
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
6.1- As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
6.2- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos,
as normas da Lei nº. 8.666/93, os preceitos de direito público, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
___________________
__________________
CONTRATANTE
CONTRATADO

Contrato 04.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-3277-0122
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 004/2011
Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina,
com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito
no CNPJ/MF sob o N.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado
SCAVI ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº.
07.851.734/0001-23, com sede a Rua Assis Brasil, 221, Ponta de
Baixo - São José/SC, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:
1.1- Este contrato tem como objeto a prestação de serviços técnicos para elaboração de cinco relatórios técnicos de inspeção ambiental, devido a solicitação do Ministério Público.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:
2.1- A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de
serviço definido no objeto do contrato, o valor total de R$ 5.200,00
(cinco mil e duzentos reais) mediante a entrega de uma cópia do
material impresso e em meio digital.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:
3.1- O preço contratado não será reajustado.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:
4.1- O prazo de vigência deste contrato é de 10/01/2011 a
14/01/2011.
4.2- Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer
momento, desde que não sejam observadas as exigências acima
citadas.
4.2.1- Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa
da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos
na Lei n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:
5.1- As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do
Orçamento Fiscal Vigente.
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
6.1- As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
6.2- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos,
as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
São Pedro de Alcântara/SC, 10 de janeiro de 2011.
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
SCAVI ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA
Contratado

Contrato 05.2011
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PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 Fone: 48-32770122
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO n.º 005/2011
Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA, Estado de Santa Catarina,
com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito
no CNPJ/MF sob o n.º 01.613.101/0001-09, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, doravante denominado simplesmente PREFEITURA, e de outro lado CESAR FRANCISCO PAZELLO SKRIPNIK, portador do RG: 6.210.172,
inscrito no CPF sob nº. 167.766.159-34, Pis/Pasep: 10061877341,
residente a Rua Tereza Cristina, nº. 122- Estreito - Florianópolis/
SC, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:
Este contrato tem como objeto a prestação de serviços médicos
tais como, Consulta de Avaliação Clinica e Atestados de Saúde
Ocupacional (Admissional e Demissional).
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:
A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela realização dos serviços definidos no objeto deste contrato, o valor de R$ 49,00 (quarenta e nove reais) para cada atestado de saúde ocupacional e
consulta de avaliação clínica.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:
O preço contratado poderá ser reajustado de acordo entre ambas
as partes.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:
O prazo de vigência deste contrato é de 10/01/2011 a 31/12/2011.
Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer momento, desde que não sejam observadas as exigências acima citadas.
Também poderá ocorrer a rescisão contratual, por iniciativa da
PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos na
Lei n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:
As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do Orçamento Fiscal Vigente.
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir
quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos, as
normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
São Pedro de Alcântara/SC, 10 de Janeiro de 2011.
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
CESAR FRANCISCO PAZELLO SKRIPNIK
Contratado

ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSINADO DIGITALMENTE
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contrato 06.2011

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - 88125-000 - Fone:
48-32770122
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
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São Pedro de Alcântara/SC, 11 de janeiro de 2011.
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal
JEFFERSON ISLOANE SILVA
Contratado

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 006/2011
Contrato de Prestação de Serviço que entre si celebram o MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA - FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE, Estado de Santa Catarina, com sede na Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o
n.º 08.971.900/0001-98, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. ERNEI JOSÉ STÄHELIN, doravante denominado
simplesmente PREFEITURA, e de outro lado JEFFERSON ISLOANE SILVA, com sede no Município de São Pedro de Alcântara/SC,
inscrito no CPF sob nº. 007.657.989-13, PIS 1.318.1785724, doravante denominado CONTRATADO, mediante sujeição mútua às
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO:
1.1 - Este contrato tem como objeto prestação de serviço de lavação dos veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde,
conforme descrição abaixo:
1.1.1. Veículo Sprinter MET 9294;
1.1.2. Veículos FIAT Uno placas MEF 3725, MEF 3805, MES
8165,
1.1.3. Moto Honda MEK 5205
1.1.4. Ambulância S10 MCI 1961
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO:
2.1- A PREFEITURA pagará ao CONTRATADO pela prestação de
serviço definido no objeto do contrato, o valor de R$ 38,00 (trinta
e oito reais) para lavação da Ambulância e Sprinter R$ 23,00(vinte
e três reais) para os FIAT Uno e R$ 15,00 (quinze reais) para a
moto Honda.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTAMENTO:
3.1- O preço contratado poderá ser reajustado mediante acordo
entre ambas as partes.
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO:
4.1- O prazo de vigência deste contrato é de 11/01/2011 a
31/12/2011.
4.2- Este contrato poderá ser rescindido pelas partes a qualquer
momento, desde que não sejam observadas as exigências acima
citadas.
4.2.1- Também poderá ocorrer à rescisão contratual, por iniciativa
da PREFEITURA, por conveniência pública, nos termos definidos
na Lei n.º 8.666/1993.
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS:
5.1- As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta do
Orçamento Fiscal Vigente.
CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
6.1- As partes elegem o foro da Comarca de São José/SC para dirimir quaisquer questões atinentes a este contrato, com renúncia
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
6.2- Aplicam-se à execução deste contrato e aos casos omissos,
as normas da Lei nº 8.666/93, os preceitos de direito público, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
Assim, acordadas e ajustadas PREFEITURA e CONTRATADO assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

ASSINADO DIGITALMENTE
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 81/2010-PMS

Prefeitura Municipal
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Página: 1/4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 48/2010
Número do Registro de Preços: 48/2010

Data do Registro: 14/10/2010

Válido até: 14/10/2011

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de peças de reposição para
as máquinas lotadas na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de
Saneamento e Gestão Ambiental da

Item
1

Especificação
Pino - trava para unha para PC 200.

Unid.
UN

Fornecedor

3

4

5

6

7

8

9

10

Unhas para PC 200 com dureza míima de400 a 500 HB, amarela (importada)

Faca de concha PC 150.

Gengiva PC 200.

UN

UN

UN

Parafuso para cortador 7/8 X 3,5" com porca de aço, PC 150.

Canto de lâmina com chanfro para trator esteira Komat'su D30 com dureza mínima de 400 a
500 HB

Facas de lâmina 7 furos para trator esteira Komat'su, com dureza mínima de 400 a 500 HB

Lâminas 13 furos para moto niveladora 3/4, curva, com dureza mínima de 400 a 500 HB

Parafuso 5/8 X 2,5" com porca de aço 5/8 X 20 mm para fixar lâmina (moto niveladora)

Dente para concha carregadeira michigam 75 HD com dureza mínima de 400 a 500 HB

ASSINADO DIGITALMENTE

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Preço Unitário

Classificação

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

6,5000

1

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

7,0000

2

13,0000

3

TRATOR PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA
(7937)
2

Marca Oferecida

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

41,8000

1

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

45,0000

2

TRATOR PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA
(7937)

53,0000

3

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

1.100,0000

1

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

1.450,0000

2

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

1.900,0000

3

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

104,0000

1

TRATOR PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA
(7937)
TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

120,0000

2

130,0000

3

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

7,4000

1

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

7,5000

2

TRATOR PEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATOR LTDA
(7937)
RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

8,0000

3

10,0000

4

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

135,0000

1

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

140,0000

2

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

318,0000

1

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

319,0000

2

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

375,0000

3

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

355,0000

1

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (10016)

356,0000

2

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

433,0000

3

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

2,4000

1

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

2,5000

2

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

4,6000

3

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

108,0000

1

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

108,5000

2
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 48/2010
Número do Registro de Preços: 48/2010

Data do Registro: 14/10/2010

Válido até: 14/10/2011

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de peças de reposição para
as máquinas lotadas na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de
Saneamento e Gestão Ambiental da

Item

Especificação

Unid.

Fornecedor
TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Parafuso com porca 3/4 X 3,5 para dente carregadeira.

Ponta de dente com número 6329 gravado, concha traseira retroescavadeira

Parafuso com porca de aço para dente de retro com rosca 12 X 70 mm

Cortador para PC 150 com dureza mínima de 400 a 500 HB.

Dente para retro (caçamba dianteira) dureza mínima de 400 a 500 HB

Parafuso com porca de aço 5/8 X 2" para retro, dente caçamba dianteiro

Dente escarificador para moto niveladora huber warco.

72205063 - Dente de aço p/ caçamba - escavadeira (E215B).

72204481 - Pino trava de aço - escavadeira (E215B).

A304031 - Faca lateral de aço - escavadeira (E215B).

ASSINADO DIGITALMENTE

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

Marca Oferecida

Preço Unitário

Classificação

109,0000

3

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

4,9000

1

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

5,5000

2

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

5,6000

3

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

20,0000

1

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

26,0000

2

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

1,5000

1

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

2,1000

2

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

2,5000

3

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

138,0000

1

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

139,0000

2

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

180,0000

3

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

32,5000

1

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

33,0000

2

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (10016)

38,5000

3

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

1,7000

1

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

3,0000

2

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

5,5000

3

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

16,0000

1

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

20,0000

2

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

26,0000

3

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

75,0000

1

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

76,0000

2

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (10016)

86,5000

3

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

32,0000

1

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

32,5000

2

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

41,0000

3

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

192,0000

1

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

193,0000

2

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

212,0000

3
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 48/2010
Número do Registro de Preços: 48/2010

Data do Registro: 14/10/2010

Válido até: 14/10/2011

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de peças de reposição para
as máquinas lotadas na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de
Saneamento e Gestão Ambiental da

Item
21

22

23

Especificação
Z304030 - Faca lateral de aço - escavadeira (E215B)

12575121 - Porca de aço - escavadeira (E215B)

8282270 - Parafuso de aço - escavadeira (E215B)

Unid.
UN

UN

UN

Fornecedor

25

26

27

28

75282987 - Faca canto lâmina de aço - esteira (D130)

75282988 - Faca canto lâmina de aço - esteira (D130)

7528979 - Faca lâmina de aço - esteira (D130)

8282270N - Parafuso lâmina de aço M20 X 50 - esteira (D130)

12164321N - Porca p/ lâmina de aço M20 - esteira (D130)

ASSINADO DIGITALMENTE

UN

UN

UN

UN

UN

Preço Unitário

Classificação

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

191,0000

1

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

192,0000

2

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

212,0000

3

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

2,0000

1

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

6,0000

2

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

8,0000

3

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

4,0000

1

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (10016)

4,1000

2

12,0000

3

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)
24

Marca Oferecida

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

134,0000

1

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

135,0000

2

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

136,0000

3

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

134,0000

1

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

135,0000

2

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

136,0000

3

RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

374,0000

1

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

374,5000

2

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

438,0000

3

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

2,6700

1

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (10016)

4,1000

2

TRATORPEL PEÇAS PARA TRATORES LTDA (8124)

5,3000

3

G.MAIOCHI E CIA.LTDA (6122)

1,0000

1

SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA (10016)

1,1000

2
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 48/2010
Número do Registro de Preços: 48/2010

Data do Registro: 14/10/2010

Válido até: 14/10/2011

Objeto da Compra: Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de peças de reposição para
as máquinas lotadas na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo e Secretaria de
Saneamento e Gestão Ambiental da

Item

Especificação

Unid.

Fornecedor
RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA (11495)

Marca Oferecida

Preço Unitário
1,9500

Classificação
3

SCHROEDER, 14 de Outubro de 2010.

ASSINADO DIGITALMENTE
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Timbó
Prefeitura Municipal
Decreto Nº 2188, de 13 de Dezembro de 2010

DECRETO Nº 2188, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2010
Concede auxílio financeiro a Associação dos Servidores Públicos
Municipais de Timbó.
O Prefeito de Timbó, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo art. 50, inciso XXII, c/c art. 70, inciso I, alínea “n”, da Lei
Orgânica do Município, promulgada em 05 de Abril de 1990, e de
conformidade com a Lei nº 2492, de 13 de dezembro do corrente,
DECRETA:
Art.1º Fica concedido auxílio financeiro no valor de R$ 38.412,42
(trinta e oito mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e dois centavos), a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Timbó,
destinado a atender despesas com a aquisição de brinde de Natal
para doação aos Servidores Públicos do Município de Timbó.
Parágrafo único. O auxílio de que trata o caput deste artigo corre à
conta do orçamento-Programa 2010, com a seguinte classificação:
02.001.04.0122.0010.2004 Secretaria de Articulação Política /
Assessoria de Gabinete / Manutenção dos Gabinetes e Assessorias
3.3.50.00.00.00.00.00
10.000 Transferências a Inst. Priv. S/ Fins Lucrativos
Recursos Ordinários
TOTAL R$ 38.412,42
Art. 2º O presidente da Associação dos Servidores Públicos Municipais, fica responsável pelos recursos repassados, devendo aplicá-los de conformidade com o estabelecido nesta lei, prestando
contas no prazo de 30 (trinta) dias, após a entrega dos referidos
brindes.
Art.3° Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos do
Parágrafo Único do art.3°, do Decreto n° 2128, de 28 de outubro
de 2010.
MUNICÍPIO DE TIMBÓ, em 13 de dezembro de 2010; 141o ano de
Fundação; 76o ano de Emancipação Política.
LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
Prefeito de Timbó/SC
Este Decreto foi publicado na forma regulamentar.
Timbó, 13 de dezembro de 2010.
SÉRGIO ALBERTO BARRETO FILHO
Assessor Executivo de Gabinete
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da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.851 de
07/03/2005 e Decreto Municipal nº. 3.016/2006, e, da Lei de Licitações nº 8.666/93 com as alterações da 8.883/94, recebera ate
as 14 h e 00 min. do dia 27 de janeiro de 2.011, Propostas para
“Registro de Preço de pneus, câmaras e protetor” em tamanhos
diversos, destinados a manutenção da frota veicular da Prefeitura
Municipal e dos Fundos Municipais.
Sistema de entrega: mediante solicitação do contratante, independente de quantidade mínima a ser solicitada ou quantidade
de entregas que serão realizadas. Validade da Ata de Registro de
Preço: 01 (um) ano.
Abertura / Sessão de disputa: em reunião pública, na Prefeitura
Municipal, às 14 h e 00 min. do dia 27 de janeiro de 2.011.
Informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Coordenadoria de Licitações, na Avenida Santa Catarina, nº. 616, Centro Fone / Fax: 47 3623-0121 ou 9151-8357 - Três Barras - SC.
Três Barras - SC, 05 de janeiro de 2.011.
ELOI JOSE QUEGE Prefeito Municipal.
NILTON AVANIR HURMUS
PREGOEIRO.

Aviso de Licitação PREGÃO Nº. 05/2.011

“AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL”.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC.
Procedimento Licitatório nº. 06/2.011 - Edital Pregão nº. 05/2.011.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC torna publico
para conhecimento dos interessados, que sob a regência da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 2.851 de 07/03/2005
e Decreto Municipal nº. 3.016/2006, e, da Lei de Licitações nº
8.666/93 com as alterações da 8.883/94, recebera ate as 09 h e
00 min. do dia 28 de janeiro de 2.011, Propostas para “Registro
de Preço para prestação de serviços de recapagem de pneus” em
tamanhos diversos, destinados a manutenção da frota veicular da
Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Desenvolvimento
Rural.
Sistema de entrega: mediante solicitação do contratante, independente de quantidade mínima a ser solicitada ou quantidade
de serviços que serão realizadas. Validade da Ata de Registro de
Preço: 01 (um) ano.
Abertura / Sessão de disputa: em reunião pública, na Prefeitura
Municipal, às 09 h e 00 min. do dia 28 de janeiro de 2.011.
Informações e cópias do Edital poderão ser obtidas na Coordenadoria de Licitações, na Avenida Santa Catarina, nº. 616, Centro Fone / Fax: 47 3623-0121 ou 9151-8357 - Três Barras - SC.
Três Barras - SC, 05 de janeiro de 2.011.
ELOI JOSE QUEGE
Prefeito Municipal.
NILTON AVANIR HURMUS
PREGOEIRO.

Três Barras
Prefeitura Municipal
Aviso de Licitação PREGÃO Nº. 04/2.011

“AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL”.
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC.
Procedimento Licitatório nº. 05/2.011 - Edital Pregão nº. 04/2.011.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS - SC torna publico para conhecimento dos interessados, que sob a regência
ASSINADO DIGITALMENTE
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Tunápolis
Prefeitura Municipal
Decreto Nº. 1364/2011, de 14 de Janeiro de 2011.
DECRETO Nº. 1364/2011, DE 14 DE JANEIRO DE 2011.

DISPÕE SOBRE PRAZO PARA EMPRESAS DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS DA LEI 963/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNICAS.
O PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, ESTADO DE SANTA CATARINA, usando das atribuições que lhe são
conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em conformidade com a
Legislação vigente e:
DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecido que a partir de 17 de janeiro as empresas
estabelecidas e com atividade comprovada no Município de no mínimo 02 (dois) anos e que tiverem faturamento nos últimos doze
12 meses não superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil
reais), podem usufruir dos benefícios da Lei 963/2009.
Art. 2º Fica estabelecido a partir de 17 de fevereiro as empresas
estabelecidas e com atividade comprovada no Município de no
mínimo 01 (um) ano e que tiverem faturamento nos últimos doze
12 meses não superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil
reais), podem usufruir dos benefícios da Lei 063/2009, se ainda
tiver disponibilidade orçamentária e financeira para este fim.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste ato correrão à
conta dos créditos orçamentários vigentes.
Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis, aos 14 de janeiro de
2011.
VOLMIR PEDRO LAWISCH
Prefeito em Exercício
Este Ato foi publicado na presente data.
Cleverson Inácio Kerkhoff
Técnico em Controladoria Interna.

Processo de Licitação 09.2011

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 09/2011
Edital de Pregão Presencial nº 07/2011
O Município de Tunápolis, torna público, para
o conhecimento dos interessados, que na forma
da Lei 8.666, de 21/06/93 e especialmente da
Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo de Licitação,
na modalidade de Pregão Presencial, pelo julgamento de menor
preço por item, de entrega de forma parcelada , para aquisição
de Produtos Químicos utilizados no tratamento da água da Sede e
Interior do Município.
Entrega das propostas até às 16h00min do dia 28/01/2011
Informações e íntegra do Edital, no Setor de Compras do
Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.
Tunápolis, SC, 13 de Janeiro de 2011
Volmir Pedro Lawisch
Prefeito em Exercício
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Dispensa de Licitação 01.2011 FMS

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2011
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS
1. DO OBJETO
O presente processo dispensa tem por objeto a contratação de
empresa especializada para cessão de direito de uso, locação, implantação, treinamento e manutenção de sistemas de informatização para a saúde pública da Secretaria Municipal de Saúde e Bem
Estar Social, para o exercício de 2011.
2. DA JUSTIFICATIVA
Considerando a necessidade da utilização de sistemas de informática específicos na área de saúde pública para viabilizar o desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e
Bem Estar Social.
Considerando a necessidade na continuidade dos serviços, visando atender ao interesse do serviço público de saúde e a manutenção das atividades desenvolvidas diariamente para atender aos
cidadãos do município.
Além disso, em razão do baixo valor para contratação, prevista nos
termos do art. 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93 que possibilita a
utilização da dispensa da licitação, conforme segue:
[
]
II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea “a” do inciso II do artigo anterior
e para alienação nos casos previstos nesta Lei, desde que não se
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizado de uma só vez.
Fundamentado na legislação e considerando necessidade e relevância do objeto desta dispensa, visando garantir o bem e atender
aos interesses municipais.
Tunápolis - SC, 03 de janeiro de 2011.
________________________
Bruno José Heberle
Gestor Fundo Municipal da Saúde.
3. DO FORNECEDOR
INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
CNPJ: 00.867.301/0002-06
Rua: Rua Fernando Ferrari, 35 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes.
Joaçaba - SC.
4. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR.
O fornecedor supracitado foi escolhido pelo menor preço após
comparativo de preços entre empresas do mesmo ramo de atividade. Considera-se empresa legalmente constituída, com apresentação das certidões negativas para comprovação da idoneidade.
5. DO VALOR CONTRATADO E DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO.
O valor contrato é R$ 3.689,64 (Três mil, seiscentos e oitenta e
nove reais de sessenta e quatro centavos). O preço ajustado para
a contratação condiz com o praticado no mercado regional.
6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
Unidade Orçamentária
Órgão 10 - Secretaria Municipal da Saúde
e Bem Estar Social.
Projeto/Atividade 2.030 (dotação 12)

Descrição
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 Manutenção dos Serviços do
Programa Saúde da Família

7. PRAZO DE VIGÊNCIA
O prazo de contratação para esta dispensa de licitação inicia-se
em 10 de janeiro de 2011 com vigência estabelecida até o dia 31
de Dezembro de 2011.
Tunápolis - SC, 03 de janeiro de 2011.
______________________
Sheila Inês Bieger Eidt	
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Turvo

Responsável pelo Setor de Compras
8. ENCAMINHAMENTO
Exmo Sr.
VOLMIR PEDRO LAWISCH
Prefeito Municipal em exercício.

Prefeitura Municipal
Convenio PREF 003/2011

Encaminhamos a Vossa Excelência para ratificação, o Processo de
Dispensa de Licitação nº 01/2011 - FMS, para o qual solicitamos a
possibilidade de viabilizá-lo, com a expedição do Termo de Ratificação do Processo.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO

Tunápolis - SC, 03 de janeiro 2011.

CONVENIO No 003/2011
CONVENIADA: Associação Irmã Carmen
OBJETO: Repasse de recursos financeiros objetivando custear
despesas com a finalidade de abrigagem de crianças e adolescentes do Município de Turvo, perante a Casa Lar Irmã Carmen.
Valor: R$ 47.000,00
Vigência: janeiro de 2011 a dezembro de 2011.

_______________________
Sheila Inês Bieger Eidt
Responsável pelo Setor de Compras
9. DO DESPACHO.
Tendo em vista as exposições motivadas neste documento e levando-se em consideração o relevante interesse público municipal
em questão, com base no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº
8.666/93, ratifico este processo de dispensa e autorizo a efetiva realização da despesa conforme fundamentado nos atos acima invocados. Publique-se de acordo com o artigo 26, da Lei nº
8.666/93.
Tunápolis - SC, 03 de janeiro 2011.
_____________________
Volmir Pedro Lawisch
Prefeito Municipal em exercício
10. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO.
Fica homologado e Adjudicado o presente processo de dispensa de Licitação em favor de INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO
LTDA, estabelecido na Rua Fernando Ferrari, 35 na cidade de Joaçaba - SC.
Assim, por conseqüência, determino a elaboração de autorização
de fornecimento, com subseqüente empenho, nos moldes deste
documento, depois de cumpridas todas as exigências impostas
pela Lei Federal nº. 8.666/93 para a efetivação do mesmo.
Tunápolis - SC., 03 de Janeiro de 2011.
_________________________
Volmir Pedro Lawisch
Prefeito Municipal em Exercício
____________________________
Marcos Andre Bonamigo
Assessor Jurídico OAB/SC 21.991

EXTRATO DE CONVENIO

Edital Proc Seletivo 001/2011

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2011/
SME
O Município de Turvo-SC, torna público que se acham abertas às
inscrições ao Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento
de vagas de professor na área da educação e na área da Educação
de Jovens e Adultos.
Inscrições: As inscrições serão realizadas de 17 de janeiro de 2011
a 21 de janeiro de 2011, das 8:00 às 11:00 horas e das 13:30
às 16:00 horas, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Esportes de Turvo, localizada na Rua Leoberto Leal, 669, Centro,
Turvo-SC, com o preenchimento do Requerimento de Inscrição.
Prova Escrita: A prova será realizada no dia 30 de janeiro de 2011,
das 08:00 às 10:00 horas, nas dependências do C.E.I. Profª Maria
das Dores Cordeiro Angeloni (Vila Manenti). Somente será admitida a entrada do candidato que comparecer até o horário estipulado e que estiver munido da Carteira de Identidade e do Requerimento de Inscrição.
O edital completo será afixado no mural e no site da Prefeitura
Municipal de Turvo www.turvo.sc.gov.br.
Turvo(SC), 12 de janeiro de 2011.
CECILIA LINO FERREIRA CONTI
Presidente da Comissão de Processo Seletivo Simplificado

Videira

_________________________
Bruno José Heberle
Gestor do Fundo Municipal Saúde

Prefeitura Municipal
Portaria Nº 0023/11

PORTARIA nº 0023/11
Nomeia Comissão de Avaliação de Imóvel
O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 72, IX, da Lei Orgânica do Município, e a vista do que consta a Comunicação Interna da Secretaria
de Planejamento, datada de 11 de janeiro de 2011 (anexa),
RESOLVE
ASSINADO DIGITALMENTE
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Art. 1º Designar ARNALDO POSANSKE, MIGUEL ALBERTO VIECELI E MARCELO RODRIGO VELOSO LIMA, para comporem a Comissão de Avaliação, a fim de avaliarem, no prazo de 10 (dez)
dias, 02 (duas) partes dos bens imóveis, de propriedade de Ivo
Testolin; matriculado no Registro de Imóveis desta Comarca sob o
nº 25.413, com as seguintes descrições:
“Uma área de terras com 2.867,67 m2 (dois mil, oitocentos e sessenta e sete metros e sessenta e sete decímetros quadrados),
parte integrante de uma área maior com 199.478,00 m2 (cento e
noventa e nove mil e quatrocentos e setenta e oito metros quadrados), situada nesta cidade, 1º subdistrito deste Município e
Comarca de Videira, matriculado no Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Videira sob o nº 25.413, com as seguintes confrontações: ao Norte, com 231,63 m com a área remanescente A;
ao Sul, com 234,56 m com a área remanescente B; ao Leste, com
13,00 m com a continuação do acesso para Santa Lúcia que divide as áreas da escola Municipal e terras de Marcelo Andriani; ao
Oeste, com 12,52m com a Rua que vai para o centro de Videira.”
“Uma área de terras com 1.211,05 m2 (um mil, duzentos e onze
metros e cinco decímetros quadrados), parte integrante de uma
área maior com 199.478,00 m2 (cento e noventa e nove mil e
quatrocentos e setenta e oito metros quadrados), situada nesta
cidade, 1º subdistrito deste Município e Comarca de Videira, matriculado no Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Videira
sob o nº 25.413, com as seguintes confrontações: ao Sudoeste,
com 151,00 m em linha curva com a área remanescente B; e ao
Nordeste, com 148,59 m com terras da Comunidade Linha Santa
Lúcia.
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.
Videira, 11 de janeiro de 2.011.
JORGE ANTONIO LOPES OLIVEIRA
Vice-Prefeito na Chefia do Executivo Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração
aos 11 dias de janeiro de 2.011.
VALMOR LUIZ DALL’AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0024/11

PORTARIA nº 0024/2011
Autoriza o Uso do Largo da Estação Ferroviária
O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 125, parágrafo 4º, da Lei Orgânica
do Município e, à vista do contido no Processo Administrativo nº
114/2011,
RESOLVE
Autorizar o uso do Espaço do Largo da Estação Ferroviária pela
I Am Bier Club, no dia 15 de janeiro de 2011, a fim de realizar a
promoção de suas festas.
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 15 de janeiro de 2011.
Videira, 12 de janeiro de 2011.
JORGE ANTONIO LOPES OLIVEIRA
Vice-Prefeito na Chefia do Executivo Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração
ASSINADO DIGITALMENTE
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aos 12 dias do mês de janeiro de 2011.
VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Portaria Nº 0025/11

PORTARIA nº 0025/11
Nomeia Comissão de Avaliação de Bens Inservíveis
O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições legais
e com fundamento no art. 72, IX, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE
Designar MARILDA GERALDINA BELLOZUPKO, ALTIVIR DENARDI, VANDERLEI ANTONIO CASSANEGO, FLÁVIO DE CARVALHO e
ADEMIR SANTO MEZAROBA, para comporem Comissão de Avaliação, a fim de avaliarem, no prazo de 10 (dez) dias, os bens
constantes da relação do Processo Administrativo nº 147/2011.
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.
Videira, 12 de janeiro de 2011.
JORGE ANTONIO LOPES OLIVEIRA
Vice-Prefeito na Chefia do Executivo Municipal
Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração
aos 12 dias do mês de janeiro de 2011.
VALMOR LUIZ DALL´AGNOL
Secretário de Administração

Consórcios Públicos
CIMVI
Resolução Nº 049, de 10 de janeiro de 2011
RESOLUÇÃO N° 049, DE 10 DE JANEIRO DE 2011.
Estabelece Comissão de Licitações para o CIMVI.
O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO
VALE DO ITAJAÍ - CIMVI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo de Intenções ratificado pelos Municípios e
pelo Contrato de Consórcio Público, e com base nos artigos 6º,
inciso XVI, e 51 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações,
RESOLVE:
Art. 1º - O processamento, a análise e o julgamento da habilitação
preliminar, da inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou
cancelamento, e das propostas relativas às licitações efetuadas
pelo Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí - CIMVI,
serão executadas pela Comissão Permanente de Licitações do Município de Timbó - SC, sede do Consórcio Público.
§ 1º - Para o exercício de 2011, a Comissão de que trata o “caput”
deste artigo é a designada pelo Prefeito do Município de Timbó,
na Portaria nº 1.747, de 10 de janeiro de 2011, e alterações posteriores.
§ 2º - Em suas licitações, o Consórcio Público poderá aceitar Certificado de Registro Cadastral de Fornecedores emitido por qualquer
um dos Municípios que o integram, confirmando-se sua validade
e autenticidade.
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Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Timbó, 10 de janeiro de 2011.
Laurino Dalke
Presidente
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Edital de Convocação Nº 0001/2011 - Assembléia
Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 0001/2011
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CINCO
Resolução Nº 0003/2011

Resolução n. 003/2011
Divulga a relação de inscritos e o resultado da classificação do
Edital de Processo Seletivo para Contratação em Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público nº. 0001, de 04 de janeiro
de 2011.
O Presidente do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO,
Sr. Nelmar Pinz, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas
atribuições legais, contratuais e estatutárias, em cumprimento as
disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio
Público e do Estatuto do CINCO, CONSIDERANDO as disposições
da Lei Federal 11.107/05 e Decreto Federal 6.017/05;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica divulgada a relação de inscritos e o resultado da
classificação do Edital de Processo Seletivo para Contratação em
Caráter Temporário de Excepcional Interesse Público nº. 0001, de
04 de janeiro de 2011, conforme Anexo I.
Art. 2º. Esta resolução entra a vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Fraiburgo, 13 de janeiro de 2011.
Nelmar Pinz
Presidente do CINCO
Prefeito de Fraiburgo

O Presidente do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, Sr.
Nelmar Pinz, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições legais, levando em consideração o contido no artigo 20
e seus parágrafos, tanto do Protocolo de Intenções quanto do
Contrato de Consórcio Público, visando atender as demais disposições legais, CONVOCAM os Chefes dos Poderes Executivos dos
municípios consorciados ao Consórcio Integrado do Contestado CINCO, para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a
ser realizada na sede do Consórcio sito à Avenida Rio das Antas,
n. 185, Centro, Fraiburgo, SC., em data de 28 de janeiro de 2011,
em primeira convocação as 09:00 horas, para tratar dos seguintes
assuntos como ordem do dia:
I - Prestação de Contas Trimestrais do Consórcio Público, discussão e votação;
II - Relatório Geral das atividades do Consórcio Público;
III - Licitações compartilhadas;
IV - Aprovação das tabelas de prestação de serviços horas máquinas e destinação de recursos;
V - A “apreciação de eventuais moções de censura”;
VI - Discussão e aprovação de Contratos de Rateio para 2011;
VII - Deliberação de assuntos relacionados com os objetivos e
finalidades do Consórcio Integrado do Contestado - CINCO;
VIII - Outros assuntos diversos.
Fraiburgo, 13 de janeiro de 2011.
Nelmar Pinz
Presidente do CINCO
Prefeito de FRAIBURGO

RESOLUÇÃO N. 003/2011
ANEXO I
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, Nº.
0001, DE 04 DE JANEIRO DE 2011.
RELAÇÃO DE INSCRITOS E CLASSIFICAÇÃO
CÓDIGO/FUNÇÃO
Ordem de
Número
Classificação
Inscrição
01.
0001

1./ ASSISENTE ADMINISTRATIVO

Nome

Pontuação

Simone Aparecida Santian Raldi

20

Critérios de desempate por ordem de eliminação:
1º) obter maior número de pontos a título de cursos de aperfeiçoamento na área específica de atuação.
2º) obter maior número de pontos a título de tempo de serviço na
área específica de atuação.
3º) portador de deficiência física, com capacidade e condições
para o exercício da função.
4º) maior idade.
Fraiburgo, 13 de janeiro de 2011.
Nelmar Pinz
Presidente do CINCO
Prefeito de Fraiburgo
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