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P L E N Á R I O

ATA DA 093ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2016
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

Às 09h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Aldo Schneider - Altair Silva -
Ana Paula Lima - Antônio Aguiar - Cesar Valduga
- Cleiton Salvaro - Dalmo Claro - Dirce
Heiderscheidt - Dr. Vicente Caropreso -
Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson
Merisio - Ismael dos Santos - João Amin - José
Nei Ascari - Kennedy Nunes - Leonel Pavan -
Luciane Carminatti - Luiz Fernando Vampiro -
Manoel Mota - Marcos Vieira - Mário Marcondes
- Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal - Narcizo
Parisotto - Natalino Lázare - Neodi Saretta -
Nilso Berlanda - Padre Pedro Baldissera -
Patrício Destro - Ricardo Guidi - Rodrigo Minotto
- Romildo Titon - Serafim Venzon - Silvio Dreveck
- Valdir Cobalchini - Valmir Comin.

que congela os investimentos em saúde,
educação e assistência social por 20 anos.

aumento da criminalidade na área rural,
solicitando policiamento ostensivo. [Taquígrafa:
Rubia]Faz referência à sessão especial

realizada pela Assembleia Legislativa,
homenageando as redes femininas de combate
ao câncer no estado de Santa Catarina,
declarando preocupação em relação às futuras
medidas do governo federal em detrimento da
população brasileira. [Taquígrafa: Elzamar]

**********
Partidos Políticos

Partido: PR
DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK

(Orador) - Registra a aprovação da PEC n. 241,
que vai limitar os gastos públicos pelos
próximos 20 anos, que atingirá diretamente os
trabalhadores, entendendo que se deverá usar
de muita cautela, porém, foi uma medida
necessária.

DEPUTADO LEONEL PAVAN (Orador)
- Informa que o senador Dalírio Beber e o
ministro da Educação, Mendonça Filho,
visitaram a região de Blumenau e Balneário
Camboriú, demonstrando grande preocu-
pação com o ensino básico, médio e
fundamental, além do ensino superior em
Santa Catarina.

Destaca que o governo de Santa
Catarina tem adotado cortes nas áreas
essenciais há muito tempo, colocando a
economia do estado como prioridade sem
prejudicar os direitos do cidadão catarinense.
[Taquígrafa: Ana Maria]

PRESIDÊNCIA - Deputado: Padre Pedro
Baldissera Comunica, ainda, que os recursos na

ordem de R$ 10 milhões, que fazem parte do
Plano de Ações Articuladas e do Programa de
Crescimento, estão garantidos, bem como os
recursos para o transporte escolar no município
de Camboriú e os recursos do Fundo do
Financiamento Estudantil - Fies -, que
atualmente atinge 30 mil estudantes catari-
nenses. [Taquígrafa: Cida]

DEPUTADO PADRE PEDRO
BALDISSERA (Presidente) - Abre os trabalhos da
sessão ordinária. Solicita a leitura da ata da
sessão anterior para aprovação e a distribuição
do expediente aos srs. deputados.

Partido: PP
DEPUTADO SILVIO DREVECK (Orador)

- Faz considerações sobre a Proposta de
Emenda Constitucional n. 241, que limita os
gastos públicos, frisando que tal medida,
apesar de polêmica, é necessária que o Brasil
volte a crescer e a gerar mais empregos, bem
como assegurar o recebimento das futuras
aposentadorias.

*********
Breves Comunicações

DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)
- Repercute a notícia da renúncia coletiva da
diretoria executiva da Fahece, do Cepon e do
Hemosc, atitude justificada pela dificuldade
financeira. Paralelamente, comenta a aprovação
da Proposta de Emenda Constitucional n. 241,

DEPUTADO ALTAIR SILVA (Orador) -
Destaca que a agricultura tem sustentado a
economia do país e contribuindo para a geração
de divisas, ressaltando a importância da
categoria. Demonstra preocupação com o

Enfatiza a importância da retomada
do crescimento para recuperar a indústria, o
comércio e a prestação de serviços, que geram
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riquezas e, consequentemente, aumentam a
arrecadação, proporcionando aos governos
mais recursos para serem investidos em
políticas públicas. [Taquígrafa: Sara]

da taxa Selic ou mexer na sonegação fiscal,
uma das grandes formas de corrupção no país,
ou ainda reduzir a publicidade. Por fim,
questiona o que será do país se a referida PEC,
que trará limitações de investimentos na
saúde, na educação e na área social, for apro-
vada no Senado. [Taquígrafa: Cristiany]

A Presidência comunica que a
comissão de Turismo e Meio Ambiente
apresentou parecer favorável aos Ofícios n.s:
0263/2016, 0381/2016, 0474/2016,
0566/2016 e 0598/2016.Partido: PT

DEPUTADA LUCIANE CARMINATTI
(Oradora) - Manifesta-se contra a PEC n. 241,
que cria um teto máximo para os gastos
públicos, ressaltando que o estado deve
cumprir com as funções básicas para o
cidadão: saúde, educação e serviço social.
Entende que há necessidade de limitar os
gastos do governo, sugerindo a redução de 1%

Finda a pauta da Ordem do Dia.
DEPUTADO PADRE PEDRO

BALDISSERA (Presidente) - Passa à Explicação
Pessoal e, não havendo mais oradores a fazer
uso da palavra, encerra-a, convocando outra,
ordinária, para a presente data, às 14h.
[Taquígrafa: Elzamar] [Revisão Final -
Taquígrafa: Renata].

**********
Ordem do Dia

DEPUTADO PADRE PEDRO
BALDISSERA (Presidente) - Dá início à Ordem
do Dia, relatada na íntegra.

Passaremos à Ordem do Dia.

ATA DA 094ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA

REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2016
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO GELSON MERISIO

Às 14h, achavam-se presentes os seguintes
srs. deputados: Aldo Schneider - Altair Silva -
Ana Paula Lima - Antônio Aguiar - Cesar Valduga
- Cleiton Salvaro - Dalmo Claro - Darci de Matos
- Dirce Heiderscheidt - Dr. Vicente Caropreso -
Fernando Coruja - Gabriel Ribeiro - Gelson
Merisio - Ismael dos Santos - João Amin - José
Nei Ascari - Leonel Pavan - Luciane Carminatti -
Luiz Fernando Vampiro - Manoel Mota - Marcos
Vieira - Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal -
Narcizo Parisotto - Natalino Lázare - Neodi
Saretta - Nilso Berlanda - Padre Pedro
Baldissera - Patrício Destro - Ricardo Guidi -
Rodrigo Minotto - Romildo Titon - Serafim
Venzon - Silvio Dreveck - Valdir Cobalchini -
Valmir Comin.

Aprovado. manutenção vai promover melhor escoamento
da produção do oeste catarinense. [Taquígrafa:

Ana Maria]

Requerimento n. 1.049/2016, de
autoria da deputada Ana Paula Lima, que
solicita o envio de mensagem aos gerentes das
Empresas de Comunicação RBS, SBT, Rede TV,
RIC/Record e Band-SC para implantar antena
repetidora de TV na cidade de Canelinha.

DEPUTADO SERAFIM VENZON
(Orador) - Comenta a corajosa votação da
emenda constitucional que estabelece um
limite para os gastos públicos federais,
acreditando que a PEC n. 241 paulatinamente
estender-se-á aos estados e municípios.

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão.
Explica que limitar os gastos do

poder público não significa apenas a contenção
com funcionários, é mais abrangente, a
exemplo das obras estaduais que são feitas
com empréstimos bancários, dependendo do
governo federal e com altos juros, salientando
o governo passará, daqui a 20 anos, a pagar os
gastos com o dinheiro disponível em caixa.

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
Aprovado.
Esta Presidência comunica que

defere de plano os Requerimentos n.s:
1.047/2016, de autoria do deputado Milton
Hobus; 1.048/2016, de autoria do deputado
Natalino Lázare; 1.050/2016 e 1.058/2016,
de autoria do deputado Padre Pedro Baldissera;
1.051/2016, 1.052/2016, 1.053/2016,
1.054/2016 1.055/2016 e 1.056/2016, de
autoria do deputado Antônio Aguiar;
1.057/2016, de autoria do deputado Cleiton
Salvaro; e 1.059/2016, de autoria do deputado
Gabriel Ribeiro.

PRESIDÊNCIA - Deputados:
Valmir Comin Enfatiza a significativa mudança, já

que os juros pagos pelo governo, na realidade,
serão pagos pelos contribuintes e subtraídos
da Saúde, Educação e Segurança.

Padre Pedro Baldissera
DEPUTADO PADRE PEDRO

BALDISSERA (Presidente) - Abre os trabalhos da
sessão ordinária. Solicita a leitura da ata da
sessão anterior para aprovação e a distribuição
do expediente aos srs. deputados.

Deputado Leonel Pavan (Aparteante) -
Afirma que a PEC veio em boa hora, em função
da crise, porém, adverte à necessidade de
estender tais medidas aos estados e
municípios. Declara não entender a reclamação
do PT, considerando-os responsáveis pela crise
que vive o povo brasileiro. [Taquígrafa: Sara]

Suspende a sessão até as 15h para
a manifestação, em Sessão Especial, do
excelentíssimo senhor Sandro José Neis,
procurador-geral de Justiça do Estado, que
prestará contas do relatório anual de atividades
do Ministério Público de Santa Catarina.
[Taquígrafa: Cida]

Comunica também que serão
enviadas aos destinatários, conforme
determina o art. 206 do Regimento Interno, as
Indicações n.s: 0442/2016, de autoria do
deputado Natalino Lázare; e 0443/2016, de
autoria do deputado Altair Silva.

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI
(Orador) - Manifesta-se favorável à PEC n. 241,
que estabelece um teto para os gastos federais
para os próximos 20 anos. Entende que o
governo deve reduzir os gastos em setores não
prioritários sem prejudicar os investimentos em
educação e saúde, ressaltando que é a saída
para o momento de crise que o Brasil
atravessa. Também defende a reforma da
Previdência.

**********
Ordem do Dia

DEPUTADO VALMIR COMIN
(Presidente) - Reabre a sessão ordinária e dá
início à Ordem do Dia, relatada na íntegra.

Finda a pauta da Ordem do Dia.
**********

Explicação Pessoal
Passaremos à Ordem do Dia. DEPUTADO CESAR VALDUGA (Orador)

- Faz menção ao Dia Nacional de Prevenção à
Obesidade e ao Dia Mundial da Saúde Mental,
destacando o trabalho da Frente Parlamentar
pela Reforma Psiquiátrica e Reforma
Antimanicomial.

Pedido de Informação n. 0134/2016,
de autoria do deputado Leonel Pavan, a ser
encaminhado ao governador do estado, ao
secretário de estado de Segurança Pública e ao
comandante-geral da Polícia Militar, solicitando
informações acerca da abordagem feita pela
Polícia Militar ao Sr. Leonel Júnior Pavan.

Deputado Serafim Venzon
(Aparteante) - Parabeniza o deputado pela
relevância do tema e cumprimenta o presidente
Michel Temer pela aprovação da referida PEC
no Congresso Nacional.Ressalta que o Brasil vive um surto

de doenças devido ao descuido em garantir
alimentação balanceada, e que é preciso
combater e prevenir o problema que vem
adquirindo proporções epidêmicas.

DEPUTADO VALMIR COMIN
(Presidente) - Não havendo mais oradores a
fazer uso da palavra, encerra a sessão,
convocando outra, especial, para o dia 17 de
outubro, às 19h, em comemoração ao Dia do
Médico. [Taquígrafa: Cristiany] [Revisão Final -

Taquígrafa: Renata].

Em discussão.
(Pausa)
Não havendo quem o queira discutir,

encerramos sua discussão. Informa que o governo do estado vai
iniciar as obras de restauração dos trechos da
SC-283, que liga Concórdia às cidades de
Seara e Chapecó, acrescentando que tal

Em votação.
Os srs. deputados que o aprovam

permaneçam como se encontram.
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A T O S  D A  M E S A

ATO DA PRESIDÊNCIA ATOS DA MESA

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 009, de 21 de outubro de 2016 ATO DA MESA Nº 603, de 14 de outubro de 2016
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e
parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

RESOLVE: RESOLVE:
DESIGNAR o servidor GERSON RODRIGO DE

BANDEIRA PAMPLONA, matrícula nº 1458, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, o cargo de
provimento em comissão de Diretor-Geral, código PL/DAS-8, enquanto
durar o impedimento do respectivo titular CARLOS ALBERTO DE LIMA
SOUZA, que se encontra em fruição de férias por quinze dias, a contar
da data de 21 de outubro de 2016 (GP - Diretoria Geral).

EXCLUIR do Ato da Mesa nº 567, de 05 de outubro de
2016, os servidores DANIELA DA CUNHA KIRST LEGAS, matrícula 7208,
JOÃO NADIR GUEDES GONÇALVES, matrícula 7186, e RONY ALVES DE
RAMOS, matrícula 7176.
Republicado por incorreção

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário

Deputado GELSON MERISIO Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
Presidente *** X X X ***

*** X X X *** ATO DA MESA Nº 624, de 20 de outubro de 2016

ATOS DA MESA DL
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

RESOLVE:ATO DA MESA Nº 044-DL, de 2016
DISPENSAR o servidor CIRO SILVEIRA, matrícula nº 1500,

da função de Assessoria técnica-administrativa - Protocolo e Arquivamento,
código PL/FC-2, do Grupo de Atividades de Função de Confiança, a contar de
1º de novembro de 2016 (DRH - Diretoria de Recursos Humanos).

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, em conformidade com o disposto no art. 50 do Regimento
Interno, no uso de suas atribuições
CONCEDE autorização ao Senhor Deputado Kennedy Nunes para
ausentar-se do País, no período de 7 a 19 de novembro do corrente
ano, a fim de participar da Conferência Internacional das Cidades Irmãs
da China, que será realizada na Cidade de Chongqing, bem como visita
técnica em parceria com o Fórum Comunitário de Representantes dos
Conselhos Locais de Taiwan (TCF), na Cidade de Taipei.

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 625, de 20 de outubro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 20 de outubro de 2016.
Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - 1º Secretário

RESOLVE:Deputado Pe. Pedro Baldissera - 2º Secretário
DISPENSAR o servidor JULIO CESAR PRATES,

matrícula nº 1248, da função de Chefia de Seção - Administração do
Posto do Correio, código PL/FC-3, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, a contar de 1º de outubro de 2016 (DA - Coordenadoria de
Serviços Gerais).

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO DEPUTADO KENNEDY NUNES
Of. GKN/133/16 Florianópolis, 13 de outubro de 2016.
Excelentíssimo Senhor
Deputado Gelson Merisio

Deputado GELSON MERISIO - PresidentePresidente da Alesc
Deputado Valmir Comin - SecretárioSenhor Presidente,
Deputado Pe. Pedro Baldissera - SecretárioCom os meus cordiais cumprimentos, acatando determinação do

Excelentíssimo Deputado Kennedy Nunes, solicito a Vossa Excelência
autorização para o mesmo se ausentar do país, nos dias 07 a 19 de
novembro do corrente ano, quando estará em viagem a na China.

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 626, de 20 de outubro de 2016

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no
exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI e parágrafo
único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC,

Tendo como objetivo participar d Conferencia Internacional das
Cidades Irmãs da China, que será realiza na cidade de Chongqing, bem
como visita técnica em parceria com o Fórum Comunitário de
Representantes dos Conselhos Locais de Taiwan (TCF), na cidade de Taipei.

RESOLVE:
TORNAR SEM EFEITO o Ato da Mesa nº 444, de 24 de

agosto de 2016.Limitado ao exposto e, contando com o seu deferimento,
aproveito a oportunidade para reiterar votos de alta estima e distinta
consideração.

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - SecretárioAtenciosamente,

*** X X X ***Custódio de Souza
ATO DA MESA Nº 627, de 20 de outubro de 2016Chefe de Gabinete
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2640/2016,

Lido no Expediente
Sessão 18/10/16

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 045-DL, de 2016

RESOLVE: com fundamento no art. 28 da Resolução
nº 002, de 11 de janeiro de 2006, alterada
pela Resolução nº 009 de 31 de agosto de
2011, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015,

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA, de acordo com o art. 51, § 6º, da Constituição do Estado e
com o art. 316, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno, no uso de suas
atribuições
COMUNICA a prorrogação do prazo de vigência da Medida Provisória nº
207, de 2016, que “Altera o art. 2º da Lei nº 16.968, de 2016, que
institui o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa
Catarina, ao Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina
(HEMOSC), ao Centro de Pesquisas Oncológicas Dr. Alfredo Daura Jorge
(CEPON) e aos Hospitais Municipais”.

ATRIBUIR à servidora MARLI LIMA BARROSO,
matrícula nº 1132, ADICIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO, em nível de
Especialização, no valor correspondente ao índice 1,8658, estabelecido
no Anexo X, da Resolução nº 002, de 11 janeiro de 2006, com efeitos
a contar de 8 de setembro de 2016.PALÁCIO BARRIGA VERDE, em Florianópolis, 17 de outubro de 2016.

Deputado GELSON MERISIO - PresidenteDeputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - SecretárioDeputado Valmir Comin - 1º Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - SecretárioDeputado Pe. Pedro Baldissera - 2º Secretário

*** X X X ****** X X X ***
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ATO DA MESA Nº 628, de 20 de outubro de 2016 CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de contribuição,
ao servidor PAULO JOSE ROSA, matrícula nº 1355, no cargo de Analista
Legislativo II, habilitação Nível Médio, código PL/ALE-53, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos integrais e paridade na
forma da lei, a contar de 1º de novembro de 2016.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, tendo
em vista o que consta do Processo nº 2460/2016,

RESOLVE: com fundamento no inciso VII do art. 62
c/c o art. 77 da Lei nº 6.745, de 28 de
dezembro de 1985 com a redação dada
pela Lei Complementar nº 605, de 18 de
dezembro de 2013,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 633, de 20 de outubro de 2016

CONCEDER à servidora MARIVANIA PIZZI, matrícula nº
6307, ocupante do cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível
Médio/Operador de TV, código PL/ALE-31, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES,
sem remuneração, a partir de 1º/8/2016 até 30/06/2019.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2893/2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de

contribuição, ao servidor ALTAMIRO OSMAR KOERICH, matrícula nº
851, no cargo de Analista Legislativo III, habilitação Nível Superior,
código PL/ALE-70, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa,
com proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de
novembro de 2016.

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 629, de 20 de outubro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições e nos termos do parágrafo
único do art. 63 do Regimento Interno da ALESC,

RESOLVE: com fundamento no art. 16 da Lei
Complementar nº 491, de 20 de janeiro de
2010

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

CONSTITUIR Comissão de Sindicância Investigativa,
integrada pelos servidores DANIELE DE MIRANDA SILVA, matrícula 7209,
que presidirá os trabalhos, ROSANA BUNN, matrícula nº 4251, e ELIAS
AMARAL DOS SANTOS, matrícula nº 6332, com os encargos de, no prazo
de 30 (trinta dias), apurar suposto desaparecimento de bens no depósito da
ALESC e possível baixa irregular de bens inservíveis, ratificando a solicitação
da Diretoria Administrativa, através do Ofício nº 145/DA/2016.

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 634, de 20 de outubro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2934/2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de contribuição,
à servidora DEBORA MARA CARDOSO BORGES, matrícula nº 1294, no
cargo de Analista Legislativo III, habilitação Nível Superior, código PL/ALE-70,
do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos integrais e
paridade na forma da lei, a contar de 1º de novembro de 2016.

Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 630, de 20 de outubro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2973/2016,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 635, de 20 de outubro de 2016
CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de

contribuição, ao servidor VILSON JOSE FLORIANO, matrícula nº 2159,
no cargo de Analista Legislativo I, habilitação Nível Fundamental, código
PL/ALE-30, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa, com
proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de
novembro de 2016.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2974/2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,Deputado GELSON MERISIO - Presidente

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, à servidora CRISTINA LIGOCKI PINTO WESCHENFELDER,
matrícula nº 1503, no cargo de Analista Legislativo III, habilitação Nível
Superior/Taquígrafo, código PL/ALE-69, do Quadro do Pessoal da
Assembleia Legislativa, com proventos integrais e paridade na forma da
lei, a contar de 1º de novembro de 2016.

Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
ATO DA MESA Nº 631, de 20 de outubro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2978/2016,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 636, de 20 de outubro de 2016
CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de contribuição,

ao servidor HUGO GREGHI, matrícula nº 1620, no cargo de Analista
Legislativo III, habilitação Nível Superior, código PL/ALE-70, do Quadro do
Pessoal da Assembleia Legislativa, com proventos integrais e paridade na
forma da lei, a contar de 1º de novembro de 2016.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA
CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2865/2016,

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

Deputado GELSON MERISIO - Presidente
Deputado Valmir Comin - Secretário

CONCEDER APOSENTADORIA por tempo de
contribuição, à servidora MARIA SALETE WILLEMANN, matrícula nº
1145, no cargo de Analista Legislativo II, habilitação Nível Médio,
código PL/ALE-50, do Quadro do Pessoal da Assembleia Legislativa,
com proventos integrais e paridade na forma da lei, a contar de 1º de
novembro de 2016.

Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário
*** X X X ***

ATO DA MESA Nº 632, de 20 de outubro de 2016
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA

CATARINA, no exercício de suas atribuições, com amparo no inciso XVI
e parágrafo único do artigo 63 do Regimento Interno da ALESC, e tendo
em vista o que consta do Processo nº 2904/2016, Deputado GELSON MERISIO - Presidente

RESOLVE: com fundamento no art. 3º da Emenda
Constitucional nº 47, de 5 de julho de
2005,

Deputado Valmir Comin - Secretário
Deputado Pe. Pedro Baldissera - Secretário

*** X X X ***
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P U B L I C A Ç Õ E S  D I V E R S A S

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

administrativa de notificações de autuação ou de penalidades por
infrações de trânsito no âmbito do Estado de Santa Catarina, na
forma que especifica, exarou parecer pelo rediligenciamento à
Secretaria de Estado da Segurança Pública, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL/0194.4/2016, de autoria do Deputado Mário Marcondes, que
cria o Conselho Estadual de Segurança Pública do Estado de Santa
Catarina e adota outras providências, exarou parecer pelo
rediligenciamento à Secretaria de Estado da Segurança Pública,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
O Deputado Dirceu Dresch não teve matérias para relatar. O
Deputado Mauro de Nadal relatou extrapauta a seguinte
proposição: PL/0256.1/2016, de autoria do Deputado Aldo
Schneider, que denomina de Alair Maria Stapait, o auditório da
Escola de Educação Básica Maria Rita Flor, no Município de
Bombinhas. exarou parecer pela aprovação da matéria, que posto
em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O
Deputado Valdir Cobalchini relatou extrapauta o PL/0027.1/2009,
de autoria do Deputado Darci de Matos, que dispõe sobre a criação
de Banco de DNA de criminosos sexuais no âmbito do Estado de
Santa Catarina, exarou parecer pela rejeição da matéria, pois o
Deputado João Amin não manifestou seu voto vista à matéria, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade,
PL/0048.6/2011, de autoria do Deputado Antônio Aguiar, que
dispõe sobre a cobrança de serviços de estacionamento no Estado
de Santa Catarina, exarou parecer pelo apensamento aos
PL/0031.8/2016, PL/0055.5/2014, PL/0034.0/2016,
PL/0264.1/2014 e PL/0093.0/2016, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado José Nei
Ascari relatou extrapauta o PL/0245.9/2016, de autoria do
Tribunal de Justiça do Estado, que acrescenta incisos ao § 3º do
art. 3º da Lei nº 15.327, de 2010, que "institui o Sistema de
Gestão Centralizada de Depósitos sob Aviso à Disposição do Poder
Judiciário do Estado de Santa Catarina", exarou parecer pela
aprovação da matéria, que posto em discussão, foi cedido vista ao
Deputado Narcizo Parisotto e a Deputada Luciane Carminatti. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença
dos Senhores Deputados e dos demais presentes e encerrou a
presente reunião, da qual, eu Robério de Souza, Chefe da
Secretaria, lavrei a Ata que, após lida e aprovada por todos os
membros, será assinada pelo Senhor Presidente e, posteriormente,
publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA.
Às nove horas do dia 13 de setembro de dois mil e dezesseis, com
amparo nos artigos 131 e 134 do Regimento Interno, sob a
Presidência do Senhor Deputado Mauro de Nadal, reuniram-se na
Sala das Comissões, os Deputados Membros da Comissão de
Constituição e Justiça: João Amin, Silvio Dreveck, Valdir Cobalchini,
Ricardo Guidi, José Nei Ascari e Dirceu Dresch, substituindo a
Deputada Luciane Carminatti. Os Deputados: Marcos Vieira e
Narcizo Parisotto justificaram suas ausências. O Deputado João
Amin relatou as seguintes proposições: OF/0225.1/2016, de
autoria de Entidade Social, que solicita a alteração da
denominação da Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de
São Francisco do Sul, exarou parecer pela aprovação da matéria,
que posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PL/0237.9/2016, de autoria do Deputado Cesar Valduga, que
revoga a letra "e" e modifica a redação da letra "k" do inciso V do
art. 8º da Lei nº 7.543, de 1988, para adequação aos princípios
constitucionais, exarou parecer pelo diligenciamento à Secretaria
de Estado da Casa Civil, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. PL/0017.0/2016, de autoria do
Deputado Darci de Matos, que institui a Semana Catarinense
Interdisciplinar de Ética e Cidadania nas Escolas Públicas, no
Estado de Santa Catarina, exarou parecer pela rejeição da matéria,
que posto em discussão, foi cedido vista em gabinete ao Deputado
José Nei Ascari. O Deputado Silvio Dreveck relatou a seguinte
proposição: OF/0618.3/2016, de autoria de Entidade Social, que
solicita a alteração da Lei nº 3.168, de 1963, que declara de
utilidade pública, o Centro Espírita Caridade de Jesus, de São
Francisco do Sul, exarou parecer pela rejeição e posterior
arquivamento da matéria, que posto em discussão e votação, foi
aprovado por unanimidade. O Deputado Valdir Cobalchini relatou
as seguintes proposições: PLC/0008.4/2016, de autoria do
Deputado José Nei Ascari, que altera a Lei Complementar nº 281,
de 2005, que "regulamenta o art. 170, os arts. 46 a 49 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Estadual
e estabelece outras providências", para adequar sua redação à
Convenção da ONU, sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, exarou parecer pela admissibilidade da matéria, que
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade.
PSA/0003.9/2016, de autoria dos Deputados Fernando Coruja e
Dirceu Dresch, que susta o Decreto nº 1.989, de 2000, que
"dispõe sobre a concessão de auxílio-alimentação aos servidores
públicos civis e militares ativos da Administração Direta,
Autárquica e Fundacional, instituído pela Lei nº 11.647, de 28 de
dezembro de 2000", exarou parecer pelo diligenciamento à
Secretaria de Estado da Casa Civil, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado Ricardo Guidi
relatou a seguinte proposição: PL/0223.3/2016, de autoria do
Deputado Cesar Valduga, que declara de utilidade pública o Centro
Espírita Umbandista Pai Tomé e Cabocla Indaiá da Cachoeira, de
Criciúma, que posto em discussão, foi cedido vista em gabinete à
Deputada Luciane Carminatti. PL/0199.9/2016, de autoria do
Deputado Antônio Aguiar, que inclui no calendário oficial de
eventos do Estado de Santa Catarina a Festa da Tainha, no
Município de BaIneário Barra do Sul, exarou parecer favorável a
matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O Deputado José Nei Ascari relatou as seguintes
proposições: PLC/0009.5/2016, de autoria do Deputado Cesar
Valduga, que acrescenta parágrafo único ao art. 2º-B da Lei
Complementar nº 422, de 2008, para garantir percentagem mínima
ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica,
exarou parecer pelo rediligenciamento à Secretaria de Estado da
Assistência Social, Trabalho e Habitação, que posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. PL/0213.1/2016, de
autoria do Deputado Cesar Valduga, que dispõe sobre anulação

Sala de Reunião das Comissões, 13 de setembro de 2016.
Deputado Mauro de Nadal

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X ***

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E 3ª REUNIÃO SIMULTANEA
DA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA; FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO E DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
PÚBLICO.
Às onze horas do dia quatorze de setembro de dois mil e
dezesseis, reuniram-se no Plenarinho Deputado Paulo Stuart
Wright, com amparo nos artigos 131 do Regimento Interno, as
Comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e
Tributação e a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público. O Deputado Mauro de Nadal, Presidente da Comissão de
Constituição e Justiça, com a presença dos senhores Deputados:
Silvio Dreveck; Luciane Carminatti; José Nei Ascari; Narcizo
Parisotto; João Amin e Ricardo Guidi. Os Deputados Valdir
Cobalchini e Marcos Vieira justificaram suas ausências. O
Deputado Antônio Aguiar, substituindo o Presidente da Comissão
de Finanças e Tributação, Deputado Marcos Vieira, presidiu a
Comissão de Finanças e Tributação, com a presença dos senhores
Deputados: Altair Silva; Roberto Salum, substituindo o Deputado
Antônio Aguiar, Dalmo Claro; Dirceu Dresch, Fernando Coruja,
Gabriel Ribeiro e Rodrigo Minotto. O Deputado Serafim Venzon,
Presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público, com a presença do senhores Deputados: Rodrigo Minotto,
Dirceu Dresch, Fernando Coruja, Nilso Berlanda, Manoel Mota e
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Natalino Lázare. Aberto os trabalhos, o Deputado Mauro de Nadal,
Presidente da Comissão de Constituição relatou o
PLC/0015.3/2016, de autoria do Tribunal de Justiça, que autoriza
a concessão de subsídio de assistência médico-social a servidores
e magistrados inativos do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina, exarou parecer pela admissibilidade da matéria, com
emenda supressiva, que posto em discussão e votação, foi apro-
vado por unanimidade. PL/0014.2/2016, de autoria do Tribunal de
Justiça, que altera a redação do art. 2º da Lei Complementar nº
188, de 1999, que dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento da
Justiça (FRJ) e adota outras providências, exarou parecer favorável
a matéria, que posto em discussão, foi cedido vista em gabinete à
Deputada Luciane Carminatti. PL/0016.4/2016, de autoria do
Tribunal de Justiça, que altera a composição do Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina, transforma cargos e adota outras
providências, exarou parecer favorável a matéria, que posto em
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado
Antônio Aguiar, presidindo a Comissão de Finanças e Tributação
relatou as seguintes proposições: PL/0015.3/2016, exarou
parecer pela admissibilidade da matéria com emendas
supressivas, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. PLC/0016.4/2016, exarou parecer favorável a
matéria, que posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade. O Deputado Serafim Venzon, Presidente da
Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatou
as seguintes proposições: PLC/0015.3/2016, exarou parecer
favorável com emendas supressivas, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. PL/0016.4/2016, exarou
parecer pela admissibilidade da matéria, que posto em discussão
e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, os Senhores Presidentes agradeceram a presença dos
Senhores Deputados e dos demais presentes e encerraram a
presente reunião, da qual, eu, Robério de Souza, Chefe da
Secretaria, lavrei a Ata que, após lida e aprovada por todos os
membros, será assinada pelos Senhores Presidentes e,
posteriormente, publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado Neodi Saretta pela aprovação e arquivamento do
OF./0012.1/2016, que encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Associação e Promoção do Menor Carente de Campo Erê, referente
ao exercício de 2015. Por último, fez a leitura do parecer do
Senhor Deputado Romildo Titon pela aprovação e arquivamento do
OF./350.5/2016, que encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Associação Assistencial Lar Betânia, de Blumenau, referente ao
exercício de 2015. O Senhor Presidente, colocou em discussão e
votação todos os pareceres, que foram aprovados por
unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente passou aos
demais assuntos: (1) realização de uma Audiência Pública sobre o
Sistema Socioeducativo em meio aberto, liberdade assistida e
prestação de serviços à comunidade, decorrente dos encaminha-
mentos da Audiência Pública sobre o Sistema Socioeducativo
realizada no dia dezoito de abril do corrente. A data prevista para a
audiência é o dia seis de outubro de 2016; O Senhor Presidente
salientou que o sistema socioeducativo em sistema fechado tem
um custo muito alto e pouca eficiência, sendo necessário discutir
formas para se tornar o sistema mais eficiente. O Senhor
Deputado Ismael dos Santos concordou com a proposta e
salientou que considera indispensável a presença do Judiciário na
discussão. O Senhor Presidente colocou em votação a realização
da Audiência Pública que foi aprovada por unanimidade. (2)
Realização do Segundo Seminário de Práticas Exitosas, no mês de
novembro, em data a ser definida, que colocada em discussão e
votação, foi aprovada por unanimidade; (3) Realização da Semana
Estadual de Sensibilização para a destinação de recursos para o
Fundo da Infância e Adolescência - FIA no final do ano, conforme
estabelece a lei, que colocada em discussão e votação, foi apro-
vada por unanimidade; (4) Evento de certificação das pessoas e
empresas que destinaram recursos para o FIA. Colocado em
discussão e votação, a realização do evento foi aprovada por
unanimidade. Por fim, o Senhor Presidente passou aos informes:
(1) Realização da Audiência Pública sobre o Marco Legal da
Primeira Infância no dia quatro de agosto com a presença do
Deputado Federal, hoje Ministro, Osmar Terra e da Deputada
Federal Carmen Zanotto; (2) Participação da Comissão de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente no grupo articulado pelo
Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente que
vem discutindo as demandas do Sistema Socioeducativo Catari-
nense, conforme deliberação na Audiência Pública realizada em
dezoito de abril do corrente. O Senhor Deputado Luis Fernando
Vampiro solicitou a palavra para fazer um relato sobre um projeto
de lei de sua autoria que obriga as empresas de banho e tosa de
animais domésticos tenham sistema de monitoramento para que
os donos possam acompanhar os serviços. Tal projeto teve muitos
questionamentos nas redes sociais sobre a necessidade de
proteção, neste mesmo sentido, das crianças nas creches, sendo
que já existe em tramitação um projeto, de autoria do Senhor
Deputado Valmir Comin, que obriga as creches a terem esse tipo
de sistema. Por fim, informou que, com base em dados do IBGE, o
número de animais domésticos é quase o dobro do número de
crianças nas residências de Santa Catarina, por isso a intenção do
projeto é evitar que maus tratos aos animais continuem
acontecendo neste tipo de serviço. O Senhor Presidente comentou
que nada é mais justo do que termos elementos objetivos para se
cobrar das pessoas que são pagas para executarem os serviços,
no entanto, é preciso se analisar, sob o ponto de vista jurídico, a
questão do direito de imagem e do direito das crianças e o
legislador precisa ter cuidado com o que irá tornar lei, pois
vivemos num sistema judicializado. O Senhor Deputado Ismael dos
Santos comentou que acontecem em Santa Catarina algumas
distorções da lei e que os critérios deveriam ser socioeconômicos,
como no fornecimento de medicamentos, por exemplo. Nada mais
havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada à reunião que
eu, Luciana Garcia Winck, Chefe de Secretaria, lavrei a Ata, que após
lida e aprovada por todos os membros, será assinada pelo senhor
Presidente e publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Sala das Comissões, 14 de setembro de 2016.
Deputado Mauro de Nadal

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
Deputado Antônio Aguiar

Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
Deputado Serafim Venzon

Presidente da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
*** X X X ***

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 18ª LEGISLATURA
Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às
dez horas, na Sala de Reuniões da Imprensa da Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a presidência do
senhor Deputado Doutor Vicente, com amparo nos artigos 131 e
134 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 3ª
Reunião Ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança
e do Adolescente, referente à 2ª Sessão Legislativa da 18ª
Legislatura. Foram registradas as presenças dos senhores
deputados: Ismael dos Santos, Ricardo Guidi e Luis Fernando
Vampiro. Foram justificadas as ausências dos senhores deputados
César Valduga, Neodi Saretta e Romildo Titon. O Senhor
Presidente abriu a reunião, colocando em discussão e votação a
ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. Em
seguida, o senhor Presidente colocou em discussão e votação as
matérias distribuídas aos Relatores, solicitando ao Senhor
Deputado Ismael dos Santos que efetuasse a leitura dos pareceres
dos deputados relatores. O Senhor Deputado Ismael dos Santos,
fez a leitura do parecer do Senhor Deputado César Valduga do
OF./0013.2/2016, que encaminha documentação para
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Sociedade Patronato Anjo da Guarda, de Catanduvas, referente ao
exercício de 2012, por nova diligência, em função de alteração na
denominação da entidade. Em seguida, relatou o
OF./0301.7/2016, que encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Associação Blumenauense de Amparo aos Menores, de Blumenau,
referente ao exercício de 2015, exarando parecer pela aprovação e
arquivamento. Ato contínuo, fez a leitura do parecer do Senhor

Deputado Doutor Vicente
Presidente

*** X X X ***
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES
INTERNACIONAIS E DO MERCOSUL, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA
18ª LEGISLATURA.

Evangélica União Cristã, de Blumenau, referente ao exercício de
2015", exarando parecer pela aprovação. OF./Nº 0262.6/2016 -
que "Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação Beneficente
Cristã Real Esperança, de BaIneário Comboriú, referente ao
exercício de 2015", exarando parecer pelo diligenciamento. OF./Nº
0408.6/2016 - que "Encaminha documentação para a manutenção
do título de reconhecimento de utilidade pública da Ação Social
Santo Antônio de Itapema (ASAI), referente ao exercício de 2015",
exarando parecer pela aprovação. OF./Nº 0496.0/2016 - que
"Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Rotary Club de Florianópolis
Atlântico, de Florianópolis, referente ao exercício de 2015", ",
exarando parecer pela aprovação. OF./Nº 0016.5/2016 - que
"Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Municípios
da Região da Grande Florianópolis, referente ao exercício de
2015", exarando parecer pela aprovação. OF./Nº 0373.1/2016 -
que "Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Grupo Escoteiro do Ar
Pelicano - 108/SC, de Blumenau, referente ao exercício de 2015",
exarando parecer pela aprovação. Colocados em discussão e
votação foram aprovados por unanimidade. Ao Senhor Deputado
Fernando Coruja que passou a relatar em bloco as seguintes
preposições: OF./ Nº 0437.0/2016 - que "Encaminha
documentação para a manutenção do titulo de reconhecimento de
utilidade pública da Sociedade Divina Providência, de Florianópolis,
referente ao exercício de 2015", exarando parecer pela aprovação.
OF./ Nº 0426.8/2016 - que "Encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Associação Casa Irmã Dulce, de Tijucas, referente ao exercício de
2015", exarando parecer pela aprovação. OF./ Nº 0233.1/2016 -
que "Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Sociedade Espírita
Ranchinho dos Trabalhadores do Espaço, de Florianópolis,
referente ao exercício de 2015", exarando parecer pela aprovação.
OF./ Nº 0461.0/2016 - que "Encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da
Federação Catarinense de Associações de Municípios (FECAM), em
Florianópolis, referente ao exercício de 2015", exarando parecer
pelo diligenciamento. OF./ Nº 0494.9/2016 - que "Encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Ação Social a Trindade (ASTP), em
Florianópolis, referente ao exercício de 2015", exarando parecer
pela aprovação. OF./Nº 0573.7/2015 - que "Encaminha
documentação para a manutenção do titulo de reconhecimento de
utilidade pública da Associação Empresarial de Navegantes (ACIN),
de Navegantes, referente ao exercício de 2015", exarando parecer
pela aprovação. OF./Nº 0637.6/2016 - que "Encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Associação Comunitária Dona Ema Cevei, de
Correia Pinto, referente ao exercício de 2015", exarando parecer
pela aprovação. OF./Nº 0609.2/2016 - que "Encaminha
documentação para a manutenção do titulo de reconhecimento de
utilidade pública da Associação Barrasulense da Terceira Idade
(ATIBBS), de Barra do sul, referente ao exercício de 2015",
exarando parecer pela aprovação. OF./Nº 0642.3/2016 - que
"Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública do Grupo de Trabalho
Comunitário Catarinense (GTCC), de Florianópolis, referente ao
exercício de 2015", exarando parecer pela aprovação. OF./Nº
0574.8/2016 - que "Encaminha documentação para a manutenção
do título de reconhecimento de utilidade pública da Associação
Hansahoehe, referente ao exercício de 2015", exarando parecer
pela aprovação. OF./Nº 0647.8/2016 - que "Encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Associação Comunitária Cristã, de São
Francisco do Sul, referente ao exercício de 2015", exarando
parecer pela aprovação. OF./Nº 565.7/2016 - que "Encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Associação Nossa Senhora de Guadalupe, de
Joinville, referente ao exercício de 2015", exarando parecer pela
aprovação. OF./Nº 0600.4/2016 - que "Encaminha documentação
para a manutenção do título de utilidade pública da Associação
Santa Luiza de Marillac, de Joinville, referente ao exercício de
2015", exarando parecer pela aprovação. OF./Nº 497.1/2016 -

Aos quatorze dias do mês de setembro de 2016, às 17 horas, no
Gabinete do Deputado Rodrigo Minotto, Sala 114, na Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina, sob a Presidência do
Deputado Rodrigo Minotto e com amparo nos artigos 131 e 134 do
Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 3ª Reunião
Ordinária da Comissão de Relacionamento Institucional,
Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul, da 2ª
Sessão Legislativa Da 18ª Legislatura. Foi registrada a presença
dos senhores deputados: Neodi Saretta, Kennedy Nunes, Antônio
Aguiar, Silvio Drevec e Ricardo Guidi. Havendo quorum regimental,
o Senhor Presidente abriu a reunião e agradeceu a presença de
todos. Ato contínuo, o Senhor Presidente abriu a palavra aos
membros da Comissão e todos declinaram de fazer uso da palavra,
quando o Senhor Presidente reassumiu a palavra e deu conheci-
mento aos Membros da Comissão sobre a pauta, composta unica-
mente pelo requerimento para a realização de Seminário
Internacional do Mercosul a ser concretizado por esta Comissão,
em parceria com a União dos Parlamentares Sul Americanos e do
Mercosul - UPM e com a Universidade do Sul de Santa Catarina -
UNISUL, versando sobre os desafios do Mercosul, no mês de
novembro do corrente ano, no Palácio Barriga Verde. Após a leitura
do Requerimento o mesmo foi posto em votação e aprovado, por
unanimidade. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente
agradeceu a presença dos Senhores Deputados e encerrou a
reunião. E para constar, eu, Secretário da Comissão, Luciano de
Carvalho Oliveira, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada
será assinada pelo Senhor Presidente e, posteriormente será
publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado Rodrigo Minotto
Presidente

*** X X X ***
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 18ª LEGISLATURA.
Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às
onze horas, na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência
do Senhor Deputado Serafim Venzon, com amparo nos artigos 131
e 134 do Regimento Interno, foram abertos os trabalhos da 15ª
Reunião Ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e
Serviço Público, referente à 2ª Sessão Legislativa da 18ª
Legislatura. Foi registrada a presença dos Senhores Deputados:
Serafim Venzon, Dirceu Dresch, Nilso Berlanda, Fernando Coruja e
Rodrigo Minotto. Os Senhores Deputados Manoel Mota e Natalino
Lázare apresentaram justificativas. Havendo quórum regimental o
Senhor Presidente abriu a reunião, agradeceu a presença dos
Senhores Deputados. Na sequência o Senhor Presidente submeteu
à apreciação e votação as Atas: da 14ª Reunião Ordinária, 3ª
Reunião Extraordinária Simultânea das Comissões de Constituição
e Justiça, Finanças e Tributação e Trabalho Administração e
Serviço Público, que foram aprovadas por unanimidade.
Obedecendo a ordem de chegada, o Senhor Presidente passou à
palavra ao Senhor Deputado Nilso Berlanda que não tinha matéria
para relatar. Ao Senhor Deputado Dirceu Dresch que passou a
relatar o parecer do Deputado Manoel Mota, relator do OF./Nº
0657.0/2016 - que "Encaminha documentação para a manutenção
do título de reconhecimento de utilidade pública da Fundação Osny
José Gonçalves, de Rio do Sul, referente ao exercício de 2015",
exarando parecer pelo diligenciamento, que colocado em discussão
e votação foi aprovado por unanimidade. Ao Senhor Deputado
Rodrigo Minotto que passou a relatar em bloco as seguintes
preposições: PL./Nº 191.1/2016 que - "Declara de utilidade
pública a Associação de Moradores do Arapongas, do Municípios
de Araranguá", exarando parecer pela aprovação. OF./Nº
0365.1/2016 - que "Encaminha documentação para a manutenção
do título de reconhecimento de utilidade pública da Associação
Vida, de Joinville, referente ao exercício de 2015", exarando
parecer pela aprovação. OF./Nº 0713.1/2015 - que "Encaminha
documentação para a manutenção do título de reconhecimento de
utilidade pública da Cáritas Solidariedade de Caçador, referente ao
exercício de 2014", exarando parecer pelo diligenciamento. OF./Nº
0371.0/2016 - que "Encaminha documentação para a manutenção
do título de reconhecimento de utilidade pública da Missão
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que "Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Sociedade de Assistência
Social, Educacional e de Apoio aos Desamparados de Lages
(SASEADLA), referente ao exercício de 2015", exarando parecer
pela aprovação. Colocados em discussão e votação foram apro-
vados por unanimidade. O Senhor Deputado Dirceu Dresch,
comentou sua participação em uma Audiência Pública sobre a
Reforma Trabalhista e Previdenciária no dia 20 de setembro/2016
e que era necessário realizar grandes debates regionais para
assegurar os direitos conquistados pelos trabalhadores. O Senhor
Deputado Nilso Berlanda comentou sobre a necessidade da
reforma para adequar as Leis trabalhistas e que as greves dos
Bancos e da Celesc estão prejudicando muito a população. Nada
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença
dos Senhores Deputados e encerrou a presente reunião
convocando os mesmos para próxima Reunião Ordinária, que será
realizada no dia 18 de outubro do corrente ano. E para constar eu,
secretário da Comissão, Jero dos Passos Espíndola, lavrei a
presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e, posteriormente será publicada no Diário da
Assembleia Legislativa.

AVISOS DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2016 - 2ª REPUBLICAÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE VIAGENS PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E CORRELATOS DE
PASSAGENS TERRESTRES E AÉREAS
DATA: 09/11/2016 - HORA: 09:00 horas
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues na
Coordenadoria de Licitações até as 09:00 h do dia 09 de novembro de
2016. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br).
Florianópolis, 19 de outubro de 2016.

Lonarte Sperling Veloso
Deputado Serafim Venzon Coordenador de Licitações e Contratos

Presidente *** X X X ***
*** X X X *** AVISO DE LICITAÇÃO

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRABALHO,
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO, DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 18ª LEGISLATURA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que realizará licitação na
seguinte modalidade:Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às onze horas,

na Sala de Reunião das Comissões, sob a Presidência do Senhor Deputado
Serafim Venzon, com amparo nos artigos 131 e 134 do Regimento Interno,
foram abertos os trabalhos da 16ª Reunião Ordinária da Comissão de
Trabalho, Administração e Serviço Público, referente à 2ª Sessão Legislativa
da 18ª Legislatura. Foi registrada a presença dos Senhores Deputados:
Serafim Venzon, Dirceu Dresch, Fernando Coruja e Natalino Lázare. Os
Senhores Deputados Manoel Mota e Rodrigo Minotto apresentaram
justificativas. Ausente o Senhor Deputado Nilso Berlanda. Havendo quórum
regimental o Senhor Presidente abriu a reunião, agradeceu a presença dos
Senhores Deputados. Na sequência o Senhor Presidente submeteu à
apreciação e votação a Ata da 15ª Reunião Ordinária, que foi aprovada por
unanimidade. Obedecendo a ordem de chegada, o Senhor Presidente
passou à palavra ao Senhor Deputado Dirceu Dresch que não tinha matéria
para relatar. Ao Senhor Deputado Fernando Coruja que passou a relatar o
parecer do Deputado Manoel Mota em bloco, relator do OF./Nº
0570.4/2016 - que “Encaminha documentação para a manutenção do título
de reconhecimento de utilidade pública do Instituto Carl Hoepcke, de
Florianópolis, referente a exercício de 2015”, exarando parecer pela
aprovação. OF./Nº 0430.4/2016 - que "Encaminha documentação para a
manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública do Comitê para
a Democratização da Informática de Santa Catarina (CDI-SC), em
Florianópolis, referente ao exercício de 2015”, exarando parecer pela
aprovação. Colocados em discussão e votação foram aprovados por
unanimidade. Ao Senhor Deputado Natalino Lázare que não tinha matéria
para relatar. Ao Senhor Deputado Serafim Venzon que passou a relatar em
bloco o PL./Nº 0117.2/2016 - que "Declara de utilidade pública a
Associação Cultural Social Grüne Nadeln Volkstanzgruppe - Grupo Folclórico
Verdes Agulhas, com sede no Município de Ituporanga", exarando parecer
pela aprovação com Emenda Substitutiva Global. O PL. Nº 0102.6/2016 -
que "Declara de utilidade pública o Clube de Mães Estrela Guia, de Vitor
Meirelles", exarando parecer pela aprovação. Colocados em discussão e
votação foram aprovados por unanimidade. O Senhor Deputado Dirceu
Dresch apresentou requerimento no sentido de “realização de AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS, a serem promovidas por esta Comissão em parceria com a
Comissão de Direitos Humanos, com autoridades e entidades da sociedade
catarinense, para debater a PEC 241 e o PLP 257”. Colocado em discussão,
o Presidente da Comissão Senhor Deputado Serafim Venzon fez um relato
sobre as dificuldades imposta pela mesa diretora desta Alesc, sobre as
realizações de audiências públicas fora desta casa. Ato continuo o Senhor
Deputado Dirceu Dresch ficou de refazer o Requerimento, buscando outros
direcionamentos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradeceu a presença dos Senhores Deputados e encerrou a presente
reunião convocando os mesmos para próxima Reunião Ordinária, que será
realizada no dia 08 de novembro do corrente ano. E para constar eu,
secretário da Comissão, Jero dos Passos Espíndola, lavrei a presente ata
que após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e,
posteriormente será publicada no Diário da Assembleia Legislativa.

CONCORRÊNCIA Nº 002/2016
OBJETO: Contratação de empresas especializadas em prestação de
serviços de publicidade e propaganda
DATA: 07/12/2016 - HORA: 09:00 horas
ENTREGA DOS ENVELOPES: Os envelopes contendo a parte
documental e as propostas comerciais deverão ser entregues no
Protocolo Geral da ALESC até as 08:30 h do dia 07 de dezembro de
2016. O Edital poderá ser retirado na Coordenadoria de Recursos
Materiais, no 6º andar, Edifício João Cascaes na Avenida Hercílio Luz,
301, esquina com a Rua João Pinto, Centro - Florianópolis e no site
eletrônico (www.alesc.sc.gov.br).
Florianópolis, 19 de outubro de 2016.

Lonarte Sperling Veloso
Coordenador de Licitações

*** X X X ***

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO
O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa

Catarina, designado pela Portaria nº 1561/2016, comunica que,
atendidas as especificações constantes do próprio edital, a licitação
modalidade Pregão nº 029/2016, obteve o seguinte resultado:
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,
SUSTENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO - SIGRH.
Lote Único

RAZÃO SOCIAL VALOR FINAL
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS
TECNOLOGICOS SA

R$ 4.999.990,00

Florianópolis, 20 de outubro de 2016
JOAO GABRIEL PEREIRA ZIMMERMANN

PREGOEIRO
*** X X X ***

ERRATA

ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2016
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC, com
sede na rua Dr. Jorge Luz Fontes, nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP
88020-900, comunica aos interessados que em face de erro de
digitação no Aviso de Publicação da Concorrência 001/2016 (Serviços
Terceirizados), está republicando o referido Aviso conforme segue:
ONDE SE LÊ:
DATA: 10/12/2015 - HORA: 09:00 horas
LEIA-SE:
DATA: 01/12/2016 - HORA: 09:00 horas

Deputado Serafim Venzon Florianópolis/SC, 19 de outubro de 2016.
Presidente Lonarte Sperling Veloso

*** X X X *** Coordenador de Licitações e Contratos
*** X X X ***
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EXTRATOS
veiculação de mensagens de vídeo (VTs) em emissoras de televião
aberta no Estado de Santa Catarina, produzidas e editadas pela
Diretoria de Comunicação Social da ALESC.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 116 c/c Art. 57, II, da Lei 8.666/93; Atos
da Mesa nº 094/2015, nº 128/2015, e 131/2016 e; Autorização Administrativa
através Ofício DIR nº 474/2016

EXTRATO Nº 197/2016
REFERENTE: Contrato nº 058/2016 celebrado em 30/09/2016
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Florianópolis/SC, 21 de outubro de 2016CONTRATADA: Teltec Solutions Ltda.
Deputado Gelson Merísio- PresidenteOBJETO: Aquisição de switches core, respectivos módulos, serviços de

configuração e instalação com garantia estendida de 36 meses para
adequar a infraestrutura de rede de dados da ALESC.

Thamy Soligo- Diretora de Comunicação Social
Rubens Olbresch- Presidente da Acaert

*** X X X ***VALOR: R$680.000,00
EXTRATO Nº 201/2016FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/06/1993, e alterações, que

regulamenta o art. 37, inciso XXI da CF de 1988; Lei nº 10.520 de
17/07/2002; Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006; Atos da
Mesa nº 94 de 09/02/2015 e nº 128 de 27/02/2015; Autorização
Administrativa para Processo Licitatório nº 144 de 23/06/2016; e
Edital de Pregão Presencial nº 23 de 25/08/ 2016.

REFERENTE: Convênio nº 004/2016 celebrado em 1º/11/2016
PRIMEIRA CONVENENTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina
SEGUNDA CONVENENTE: Santinvest S/A Crédito Financiamento e
Investimentos
OBJETO: Realização de consignação em folha de pagamento de
parcelas referentes a empréstimos e financiamentos concedidos aos
Beneficiários da ALESC pela SANTINVEST.

Florianópolis, 19 de outubro de 2016.
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral
Reinhard Richter- Diretor de Tecnologia e Informações

VIGÊNCIA: 01/11/2016 a 31/10/2021Diego Brites Ramos- Sócio
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 116 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores; Decreto Estadual nº 080/2011; Atos da
Mesa nº 94 e 128, de 09/02 e 27/02/2015 respectivamente;
Autorização Administrativa através do Ofício DRH nº 313/2016.

*** X X X ***
EXTRATO Nº 198/2016

REFERENTE: Contrato nº 060/2016 celebrado em 13/10/2016
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

Florianópolis, 21 de outubro de 2016.CONTRATADA: Ibrowse Consultoria e Informática Ltda.
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-GeralOBJETO: Prestação de serviços o apoio à administração de redes, à

administração de bancos de dados e em segurança da informação no
ambiente computacional da ALESC.

Carlos Antônio Blosfeld- Diretor
Juarez Medeiros Gualberto- Diretor

*** X X X ***VALOR: R$1.367.687,52, que se refere a quantidade de Unidades de
Serviços Técnicos- UST’s máximas, R$ 43.752, no valor unitário de R$
31,26, a serem cosnumidas sob demanda.

OFÍCIOS

FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666 de 21/06/93, e suas alterações,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal de 1988;
Lei nº 10.520 de 17/07/2002; Lei Complementar nº 123 de
14/12/2006; Atos da Mesa nº 94/2015, nº 128/2015 e 131;2016;
Autorização Administrativa através Processo Licitatório nº 028 de
06/08/2015, partes integrantes deste instrumento, assim como todas
as cláusulas e condições contidas nas peças que o compõe; Edital do
Pregão Presencial nº 002/2016. Liminar no Mandado de Segurança de
nº 0310123-13.2016.8.24.0023, de 06/10/2016;

OFÍCIO Nº 715/16
Ofício nº 22/2016 Sombrio, 03 de outubro de 2016

Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Proteção
Ambiental Aguapé, de Sombrio, referente ao exercício de 2015.

Edimilson Pereira Colares
Presidente

Lido no Expediente
Florianópolis, 19 de outubro de 2016. Sessão de 18/10/16
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral *** X X X ***
Reinhard Richter- Diretor de Tecnologia e Informações OFÍCIO Nº 716/16
André Cozza Magrisso- Sócio Administrador Ofício nº 043/2016 Capinzal, 07 de outubro de 2016

*** X X X *** Encaminha documentação para a manutenção do título de
reconhecimento de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais (APAE), de Capinzal, referente ao exercício de 2015.

EXTRATO Nº 199/2016
REFERENTE: 01º Termo aditivo celebrado em 30/09/2016, referente
ao Contrato CL nº 009/2016-00, celebrado em 31/06/2016. Alexandre Antonio Barato
CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
(ALESC)

Presidente
Lido no Expediente

CONTRATADA: Chalé Administradora de Imóveis Sessão de 18/10/16
OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade, considerando a
titularidade do patrimônio objeto da locação e o contrato de
administração de imóvel celebrado entre as empresas signatárias deste
aditivo, atender ao pedido da LOCADORA para substituir a procuradora
Chalé Administradora Ltda., CNPJ nº 06.242.277/0001-07, por Chalé
Imobiliária Ltda., CNPJ nº 76.312.263/0001-06

*** X X X ***
OFÍCIO Nº 717/16

CE-046/16 Mafra, 29 de setembro de 2016
Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Associação Comercial e Industrial de
Mafra e Rio Negro, em Mafra, referente ao exercício de 2015.

FUNDAMENTO LEGAL: Capítulo III, Seção I, da Lei 8.666/93; Lei nº
8.245/91; Resolução 007/2015 da ALESC e alterações posteriores; Atos
da Mesa 094/2015, 128/2015 e 131/2016 e; Autorização Administrativa
através do Ofício nº 346/2016 do Deputado Vicente Caropreso.

Juciliana Zeczowski
Executiva

Lido no Expediente
Sessão de 18/10/16

Florianópolis/SC, 20 de outubro de 2016 *** X X X ***
Carlos Alberto de Lima Souza- Diretor-Geral OFÍCIO Nº 718/16
Claudia Valim Cardoso- Diretor Administrativo Encaminha documentação para a manutenção do título de

reconhecimento de utilidade pública da Fundação Instituto Tecnológico
de Joinville (FITEJ), referente ao exercício de 2015.

Sr. Mauro Oscar Schmitz- Representante Legal
*** X X X ***

EXTRATO Nº 200/2016 Carlos Alberto Lessa
REFERENTE: 01º Termo aditivo celebrado em 06/09/2016, referente
ao Convênio CL nº 004/2015-00, celebrado em 26/08/2015.

Presidente
*** X X X ***

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) OFÍCIO Nº 719/16
CONTRATADA: Associação Catarinense de Emissoras de rádio e
Televisão (ACAERT).

Ofício nº 100 Florianópolis, 17 de outubro de 2016.
Encaminha documentação para a manutenção do título de reconheci-
mento de utilidade pública da Associação Du Projetus, de Florianópolis,
referente ao exercício de 2015.

OBJETO: O presente termo aditivo tem por finalidade alterar o objeto
inicial do Convênio 004/2015-00 com vistas a permitir a conjugação de
esforços mútuos e otimização da operacionalização e veiculação de
mensagens de utilidade pública relacionadas com os objetivos
institucionais da ALESC junto às emissoras de televisão aberta
estabelecidas no Estado de Santa Catarina.

Eliete Alano de Oliveira
Presidente

Lido no Expediente
Sessão de 19/10/16

As obrigações do presente Termo Aditivo contemplam a previsão de *** X X X ***
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PARECER
orçamentos;
f) demais condições e exigências para as transferências de
recursos a entidade públicas e privadas;
II - (VETADO);PARECER PRELIMINAR
III - (VETADO)

Referência: Projeto de Lei nº
PL/110/2016.

§ 1º Integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias
Anexo de Metas Fiscais, em que serão estabelecidas metas
anuais, em valores correntes e constantes, relativas a
receitas, despesas, resultados nominal e primário e
montante da dívida pública, para o exercício a que se
referirem e para os dois seguintes.

Procedência: Governamental.
Assunto: “Dispõe sobre, as diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro
de 2017 e estabelece outras
providências”. § 2º O Anexo conterá, ainda:
Relator: Deputado Marcos Vieira. I - avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano

anterior;Senhoras Deputadas e
Senhores Deputados, II - demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e

metodologia de cálculo que justifiquem os resultados
pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três
exercícios anteriores, e evidenciando a consistência delas
com as premissas e os objetivos da política econômica
nacional;

1 - INTRODUÇÃO
Usando das prerrogativas regimentais que nos concede o art. 128,
inciso VI, do Regimento desta Assembléia Legislativa, AVOCAMOS o
Projeto de Lei em referência, que “dispõe sobre as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e estabelece
outras providências”, encaminhado a este Poder pelo Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, cuja Mensagem nº 467 se faz acompa-
nhada da Exposição de Motivos - EM nº 084/2016 da Secretaria de
Estado da Fazenda, a qual destaca o desdobramento do Projeto de Lei
em sua disposição preliminar, seus capítulos, seções e disposições
finais.

III - evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três
exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos
obtidos com a alienação de ativos;
IV - avaliação da situação financeira e atuarial:
a) dos regimes geral de previdência social e próprio dos
servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador;

A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO tem como principal finalidade
orientar a elaboração dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e
de Investimentos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
buscando sintonizar a Lei Orçamentária Anual - LOA com as diretrizes,
objetivos e metas da Administração Pública Estadual, levando-se em
conta princípios orçamentários e metas fiscais, que determina a
Constituição Estadual e Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de
maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

b) dos demais fundos públicos e programas estatais de
natureza atuarial;
V - demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia
de receita e da margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado.
§ 3º A lei de diretrizes orçamentárias conterá Anexo de
Riscos Fiscais, onde serão avaliados os passivos
contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas
públicas, informando as providências a serem tomadas, caso
se concretizem.

Analisando comparativamente com as Leis de Diretrizes Orçamentárias
- LDOs editadas após a Constituição de 1989, propositora deste
preceito pré-orçamentário, constatamos mais uma vez que o Projeto de
Lei em análise apresenta poucas alterações com relação aos
anteriores, seguindo disposição constitucional que definiu a forma de
sua elaboração.

§ 4º A mensagem que encaminhar o projeto da União
apresentará, em anexo específico, os objetivos das políticas
monetária, creditícia e cambial, bem como os parâmetros e
as projeções para seus principais agregados e variáveis, e
ainda as metas de inflação, para o exercício subseqüente”.De conformidade com as disposições do artigo 165, § 2º da

Constituição Federal: 2 - DO CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO DO
PLDO“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo

estabelecerão: Encaminhado ao expediente da Mesa, em 15 de abril do ano em curso,
e lido no dia 19 de abril, 30ª Sessão Ordinária, após o dia 15 de abril,
tem-se como cumprido o disposto no inciso II do artigo 35 da ADCT:

......................................................................
§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas
e prioridades da administração pública federal, incluindo as
despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente,
orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá
sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a
política de aplicação das agências financeiras oficiais de
fomento”.

“Art. 35 - Até a entrada em vigor da legislação prevista no art.
121 da Constituição Federal/1988:
I - ..............................................................
II - O projeto de lei de diretrizes orçamentárias será
encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento
do exercício financeiro e devolvido para sanção até o
encerramento do primeiro período da sessão legislativa”.De acordo com o § 3º do artigo 120 da Constituição Estadual, a Lei de

Diretrizes Orçamentárias: Passaremos à análise preliminar dos itens para verificar o cumprimento
das exigências constitucionais e legais citadas anteriormente.“I - arrolará as metas e as prioridades da administração

pública, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subseqüente;

3 - ANÁLISE
Passamos a analisar a proposta formulada pelo Chefe do Poder
Executivo, traçando diretrizes da política a ser executada, submetida à
aprovação deste Poder, no exercício de 2017:

II - orientará a elaboração da lei orçamentária anual;
III - disporá sobre as alterações, na legislação tributária;
IV - e estabelecerá a política de aplicação das agências finan-
ceiras oficiais de fomento”.

A apreciação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias - PLDO, por
este Poder, envolve a discussão e o aperfeiçoamento de instrumentos
que moldam a peça orçamentária aos objetivos e programas delineados
no Plano Plurianual - PPA - 2016/2019, orientando a elaboração da
proposta orçamentária e definindo controles para a execução do orça-
mento, necessários para garantir a eficácia das diretrizes e metas
definidas.

Disciplina também, sobre os critérios e o pagamento dos precatórios
judiciais e estabelece os limites percentuais de participação dos
Poderes Legislativo e Judiciário, o Ministério Público e da Fundação
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, na Receita Líquida
Disponível, parâmetro para a elaboração de suas respectivas propostas
orçamentárias. 3.1 Das Metas e Prioridades da Administração Pública Estadual para

2017O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária versa ainda em
conformidade com o art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei
Complementar nº 101, de 04/05/2000):

As metas da Administração Estadual para o exercício financeiro de
2017, parte integrante deste projeto de lei, segundo demonstra o
Senhor Secretário de Estado da Fazenda em sua Exposição de Motivos
de nº 084/2016, cujas obras e serviços retratam os investimentos
estaduais contemplados no Pacto por Santa Catarina, a serem execu-
tados com recursos provenientes de operações de crédito interna,
contratadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, bem como junto ao Banco do Brasil S|A.

“Art. 4º A lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto
no § 2º do art.165 da Constituição e:
I - disporá também sobre:
a) equilíbrio entre receitas e despesas;
b) critérios e forma de limitação de empenho, a ser efetivada
nas hipóteses previstas na alínea b do inciso II deste artigo,
no art. 9º e no inciso II do § 1º do art. 31; O objetivo do Anexo de Metas e Prioridades - Anexo I (fls. 23 a 30) do

PLDO - é identificar, dentre os programas, ações e subações e seus
respectivos objetos de execução, constantes do Plano Plurianual - PPA -
2016/2019, as metas e prioridades da administração pública estadual
para o exercício financeiro de 2017, consideradas estratégicas por

c) (VETADO)
d) (VETADO)
e) normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos
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contemplarem os contratos de obras e serviços, em execução,
importantes para a consecução dos objetivos do PPA, no intuito de
orientar a elaboração e execução da lei orçamentária anual.

considerando as diretrizes gerais estabelecidas no referido projeto ora
em análise.
Destaca-se nesse contexto a ação planejada, descentralizada e
transparente, mediante o incentivo à participação da sociedade catari-
nense por meio dos Conselhos de Desenvolvimento Regional e das
audiências públicas do orçamento estadual regionalizado, com as
Secretarias de Estado Setoriais e suas entidades vinculadas,
planejando e normatizando as políticas públicas na sua área de
atuação e as Agências de Desenvolvimento Regional atuando como
responsáveis por introduzir e motivar a interação e a participação da
sociedade catarinense para, de forma planejada, implementar e
executar políticas publicas e viabilizar instrumentos de desenvolvimento
econômico sustentável para a geração de novas oportunidades de
emprego e renda.

Neste ínterim, devem também fazer parte deste anexo as prioridades
elencadas através das Audiências Públicas do Orçamento Estadual
Regionalizado - 2016, que foram realizadas pela Assembleia Legislativa
em todas as regiões do Estado.
3.2 Do Anexo dos Riscos Fiscais - Passivos Contingentes (Art. 4º, §
3º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000)
Em cumprimento ao art. 4º, § 3º, da Lei Complementar nº 101, de
04.05.2000, o presente Anexo conceitua e classifica os riscos fiscais,
avalia os passivos contingentes, e procura identificar e contextualizar
condicionantes que possam afetar as contas públicas.
O anexo de Riscos Fiscais, fl.67 do PLDO, no valor de
R$11.395.679.268,48 (onze bilhões, trezentos e noventa e cinco
milhões, seiscentos e setenta e nove mil e duzenntos e sessenta e oito
reais e cinquenta centavos) compreendem a frustração da receita
corrente em relação às metas fixadas, além da expansão da dívida e da
despesa acima das previstas. Ao contrário das despesas programadas,
a efetivação de passivos contingentes pode vir a representar risco para
a gestão orçamentária estadual. Entre os riscos com estas
características encontram-se os passivos contingentes relativos às
ações movidas contra a Administração Pública Estadual. A identificação
destes riscos se faz a partir do levantamento pela Advocacia Geral do
Estado das ações que tramitam na justiça e que poderão impactar o
Tesouro Estadual.

As metas de governo foram definidas a partir de programas concebidos
de acordo com as orientações estratégicas do Plano Plurianual,
fundamentadas no trinômio - descentralização administrativa, partici-
pação comunitária e desenvolvimento regional.
O Projeto em epígrafe dá continuidade à concretização dos objetivos do
programa do Governo do Estado que tem como premissas básicas a
melhoria da qualidade de vida dos catarinenses, a modernização da
gestão pública, o desenvolvimento ambiental, a inclusão social, o
desenvolvimento econômico e a regionalização do desenvolvimento.
Por fim, enfatizamos que a proposta de diretrizes orçamentárias orienta-
se para a manutenção de um desenvolvimento econômico e social
sustentado, embasado na solidez das finanças públicas e num perfil de
crescimento que busca a melhoria do bem estar de toda sociedade
catarinense.

A partir de um comparativo dos Riscos Fiscais da Lei nº 16.672 de 31
de julho de 2015, - LDO, com o referido Projeto em análise, podemos
constatar um aumento de R$ 2.247.808.205, (dois bilhões, duzentos e
quarenta e sete milhões, oitocentos e oito mil e duzentos e cinco
reais), representando 24,57% superior.

3.5 Das Diretrizes Para o Limite Percentual de Despesas dos Poderes
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Fundação
Universidade do Estado de Santa Catarina

3.3 Do Anexo de Metas Fiscais Anuais (Art. 4º, § 1º, da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000)

No art. 26 do referido projeto são demonstrados os limites percentuais
de cada Poder, Órgão ou Entidade, no compartilhamento dos recursos
da Receita Líquida Disponível:Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar nº 101 - LRF, o

Anexo de Metas Anuais do PLDO 2016, fls. 31 e 32, LDO-2017,
estabelece a meta de resultado primário do setor público consolidado
para o exercício de 2017 e indica as metas de 2018 e 2019. A cada
exercício, havendo mudanças no cenário macroeconômico interno e
externo, as metas serão revistas no sentido de manter uma política
fiscal responsável.

- Assembléia Legislativa do Estado - 4,51% - (quatro inteiros e
cinquenta e um centéssimos por cento); Tribunal de Contas do Estado -
1,66% - (um inteiro e sessenta e seis centéssimos por cento); Tribunal
de Justiça do Estado - 9,31% - (nive inteiros e trinta e um centéssimos
por cento); Ministério Público do Estado - 3,91% - (três inteiros e
noventa e um centéssimos por cento); e Fundação Universidade do
Estado - UDESC - 2,49% - (dois inteios e quarenta e nove centéssimos
por cento).

Podemos destacar ainda, que é compromisso da política fiscal do
Estado promover a melhoria dos resultados da gestão fiscal, com vistas
a implementar políticas sociais redistributivas e a financiar
investimentos em infraestrutura que ampliem a capacidade interna de
produção pelo setor privado, por meio da eliminação de gargalos
logísticos.

Para fins de atendimento ao disposto no art. 27 deste PLDO, a
“Receita Líquida Disponível (RLD), observado o disposto no inciso V do
art. 123 da Constituição Estadual, é o total das Receitas Correntes do
Tesouro do Estado, deduzidos os recursos vinculados provenientes de
taxas que, por legislação específica, devem ser alocadas a
determinados órgãos ou entidades, de receitas patrimoniais,
indenizações e restituições do Tesouro do Estado, de transferências
voluntárias ou doações recebidas, da compensação previdenciária entre
o regime geral e o regime próprio dos servidores, da cota-parte do
Salário-Educação, da cota-parte da Contribuição de Intervenção do
Domínio Econômico (CIDE), da cota-parte da Compensação Financeira
de Recursos Hídricos e dos recursos recebidos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (FUNDEB), criado pela Lei federal nº
11.494, de 20 de junho de 2007.”

A meta de superávit primário para o período de 2017, no valor de R$
390.362.000,00 (trezentos e noventa milhões, trezentos e sessenta e
dois mil), conforme demonstrado no quadro na fl.31 do PLDO em
referência, foi estabelecida com objetivo de promover uma gestão
equilibrada e transparente das finanças públicas, de forma a assegurar
a manutenção da estabilidade econômica, expandir a capacidade de
investimentos nos setores produtivos e sociais do Estado de Santa
Catarina, o cumprimento do Programa de Ajuste Fiscal e o atendimento
às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Medido pela diferença entre receitas e despesas não financeiras, o
Resultado Primário estabelecido para o período deve permitir realizar
compromissos da dívida estadual com respectiva redução do seu
estoque, além de aumentar o nível da capacidade de investimentos do
Estado.

3.6 Do Orçamento Regionalizado
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que de maneira pioneira no
Brasil, implantou o Orçamento Estadual Regionalizado em 1997,
visando cumprir disposições constitucionais e legais, realizou 36
Audiências Públicas nos meses de Junho e Julho de 2016, com o
objetivo de mais uma vez ouvir a sociedade catarinense, ampliando a
discussão dos investimentos públicos necessários para o desenvol-
vimento do Estado.

É importante ressaltar que em função da própria trajetória do
endividamento do setor público como um todo e do comportamento dos
principais indicadores utilizados na obtenção dos resultados fiscais as
metas fiscais propostas poderão ser revistas, de modo a permitir a
manutenção do equilíbrio das finanças públicas.
Ressaltamos ainda, que apesar da crise em que se encontra nosso
país, o Governo Estadual vem atuando na melhoria da qualidade e na
simplificação da tributação, no combate a sonegação, evasão e elisão
fiscal, na redução da informalidade, no aprimoramento dos
mecanismos de arrecadação e fiscalização, com objetivo de aumentar o
universo de contribuintes e permitir a redução da carga tributária sobre
os diversos segmentos da sociedade catarinense. Tem também
procurado aprimorar a eficiência da alocação dos recursos, com
medidas de racionalização dos gastos públicos, com melhora nas
técnicas de gestão e controle e com maior transparência, de forma a
ampliar a prestação de serviços públicos de qualidade.

De acordo com este relator, o Orçamento Estadual Regionalizado é uma
conquista do Poder Legislativo catarinense que, por meio de alterações
na Constituição do Estado, é estabelecido a realização das Audiências
Públicas Regionais há 18 anos, permitindo a participação da sociedade
nas tomadas de decisões referentes às obras e serviços prioritárias
para o desenvolvimento nas várias regiões do Estado.
Para assegurar eficácia e maior credibilidade de todo o processo, esta
Casa Legislativa, através desta Comissão de Finanças e Tributação,
elaborou o Projeto de Lei Complementar nº 0004/2016, que vem
regulamentar o art. 120-B da Constituição do Estado, que trata da
execução impositiva pelo Poder Executivo das prioridades estabelecidas
nas Audiências Públicas Regionais.3.4 Das Diretrizes Para a Elaboração e Execução dos Orçamentos e

Suas Alterações Ressaltamos ainda, que este Projeto já foi aprovado na Comissão de
Constituição e Justiça e nesta Comissão de Finanças, faltando somente
a apreciação pelo plenário desta Casa.

Os artigos 11 e 12 do PLDO que tratam das diretrizes para a
elaboração e execução orçamentária para 2017, e têm em sua
plataforma mestra o Plano Plurianual para o quadriênio - 2016-2019 e Conforme a metodologia utilizada na realização das Audiências Públicas
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Regionais pela Assembleia Legislativa, a Comissão de Finanças e
Tributação deliberou pelo critério da escolha de três prioridades por
Agência de Desenvolvimento Regional.

O N D E  S E  L Ê : “

Nome servidor Matr Vigência Processo nº

3.7 Do Cronograma de Tramitação do Projeto de Lei PL Nº 110/2016
GILMAR PAGOTTO 3183 18% 18% 08/06/2016 1707/2016Com base nos artigos 286 a 293 do Regimento Interno da Assembléia

Legislativa, sugerimos o seguinte cronograma de tramitação do Projeto
PL/110/2016 - LDO 2017:

[...]”
LEIA -SE: “

Data Trâmite
Nome servidor Matr Vigência Processo nº19/10/2016 Apresentação do Parecer Preliminar

20/10/2016 Publicação do Parecer Preliminar
GILMAR PAGOTTO 3183 3% 18% 08/06/2016 1707/201619/10 a 26/10/2016 Prazo para apresentação de emendas

Parlamentares [...]”
Carlos Alberto de Lima Souza01/11/2016 Relator apresenta o Parecer Conclusivo
Diretor-Geral08/11/2016 Votação do Projeto em Plenário

*** X X X ***09/11/2016 O Projeto retorna a Comissão de Finanças e
Tributação para elaboração da redação Final PORTARIA Nº 1725, de 20 de outubro de 2016

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,

10/11/2016 Votação em Plenário da Redação Final
16/11/2016 Publicação da Redação Final
17/11/2016  Mesa encaminha o Autógrafo ao Governador

para sanção. RESOLVE: com fundamento no art. 78 da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985,3.8 Da Apresentação de Emendas ao PLNº110/2016

As Emendas ao PL 110/2016 serão elaboradas através do site da
Assembléia Legislativa=>Orçamento Estadual=> Sistema do Orçamento
Estadual - SOE, que deverão ser impressas em três vias e protocoladas
na Comissão de Finanças e Tributação.

CONCEDER LICENÇA-PRÊMIO aos servidores abaixo
discriminados:

Matr Nome do servidor Período Aquisitivo
Quinquênio

Processo nº
IV - CONCLUSÃO

2167 MARCELO HENRIQUE BELLO 1/6/2011 22/9/2016 2871/2016Concluímos, obedecendo aos requisitos legais para a tramitação do
PL/110/2016, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o
exercício financeiro de 2017 e estabelece outras providências”,
deixando para o Parecer Final a análise de outros itens que compõem o
corpo do Projeto de Lei, assim como o conteúdo das emendas apresen-
tadas.

1257 ZULMAR HERMOGENES
SAIBRO

4/10/2011 3/10/2016 3053/2016

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***É o Parecer.
PORTARIA Nº 1726, de 20 de outubro de 2016Florianópolis, em 19 de otubro de 2016.
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006 e pela Resolução nº 100,
de 15 de fevereiro de 2002, e convalidada pela Lei Complementar nº
642, de 22 de janeiro de 2015,

Deputado Marcos Vieira
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação
Relator

*** X X X ***

PORTARIAS RESOLVE: com fundamento no art. 84, § 1º, da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, c/c
art. 5º, parágrafo único, da Lei
Complementar nº 36, de 18 de abril de
1991,

PORTARIA Nº 1722, de 20 de outubro de 2016
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

INCLUIR na folha de pagamento dos servidores a
seguir nominados, quotas de ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO,
incidentes sobre os respectivos vencimentos, com o início de vigência e
percentual enumerados na seqüência:

Nome servidor Matr Vigência Processo nºRESOLVE:
LOTAR o servidor JOSE MAURICIO CORDEIRO,

matrícula nº 1933, na CGP - Escola do Legislativo "Deputado Lício
Mauro da Silveira", a contar de 18 de outubro de 2016.

ELZIO JOSE DO PRADO 4910 9% 9% 7/10/2016 3091/2016

GICIELI DE FATIMA
DALPIAZ

6503 3% 6% 1/10/2016 2942/2016
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

JOSICLER NHOATTO
CIRIMBELLI

7773 6% 6% 13/9/2016 3052/2016
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1723, de 20 de outubro de 2016
OSÉIAS AVANCINI 7478 3% 3% 3/10/2016 3054/2016O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas no
art. 18, parágrafo único, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de
2006, convalidada pela Lei Complementar nº 642, de 22 de janeiro de
2015, com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº 672, de
19 de janeiro de 2016, e Portaria nº 071, de 5 de fevereiro de 2016,

THIAGO VERZOLA PAES 7471 3% 3% 20/9/2016 2870/2016

Carlos Alberto de Lima Souza
Diretor-Geral

*** X X X ***

PROJETOS DE LEIRESOLVE:
LOTAR o servidor WELLINGTON JOSE ZOMKOWSKI,

matrícula nº 2172, na CGP - Escola do Legislativo "Deputado Lício
Mauro da Silveira", a contar de 18 de outubro de 2016. Projeto de Lei nº 330.5/2016 “Lei de Responsabilidade Territorial

Urbana”Carlos Antonio Blosfeld
Dispõe sobre a responsabilidade territorial
urbana, o parcelamento do solo, a
regularização fundiária e as novas
modalidades urbanísticas, para fins
urbanos e rurais, no Estado de Santa
Catarina e dá outras providências.

Diretor de Recursos Humanos
*** X X X ***

PORTARIA Nº 1724, de 20 de outubro de 2016
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015,  TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAISRESOLVE:
Art. Erro! Argumento de opção desconhecido.º Esta Lei

estabelece normas gerais disciplinadoras de ocupação e uso do solo
para fins de atividades urbanas, quer do parcelamento do solo em zona
urbana ou rural com tipificação de usos urbanos, da regularização

Retificar a Portaria nº 1550, de 27 de setembro de
2016, que incluiu quotas de Adicional por Tempo de Serviço, incidentes
sobre os respectivos vencimentos do servidor GILMAR PAGOTTO,
matrícula nº 3183, e outros, nos seguintes termos:
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fundiária sustentável das áreas, e é denominada Lei de Responsabi-
lidade Territorial Urbana no Estado de Santa Catarina.

i) loteamento integrado à edificação: o parcelamento em que
a construção das edificações nos lotes ou unidades autônomas é feita
pelo empreendedor, concomitantemente à implantação do
parcelamento e das obras de urbanização;

Parágrafo único. A aplicação desta Lei dá-se sem prejuízo de
outras normas específicas de âmbito federal, estadual ou municipal
que com ela sejam compatíveis, respeitadas as competências
constitucionais de cada ente.

j) desmembramento: a divisão de imóvel em lotes destinados
à edificação, que não implique a abertura de novas áreas destinadas a
uso público, ou o prolongamento, modificação ou ampliação das já
existentes;

Art. Erro! Argumento de opção desconhecido.º Para os efeitos
desta Lei, consideram-se:

I - área urbana: a parcela do território, contínua ou não,
incluída no perímetro urbano pelo Plano Diretor ou por lei municipal
específica;

l) remembramento e ou unificação: é a unificação de dois
lotes urbanos ou rurais num único imóvel;

m) Parcelamento do solo de Uso Misto: o parcelamento em
que se admite o uso de diferentes modalidades urbanísticas num
mesmo projeto ou empreendimento, quer seja loteamento ou
condomínio, respeitadas as características de cada modalidade
urbanística individual, desde que atendido o zoneamento urbanístico
municipal;

II - área urbana consolidada: parcela da área urbana com
malha viária implantada e que tenha, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes
equipamentos de infraestrutura implantados:

a) drenagem de águas pluviais urbanas;
b) esgotamento sanitário;
c) abastecimento de água potável; XI - mobilidade urbana: a garantia de que o sistema viário

público seja predominante dentro das cidades, garantindo a mobilidade
urbana através de travessas, alamedas, ruas, avenidas, perimetrais,
contornos viários, corredores de ônibus, corredores de ciclistas,
corredores de trens, corredores de metrô, o livre acesso às praias e
demais bens de uso comum do povo, e ainda nas regiões
metropolitanas garantindo a ligação dos sistemas de mobilidades
indicadas anteriormente entre municípios circunvizinhos;

d) distribuição de energia elétrica; ou
e) limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos;
III - regularização fundiária sustentável: o conjunto de

medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais, promovidas pelo
Poder Público por razões de interesse social ou de interesse específico,
que visem a adequar assentamentos informais preexistentes às
conformações legais, de modo a garantir o direito social à moradia, o
pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;

XII - áreas destinadas a uso público: aquelas referentes ao
sistema viário, à implantação de equipamentos comunitários, praças,
espaços livres de uso público, áreas verdes, corredores ambientais, de
passagens, e a outros logradouros públicos;

IV - regularização fundiária sustentável de interesse social: a
regularização fundiária de assentamentos informais ocupados,
predominantemente, por população de baixa renda, nos casos em que
existam direitos reais legalmente constituídos ou que se situem em
zona especial de interesse social (ZEIS);

XII - áreas destinadas a uso comum dos condôminos:
aquelas referentes ao sistema viário interno, áreas de convivência e
lazer, áreas verdes, áreas de preservação permanente, e as demais
áreas integrantes de condomínios urbanísticos não definidos como
unidades autônomas;

V - regularização fundiária de interesse específico: a
regularização fundiária na qual não se caracteriza o interesse social, na
forma do inciso IV; XIV - equipamentos urbanos e comunitários: são os

equipamentos de usos publico de educação, cultura, saúde, segurança,
esporte, lazer, convívio social e para edificações para a administração
municipal e sede para associações de moradores;

VI - gleba: o imóvel que ainda não foi objeto de parcelamento
do solo para fins urbanos;

VII - lote: a unidade imobiliária resultante de loteamento ou
desmembramento, também denominada de terreno; XV - infraestrutura básica: os sistemas de escoamento das

águas pluviais, esgotamento sanitário, sistemas de abastecimento de
água potável que contemplam as redes adutoras e de distribuição os
reservatórios e as cisternas, os motores, bombas e outros, energia
elétrica pública e iluminação publica, a pavimentação o meio e
calcadas.

VIII - unidade autônoma: a unidade imobiliária de uso privativo
resultante de condomínio urbanístico, ou de edificação multifamiliar;

IX - fração ideal: o índice da participação abstrata e indivisa
de cada condômino nas coisas comuns do condomínio urbanístico ou
edilício, expresso sob forma decimal, ordinária ou percentual;

X - parcelamento do solo: é a divisão de uma gleba em lotes
nas modalidades urbanísticas abaixo descritas:

XVI - infraestrutura complementar: pavimentação, servidão de
serviços, rede de telefonia, rede de fibra ótica e outras redes de
comunicação, rede de gás canalizado e outros elementos não contem-
plados na infraestrutura básica;

a) loteamento: a divisão de imóvel em lotes destinados à
edificação, com abertura de novas vias destinadas a uso público, ou
com prolongamento, modificação ou ampliação das existentes; XVII - autoridade licenciadora: ente do Poder Executivo

responsável pela concessão da licença urbanística e ambiental
integrada do parcelamento do solo, para fins urbanos ou do plano de
regularização fundiária;

b) loteamento convencional: são aqueles parcelamentos do
solo que resultem em terrenos a partir de 360,00m²;

c) loteamento popular: são aqueles parcelamentos do solo
que resultem em terrenos a partir de 200,00 m2, até 360,00m²; XVIII - licença urbanística e ambiental integrada: ato

administrativo vinculado pelo qual a autoridade licenciadora estabelece
as exigências de natureza urbanística e ambiental para o empreendedor
implantar, alterar, ampliar ou manter parcelamento do solo, para fins
urbanos e para proceder à regularização fundiária;

d) loteamento de interesse social: são aqueles
parcelamentos do solo que resultarem em terrenos a partir de 125,00
m², gravados como ZEIS, com participação efetiva da municipalidade e
iniciativa privada, sendo facultado aos mesmos realizar o empreendi-
mento independentemente, com a finalidade de comercialização.
Podem ser realizados com a participação ou não de outros órgãos
públicos, ou entidades de caráter público, assistenciais sem fins
lucrativos, sindicatos e ou cooperativas a fins;

XIX - licença final integrada: ato administrativo vinculado pelo
qual a autoridade licenciadora declara que o empreendimento foi fisica-
mente implantado e executado de forma regular, com atendimento das
exigências urbanísticas e ambientais estabelecidas pela legislação em
vigor ou fixadas na licença;e) loteamento de uso industrial: são aqueles parcelamentos

do solo que resultarem em terrenos a partir de 1.000,00 m², com
restrição urbanística para usos conflitantes, podendo ser exclusivos de
uso industrial;

XX - comissão de representantes: colegiado formado pelos
compradores de lotes ou unidades autônomas para fiscalizar a
implantação do parcelamento do solopara fins urbanos;

f) loteamento de uso empresarial: são aqueles
parcelamentos do solo destinados a absorver atividades comerciais, de
serviços e logística, preferencialmente do mesmo segmento, que
resultarem em terrenos a partir de 360,00 m², com restrição
urbanística para usos conflitantes;

XXI - gestão plena: condição do Município que reúna
simultaneamente os seguintes requisitos:

a) Plano Diretor, independentemente do número de
habitantes, aprovado e atualizado nos termos da Lei nº 10.257, de 10
de julho de 2001;

g) loteamento de pequeno porte: o parcelamento de imóvel com
área total inferior a 30.000m² (trinta mil metros quadrados), ou o
desmembramento que não resulte em mais de 50 (cinqüenta) unidades, e
desde que não tenha sido objeto de outro parcelamento com estes mesmos
benefícios na mesma gleba observada a sua cadeia dominial;

b) órgãos colegiados de controle social nas áreas de política
urbana e ambiental, ou, na inexistência destes, integração com entes
colegiados intermunicipais constituídos com essa mesma finalidade,
assegurados o caráter deliberativo das decisões tomadas, o princípio
democrático de escolha dos representantes e a participação da
sociedade civil na sua composição;h) condomínio urbanístico de lotes: a divisão da gleba ou

terreno em lotes caracterizando-se como unidades autônomas
destinadas à edificação residencial, comercial, empresarial, industrial,
de logística e de serviços, às quais correspondem frações ideais das
áreas de uso comum dos condôminos, admitidas as aberturas de vias
de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao
seu perímetro;

c) órgãos executivos específicos nas áreas de política urbana
e ambiental, ou integração com associações ou consórcios
intermunicipais para o planejamento, a gestão, licenciamento e a
fiscalização nas referidas áreas;

XXII - demarcação urbanística: procedimento administrativo
pelo qual o Poder Público no âmbito da regularização fundiária de
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interesse social ou de interesse específico demarca o imóvel, definindo
seus limites, área, localização e confrontantes, com a finalidade de
identificar seus ocupantes, qualificar a natureza e o tempo das
respectivas posses;

TÍTULO II
DO PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS

CAPÍTULO I
DOS REQUISITOS URBANÍSTICOS E AMBIENTAIS

XXIII - legitimação de posse: ato do Poder Público destinado a
conferir título de reconhecimento de posse de imóvel objeto de
demarcação urbanística dada pela Lei Federal nº 11.977/2009, com a
identificação do ocupante e do tempo e natureza da posse;

Art. 3º - O parcelamento do solo urbano no Estado será feito
mediante as modalidades urbanísticas previstas nesta, observadas as
disposições da Legislação Federal e Municipal pertinente.

§1º As ações de parcelamento do solo no território catari-
nense deverão estar adequadas aos elementos estruturadores dos
municípios, detalhados nos Planos Diretores, levando em consideração:

XXIV - zona especial de interesse social (ZEIS): área urbana
ou rural instituída pelo Plano Diretor ou definida por lei municipal,
estadual ou federal, destinada predominantemente à moradia de
população de baixa renda e sujeita a regras específicas de
parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como de requisitos
urbanísticos e do código de obras e de edificações diferenciados;

I - a conservação das condições hidrológicas originais das
bacias e alternativas de amortecimento da vazão pluvial, as
características hidrológicas de cada região;

II - as áreas verdes, principalmente aquelas de cobertura
vegetal arbórea;XXV - assentamentos informais: assentamentos urbanos,

localizados em áreas públicas ou privadas, compreendendo as ocupações e
os parcelamentos irregulares ou clandestinos, bem como outros processos
informais de produção de lotes e edificações, ocupados predominantemente
para fins de moradia e implantados sem autorização do titular de domínio ou
sem aprovação dos órgãos competentes, em desacordo com a licença
expedida ou sem o respectivo registro imobiliário;

III - as características geológicas e a topografia do terreno;
IV - a adequação do traçado urbanístico proposto com o

sistema de circulação existente no município, garantindo o seu
prolongamento pela largura existente, ampliação ou modificação,
observando-se as características topográficas do solo e os “elementos
de estruturação do território”;

XXVI - empreendedor: o responsável pela implantação do
parcelamento, que pode ser:

V - mobilidade urbana do município;
§2º É admitido o parcelamento do solo em parcela inferior à

totalidade de sua matrícula, desde que identificado o imóvel em sua
totalidade.

a) proprietário do imóvel a ser parcelado;
b) compromissário comprador, cessionário ou promitente

cessionário, ou o foreiro, desde que o proprietário expresse sua
anuência em relação ao empreendimento e sub-rogue-se nas
obrigações do compromissário comprador, cessionário ou promitente
cessionário, ou do foreiro, em caso de extinção do contrato;

Art. 4º - O parcelamento do solo para fins urbanos deve
observar os requisitos urbanísticos e ambientais e as exigências
específicas estabelecidas nesta lei, não admitindo-se o parcelamento
do solo:

c) ente da Administração Pública direta ou indireta habilitado
a promover a desapropriação com a finalidade de implantação de
parcelamento habitacional ou de realização de regularização fundiária
de interesse social, desde que tenha ocorrido a regular imissão na
posse;

I - nas áreas alagadiças ou sujeitas a inundação, antes de
tomadas as providências para assegurar o escoamento ou a contenção
das águas;

II - nos locais considerados contaminados ou suspeitos de
contaminação por material nocivo ao meio ambiente ou à saúde
pública, sem que sejam previamente descontaminados, atendidas as
exigências do órgão ambiental competente;

d) a pessoa física ou jurídica contratada pelo proprietário do
imóvel a ser parcelado ou pelo Poder Público para executar o
parcelamento ou a regularização fundiária, em forma de parceria, sob
regime de obrigação solidária, devendo o contrato ser averbado na
matrícula do imóvel no competente Registro de Imóveis;

III - nas áreas sujeitas a deslizamento de encosta,
abatimento do terreno, processo de erosão linear ou outra situação de
risco, antes de tomadas as providências para garantir sua estabilidade;

e) cooperativa habitacional ou associação de moradores,
quando autorizadas pelo titular do domínio, ou associação de
proprietários ou compradores que assuma a responsabilidade pela
implantação do parcelamento.

IV - nas áreas que integrem unidades de conservação da
natureza, incompatíveis com esse tipo de empreendimento;

V - onde for técnica ou economicamente inviável a
implantação de infraestrutura básica, serviços públicos de transporte
coletivo ou equipamentos comunitários;XXVII - área conurbada: constitui área conurbada aquela

composta por dois ou mais municípios com malha urbana contínua; VI - onde houver proibição para esse tipo de empreendimento
em virtude das normas ambientais ou de proteção do patrimônio
cultural;

XXVIII - restrições urbanísticas: são normas urbanísticas de
caráter mais restritivo que aquelas impostos pelo Plano Diretor, ou
legislação Municipal específica, introduzidas pelo empreendedor ou
pelo Poder Público, a serem aplicadas nos parcelamentos do solo,
destinadas à estabelecer restrições de usos, ocupações e utilizações
da propriedade em beneficio dos futuros ocupantes daquela zona ou
empreendimento, devendo-se definir o caráter temporário ou definitivo
da restrição;

VII - onde houver proibição para esse tipo de empreendimento
em virtude das normas aeroportuárias ou de proteção do espaço aéreo;

VIII - em terreno com declividade igual ou superior a 30%
(trinta por cento);

§1º A autoridade licenciadora deve especificar os estudos
técnicos, a serem apresentados pelo empreendedor, necessários à
comprovação do atendimento ao disposto no caput.XXIX - Conselho Municipal do Plano Diretor - CMPD: é um

conselho municipal composto entidades representativas da sociedade,
sendo assim distribuídos:

Art. 5º - A autoridade licenciadora deve manter disponíveis e
atualizadas informações completas sobre:

XXX - Conselho Municipal do Plano Diretor - CMPD ou
Conselho Das Cidades - CONCIDADE: é um conselho municipal
composto por entidades representativas da sociedade, sendo assim
distribuídos:

I - o Plano Diretor e a legislação municipal de interesse
urbanístico e ambiental;

II - as vias urbanas ou rurais, existentes ou projetadas, que
compõem o sistema viário do Município;

XXXI - Faixa de passagem de inundação: área de várzea ou
planície de inundação adjacente aos cursos d´água e que permitam o
escoamento da enchente;

III - a localização dos equipamentos urbanos e comunitários
existentes ou projetados;

IV - outras informações técnicas necessárias ao projeto de
parcelamento.XXXII - Servidão de Serviços: área publica e ou privada para

passagem aérea ou subterrânea para obras e serviços, com ou sem
tubulações, ou ainda faixa de passagem de inundação, para o
escoamento de águas excedentes ou enchentes;

§1º As informações de que tratam os incisos II e III do caput
devem, preferencialmente, conter coordenadas georreferenciadas ao
Sistema Geodésico Brasileiro.

XXXIII - Associação de Moradores: as associações de
moradores vinculadas aos empreendimentos imobiliários previstos
nesta lei, ou criadas especialmente para colaborar na gestão das áreas
publicas ou nas privadas de uso coletivos destes empreendimentos,
tem as mesmas características de uma gestão condominial, e para
efeitos legais são equiparadas as mesmas, cabendo a cobrança de
mensalidades e chamadas de capital para melhorias em beneficio dos
moradores destas áreas publicas ou privadas de usos coletivos, desde
que previstas nos estatutos sociais e aprovadas por assembléias
gerais regulares.

§2º Os órgãos municipais, estaduais e federais competentes
devem manter disponíveis e atualizados os requisitos urbanísticos e
ambientais, bem como outras informações necessárias ao projeto de
parcelamento que se insiram no campo de sua atuação.

SEÇÃO I
Das Modalidades Urbanísticas do Parcelamento do Solo

Art. 6º - O parcelamento do solo para fins urbanos deve
observar os requisitos urbanísticos e ambientais previstos em
legislação, as exigências específicas estabelecidas pela licença
urbanística e ambiental do empreendimento.

XXXIV - Urbanização: processo de transformação das
características de uma localidade, região, bairro ou área, com a
implantação de equipamentos urbanos e aplicação das modalidades
urbanísticas de parcelamento do solo;

Art. 7º - O parcelamento do solo para fins urbanos
somente pode ser feito nas modalidades descritas no inciso X, do
art. 2º, desta lei, de acordo com as características específicas,
quais sejam:
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I - loteamentos convencionais: são aqueles parcelamentos do
solo que resultem em terrenos a partir de 360,00m2, não podendo as
áreas públicas serem inferiores a 35% (trinta e cinco por cento) da
gleba loteável, descontadas as áreas de APP - Área de Preservação
Permanente.

§1º Admite-se a utilização, de forma simultânea ou
consecutiva, de mais de uma modalidade de parcelamento, na mesma
gleba ou lote ou em parte dele, desde que atendidos os requisitos
desta Lei.

§2º O remembramento de lotes ou unidades autônomas
contíguas rege-se por legislação municipal.II - loteamentos populares: são aqueles parcelamentos do

solo que resultem em terrenos a partir de 200,00 m2, até 360,00m2,
não podendo as áreas públicas serem inferiores a 35% (trinta e cinco
por cento) da gleba loteável, descontadas as áreas de APP - Área de
Preservação Permanente.

§3º O parcelamento do solo em qualquer uma das
modalidades acima descritas, para fins urbanos somente pode ser
implantado no perímetro urbano definido por lei municipal, quer ele
localizado na extensão continua ao perímetro urbano primitivo ou em
uma área determinada do perímetro urbano fechado.III - loteamentos de interesse social: são aqueles

parcelamentos do solo que resultem em terrenos a partir de
125,00m2, não podendo as áreas públicas serem inferiores a 35,00%
(trinta e cinco por cento) da gleba loteável, descontadas as áreas de
APP - Área de Preservação Permanente;

SEÇÃO II
Dos Requisitos Urbanísticos

Art. 8º Na elaboração de planos diretores e outros
instrumentos de planejamento urbano, independentemente do número
de habitantes do município, devem ser indicados e instituídos:IV - loteamentos de pequeno porte: são aqueles

parcelamentos do solo que não ultrapassam a quantia de 50
(cinquenta) lotes, e a área da gleba não ultrapasse à 30.000,00 m²
(trinta mil metros quadrados), sendo permitidos terrenos a partir de
200,00m2, não podendo as áreas públicas serem inferiores a 35%
(trinta e cinco por cento) da gleba loteável, descontadas as áreas de
APP - Área de Preservação Permanente, podendo:

I - as áreas urbanas ocupadas passíveis de regularização
fundiária ou para ocupação prioritária de novos empreendimentos
gravadas como ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social;

II - os procedimentos “simplificados” para o licenciamento de
“regularização fundiária de parcelamento do solo” para fins urbanos em
ZEIS;

a) ser dispensado a entrega de áreas institucionais
destinadas a equipamentos de uso público se acaso o sistema viário
do parcelamento utilizar todo o percentual acima descrito, exceto as
áreas verdes em no mínimo 3,00% (três por cento);

III - a Gestão Plena no Município, através de órgãos
colegiados de controle social nas áreas de política urbana e ambiental;

IV - definição de área urbana consolidada com a confecção do
respectivo mapa georreferenciado, estabelecendo os limites desta área
dentro do município, acompanhado do respectivo estudo técnico, que
deverá conter:

b) faltando área publica para doação, deverá o interessado
completar as áreas destinadas a equipamentos de uso público e de
áreas verdes, desde que resulte em pelo menos uma área publica
equivalente a um lote mínimo de 125,00m2;

V - definição do prolongamento das vias na área do perimetro
urbano ou de expansão urbana, e as no meio rural que serão as
preferenciais, com as suas respectivas larguras mínimas, a fim de
viabilizar o fluxo do desenvolvimento da cidade e a garantia da mobi-
lidade urbana do município, consignada através de mapas.

V - loteamento de uso industrial: são aqueles parcelamentos
do solo que resultarem em terrenos a partir da área de 1.000,00 m2,
sendo com um mínimo de 15,00 metros de testada na frente, com
restrição urbanística para usos conflitantes, podendo ser exclusivo de
uso industrial, podendo:

Art. 9º - O parcelamento do solo para fins urbanos deve
atender às normas e diretrizes urbanísticas expressas no Plano Diretor,
se houver, e nas leis municipais de parcelamento, uso e ocupação do
solo urbano, bem como aos seguintes requisitos:

a) fica permitido doações de áreas públicas inferiores as
convencionais, num mínimo de 01% (um por cento) da gleba loteável,
descontadas as áreas de APP - Área de Preservação Permanente, para
equipamentos públicos, acrescidas as áreas verdes num mínimo de
04% (quatro por cento) e mais as áreas necessárias ao sistema viário;

I - as áreas destinadas a uso público ou a uso comum dos
condôminos devem ser diretamente proporcionais à densidade de
ocupação prevista no Plano Diretor ou legislação específica, salvo as
áreas mínimas previstas nesta lei;b) ficam permitidas exigências urbanísticas diferenciadas, desde que

em zonas especiais de usos aprovados nos Planos Diretores, e que
não seja objeto de uso residencial; (artigo)

II - as vias públicas devem articular-se com o sistema viário
adjacente, existente ou projetado, harmonizar-se com a topografia local
e garantir o acesso público aos corpos d’água, às praias e às demais
áreas de uso comum do povo;

VI - loteamento de uso empresarial: são aqueles
parcelamentos do solo destinados a absorver atividades comerciais, de
serviços e logística, preferencialmente do mesmo segmento, que
resultarem em terrenos a partir da área de 360,00 m2, sendo com um
mínimo de 12,00 metros de testada na frente, com restrição
urbanística para usos conflitantes, podendo ser ou não de uso
exclusivo comercial de serviços e logística, facultando-se:

III - a infraestrutura básica deve ser implantada no prazo
previsto no cronograma físico de obras e serviços.

Art. 10 - Em qualquer modalidade de parcelamento e indepen-
dentemente do percentual de áreas destinadas a uso público, a auto-
ridade licenciadora pode exigir a reserva de faixa não edificável
destinada à implantação de infraestrutura básica ou complementar,
especialmente aquelas junto às rodovias.

a) fica permitido doações de áreas públicas inferiores as
convencionais, num mínimo de 01% (um por cento) da gleba loteável,
descontadas as áreas de APP - Área de Preservação Permanente, para
equipamentos públicos, acrescidas as áreas verdes num mínimo de
05% (cinco por cento) e mais as áreas necessárias ao sistema viário;

Art. 11 - Sem prejuízo de outras obrigações previstas nesta
Lei, a legislação municipal pode exigir do empreendedor:

I - contrapartida, observado, no que couber, o estabelecido
nos arts. 28 a 31 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;b) a permissão de exigências urbanísticas flexibilizadas, em

zonas especiais de usos aprovados nos Planos Diretores, que não
contemplem uso residencial;

II - doação de área para implantação de programas
habitacionais de interesse social ou de recursos para fundo municipal
de habitação.VII - condomínio urbanístico de lotes: a divisão da gleba ou

terreno em lotes caracterizando-se como unidades autônomas
destinadas à edificação, às quais correspondem frações ideais das
áreas de uso comum dos condôminos, admitidas as aberturas de vias
de domínio privado e vedada a de logradouros públicos internamente ao
seu perímetro, observando-se:

Parágrafo único. A transferência para o domínio público das
áreas destinadas a uso público nos parcelamentos, não configura a
contrapartida obrigatório a que está sujeito o empreendimento.

SEÇÃO III
Dos Requisitos Dos Planos Diretores Municipais

a) ser realizada mediante incorporação ou instituição de
Condomínio Urbanístico de acordo com previsto no artigo 8º da Lei
Federal nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964 e baseado no artigo 3º
do Decreto-lei nº 271/67, ou as leis que a sucederem,

Art. 12 - Respeitadas as disposições desta Lei, cabe ao
Plano Diretor ou a outra lei municipal diversa, definir:

I - os usos e os parâmetros urbanísticos de parcelamento e
ocupação do solo;

b) devendo atender ainda, aos padrões urbanísticos previstos
na legislação municipal, desde que respeitado os mapas de
prolongamentos de vias da mobilidade urbana, será admitido, também,
o uso do solo nesta mesma modalidade de condomínio de unidades de
lotes de uso residenciais, empresariais e os industriais, com restrição
urbanística para usos conflitantes;

II - as modalidades de parcelamento admissíveis;
III - as diretrizes para a articulação do parcelamento do solo

com o desenho urbano;
IV - as diretrizes para o sistema de áreas verdes e

institucionais.
§1º Observado o disposto no caput, cabe à legislação

municipal determinar, em relação à implantação de condomínios
urbanísticos de lotes:

c) a fração ideal privativa dos lotes das unidades autônomas
devem ter a área mínima de 125,00m², aos destinados à edificação de
usos residenciais, de 360,00 m² destinados aos usos empresariais, e
de 1.000,00 m² para usos industriais;

I - os locais da área urbana onde essa implantação é
admitida, respeitadas, se houver, as restrições estabelecidas pelo
Plano Diretor;d) os tamanhos das vias internas devem ser compatíveis ao

tráfego de veículos ou caminhões e ao número de unidades imobiliárias
a serem criadas para cada tipo de condomínio;

II - a dimensão máxima do empreendimento ou do conjunto
de empreendimentos contíguos;
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III - os parâmetros relativos à contiguidade entre empreendi-
mentos;

§ 2o - Quando o acesso público seja apenas uma estrada
municipal de pequena largura e não atinja as medidas mínimas do
prolongamento viário previsto na legislação municipal, fica autorizada a
ampliação da estrada municipal até atingir a medida mínima.

IV - as formas admissíveis de fechamento do perímetro;
V - a necessidade ou não de Estudo Prévio de Impacto de

Vizinhança (EIV); § 3o - Se o urbanizador for o próprio proprietário das áreas
atingidas para ampliação da estrada municipal, estas áreas serão
doadas ao município no próprio processo de aprovação do empreendi-
mento.

VI - os critérios e as responsabilidades em relação à
manutenção da infraestrutura básica interna e da complementar;

VII - os casos e as condições em que forem exigidos reserva
de áreas destinadas a uso público de cunho institucional ou para o
alargamento das vias existentes a fim de atingir a largura mínima para
garantir a mobilidade, em ocorrendo no processo tal exigência, tais
áreas serão doadas ao município no ato do registro do Condomínio
conforme art. 22 da Lei Federal de Parcelamento do Solo, Lei
6.766/79;

§ 4o - Caso o proprietário das áreas atingidas para ampliação
da estrada municipal seja um terceiro e este aceitar a transferência
consensual ao município este procedimento se dará da seguinte forma:

a) O interessado em urbanizar deverá obter a consulta prévia
do município constando a exigência urbanística pelo município da
ampliação da estrada municipal pelo urbanizador;

VIII - outros requisitos julgados necessários para assegurar a
mobilidade urbana e o livre acesso às praias e demais bens de uso
comum do povo.

b) O município deverá declarar a área de interesse público,
emitindo Decreto de Desapropriação Consensual, sendo que a
indenização da terra será em troca do recebimento pelo proprietário da
gleba em obras de infraestruturas constantes no processo de
urbanização, prontas e pagas em sua total execução à custa do
empreendedor.

§2º Inexistindo a legislação prevista no § 1º, é vedada a
concessão de licença para a implantação de condomínios urbanísticos.

SEÇÃO IV
§ 5o - Caso o proprietário das áreas atingidas para ampliação

da estrada municipal seja um terceiro e este não aceitar a transferência
consensual ao município, deverá ocorrer o seguinte procedimento:

Dos Requisitos Sanitários nos Empreendimentos
Art.13 - Na implantação das atividades de parcelamento

do solo e nos condomínios urbanísticos de lotes, será exigido do
empreendedor demonstrar as soluções para o tratamento de
efluentes residuais do empreendimento proposto, devendo
apresentar proposta mediante Laudo Técnico, independente do
número de unidades planejadas.

a) O interessado em urbanizar deverá apresentar ao Conselho
do Plano Diretor ou Conselho das Cidades o processo comunicando o
litígio com o proprietário da gleba ou área, solicitando ao Conselho a
declaração ou não de interesse público para ampliação da urbanização
para aquela determinada região onde se encontra em tramitação o
processo de urbanização;

Art.14 - Havendo rede pública junto ao empreendimento ou
em até 500 metros de distância do mesmo, independente do teste de
percolação do solo ser favorável ao tratamento individual, o empreen-
dedor deverá obrigatoriamente executar uma rede coletora dentro da
urbanização interligando em todos os lotes, efetuado a ligação com a
rede publica, através de projeto técnico, apresentando os projetos na
concessionária pública responsável, para as aprovações, independente-
mente do licenciamento ambiental competente.

b) Ocorrendo aprovação descrita na letra ‘a’, o município
deverá declarar a área de interesse público, emitindo Decreto de
Desapropriação, arcando com a indenização da terra bruta sem a
execução da infraestrutura baseado em avaliação feita por comissão
própria de avaliação do município, com emissão de Laudo Técnico;

c) Concomitantemente, o município cobrará do proprietário da
gleba desapropriada, via administrativa ou judicial, a infraestrutura que
será implantada pelo urbanizador, baseado no cronograma e orçamento
das obras deste acesso, constantes no processo de aprovação do
empreendimento;

Art.15 - Caso a rede pública não comporte a capacidade para
absorção do novo parcelamento do solo, o mesmo poderá ser apro-
vado, porém a sua instalação e liberação para uso será retardada em
prazo a ser fixado pela autoridade competente, aguardando a
concessionária executar a ampliação da rede d) Devendo o município requerer a posse da área

desapropriada junto ao poder judiciário e após receber a mesma,
transferir imediatamente ao urbanizador para a sua utilização e
implantação das obras.

§ 1o - Na inexistência de rede pública, poderá o empreendi-
mento utilizar-se de tratamento por sistema individual, obedecendo as
exigências determinadas no Licenciamento Ambiental que compreende:

§ 6o - Sendo apresentado um projeto de um novo empreendi-
mento e não havendo acesso público, nem estrada municipal, deverá o
urbanizador procurar um acordo amigável com os proprietários atingidos
pelo futuro acesso, procedendo da mesma forma do previsto no § 4o
para a transferência das áreas ao município se for de forma consensual
e se o mesmo não aceitar, o urbanizador devera proceder da mesma
forma conforme do previsto no § 5o.

a) tanque de fossa séptica (biorreator);
b) filtro anaeróbio (biofiltro) e;
c) Sumidouro.
§ 2o - Quando o sistema de tratamento de efluentes for

efetuado através de sistema próprio individual, conforme previsto no
parágrafo anterior, tal obrigação ficará a cargo do adquirente do imóvel,
no momento da aprovação do projeto da edificação, ficando este,
responsável pela instalação, funcionamento e manutenção do sistema
individual.

§ 7o - Se a rua ou via que estiver localizada na divisa com a
gleba a ser urbanizada e esta for pública, oriunda de urbanização que já
tenha realizado as doações legais ao município, e, se em outros
trechos da mesma via, rua ou avenida anteriores ao trecho legalizado
não ocorreram as necessárias doações, não será motivo para impedi-
mento da aprovação do novo empreendimento.

§ 3o - Caso o sistema próprio individual não possa ser
implantado com eficiência devido ao tipo de solo, comprovado pelos
testes de percolação, o empreendedor deverá apresentar uma solução
técnica ao tratamento de efluentes, que poderá ser a execução, às
suas expensas, de uma rede coletora em todos os lotes atingidos que
não disponham de solução de tratamento individual, e ainda a
execução de uma estação de tratamento de esgotos coletivo com a
devida aprovação da concessionária pública responsável.

§ 8o - Nas novas urbanizações, no prolongamento das vias
ou implantação de novas vias, fique o antigo traçado da estrada
municipal existente, deslocado e sem utilidade, e que não inviabilize o
atendimento a nenhuma família usuária do acesso, esta área atingida
pelo acesso anterior será fechada e devolvida ao antigo proprietário. Se
a área ainda não tiver sido excluída do titulo, voltará automaticamente
ao patrimônio do proprietário da gleba a ser urbanizada, de acordo com
os projetos que farão parte do processo.

§ 4o - Havendo necessidade da execução da estação de
tratamento de efluentes, fica a cargo da concessionária pública de
saneamento a operação da mesma, manutenção e exploração comer-
cial;

§ 9o - No caso de ocorrer a hipótese do artigo anterior, e a
área da estrada a ser fechada tenha sido transferida a titularidade ao
município, e havendo o interesse publico aprovado pelo Conselho do
Plano Diretor ou Conselho das Cidades, do seu deslocamento dentro da
futura urbanização ou na sua frente, deverá ocorrer pelo executivo o
desafetamento de tal estrada através de trâmite na Câmara de
Vereadores, e a mesma área publica ser permutada pela nova área da
via em seu novo traçado.

§ 5o - O município, antes da emissão do Alvará de Habite-se,
deverá fiscalizar qual o sistema utilizado naquela imóvel e a sua
adequada ligação na edificação, dentro das peculiaridades, se coletivo
ou individual, garantindo a sociedade a sua integral execução dentro
das normas pelo futuro usuário, sob pena de indeferimento do Alvará
de Habite-se.

SEÇÃO V
Das Disposições dos Acessos Públicos aos Empreendimentos

SEÇÃO VIArt.16 - Considera-se acesso público para novos loteamentos
ou condomínios urbanísticos de lotes a confrontação em sua porção
frontal com rua, via, avenida, rodovia, oriunda de empreendimento
regular aprovado pelo Município, ou implantado pelo poder publico,
devendo a gleba a ser urbanizada conter acesso interligado.

Das Autorizações de Ligações pelas Concessionárias Públicas
Art. 17 - Para os efeitos desta Lei, nos parcelamentos do

solo, somente deve ser concedida ou autorizada a implantação e
operacionalização das infraestruturas necessárias para o fornecimento
de energia elétrica, abastecimento de água e gás, em zona urbana e
rural, após os seguintes procedimentos conforme os casos abaixo:

§ 1o - Não será autorizado novo empreendimento sem
acesso se o mesmo estiver a uma distância superior a 1.000 (mil)
metros a partir do loteamento regular aprovado e registrado no CRI -
Cartório de Registro de Imóveis.

§ 1º - Para os espaços urbanos: deverão os proprietários ou
interessado devidamente autorizado pelo proprietário, apresentar o
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titulo (matrícula imobiliária), não importando se em lote urbano,
loteamento, condomínio horizontal e ou vertical, e para qualquer outra
modalidade de ocupação somente a ligação poderá ser efetuada,
mesmo que provisória, se estiver acompanhada da expedição do Alvará
de Licença para a Construção emitida pela autoridade pública municipal
competente, e a ligação de energia em caráter definitivo somente após
a expedição e apresentação do competente Alvará de Habite-se
municipal. A concessionária pública fica obrigada a possuir as cópias
dos Alvarás respectivos, que devem ficar arquivadas nos processos das
autorizações de ligações.

urbano e ou rural, somente após a apresentação à concessionária do
competente “Alvará de Licença Para Edificação” expedido pela
Prefeitura do município onde se localiza o imóvel,

VI - Nas ligações definitivas será condicionada a ligação
definitiva para as obras prontas somente mediante a apresentação pelo
interessado do competente “Alvará de Habite-se Municipal” e do
“Alvará de Habite-se do Corpo de Bombeiros” quando for o caso.

§ 9º - Fica vedada qualquer energização ou liberação de rede
de serviços públicos em qualquer empreendimento dentro do território,
seja ele individual com as condicionantes anteriormente citadas, ou
qualquer modalidade urbanística de Parcelamento do Solo, sem possuir
a Licença Municipal, e ainda, a comprovação do registro deste
empreendimento junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

§ 2º - Para o caso de loteamentos e condomínios urbanos e
ou rurais, quer verticais e ou horizontais, a concessionária pública
somente poderá fazer a liberação da energização do empreendimento
mediante a competente comprovação dos seguintes documentos: § 10 = Ficam estabelecias exceções especiais de ligações

em caso de emergência, relevância de interesse social, desde que seja
firmado Termo de Ajuste de Conduta, prevendo autorização em caráter
provisório, com participação da Poder Público Municipal, anuência do
Ministério Publico Estadual, com o comparecimento do(s)
interessado(s) no Termo comprometendo-se estes a regularizar, desde
que no local seja passível de legalização pelas legislações urbanísticas
e ambientais municipais, estaduais e federais em vigor, e ainda com
prazo definido, e com a data do seu cancelamento e o automático
compromisso da concessionária de realizar o desligamento do serviço.

I. o Alvará de Parcelamento do Solo e ou de Aprovação do
Condomínio, e

II. Registro no Cartório de Registro de Imóveis da comarca
competente, com a cópia da matrícula imobiliária atualizada do
empreendimento;

§ 3º - Para os espaços rurais deverão os proprietários ou
interessado devidamente autorizado pelo proprietário, apresentar o
titulo (matrícula imobiliária), acrescido do ITR e INCRA da sua
propriedade, para a identificação do imóvel e ainda anexar uma
declaração do município, contendo: SEÇÃO VII

I - declaração que a gleba não se encontra no Perímetro
Urbano, quer pela definição da sua localização pelo Plano Diretor e ou
Lei Municipal especifica de criação de tal perímetro.

Das Restrições Urbanísticas aos Empreendimentos
Art. 18 - Fica autorizado em todo o território catarinense nos

empreendimentos de parcelamento do solo, a aplicação de restrições
urbanísticas, obrigando-se os municípios a adotar os seguintes procedi-
mentos:

II - declaração que a futura edificação não se encontra sobre
nenhuma estrada municipal existente, aberta ou projetada, e ainda,
sobre uma via, rua, avenida e ou perimetral projetada, de qualquer
espécie.

§ 1º Pretendendo o empreendedor aplicar as Restrições
Urbanísticas no parcelamento do solo, deverá apresentar as mesmas
ao município junto ao processo do parcelamento, que fará a
conferência de que estas obrigações mais restritivas do que o Plano
Diretor, vinculando a sua validade por prazo determinado ou
indeterminado, salvo as em caráter definitivo pelas características dos
empreendimentos.

III - declaração que a edificação não ira atrapalhar a mobi-
lidade urbana do município.

IV - declaração que não se encontra sobre qualquer área de
restrição ambiental como APP e ou qualquer outra prevista na
legislação ambiental, municipal, estadual ou federal.

§ 4º - A concessionária pública, entendendo necessário
apresentar mapas mostrando a localização exata da futura edificação,
deverão os proprietários ou interessado cumprir tal obrigação, inclusive
georreferenciada, se necessário, a fim de garantir a sua exata
localização.

§ 2º Aplicado as Restrições Urbanísticas no parcelamento, o
município obrigatoriamente fará constar em todos os cadastros
imobiliários, quando da sua inscrição, que o empreendimento possui
Restrições Urbanísticas e que devera ser consultado o processo para
conhecimento e aplicabilidade, ou ainda, constar as mesmas no seu
cadastro.§ 5º - Ocorrendo a emissão da declaração do município nas

condições especificas acima descrita, ou seja, comprovado ser rural e
preenchendo os requisitos acima, e, desde que a área do imóvel
atenda o módulo rural, ou seja, tenha mais que o mínimo de 20.000,00
m² (02ha) ou 30.000,00 m² (02ha) conforme modulo mínimo fiscal
para a sua cidade. Será dispensada a exigência do Alvará de Licença
para a Construção, e a expedição do Alvará de Habite-se, salvo quando
a legislação municipal assim imponha,

§ 3º Aplicado as Restrições Urbanísticas no parcelamento,
conforme previsto anteriormente, o município obrigatoriamente exigira
constar na minuta do contrato de compra e venda a ser utilizado pelo
empreendedor, e, caso venha a ser criado pelo loteador uma
Associação de Moradores, deverá constar no mesmo contrato.

§ 4º Fica autorizado que o empreendedor mencione junto no
texto do registro do empreendimento no Cartório de Registro de
Imóveis, quer por averbação ou registro, ou que o Oficial do Registro no
mínimo faça mencionar na matrícula mãe que existem Restrições
Urbanísticas neste empreendimento e quais são, bem como que existe
uma Associação de Moradores e os dados do seu registro junto ao
Cartório de Títulos;

§ 6º - Se o imóvel a ser edificado for de área menor que o
mínimo acima descrito, será negado o pedido, e o os proprietários ou
interessado deverão apresentar o Alvará de Licença para a Construção,
e a expedição do Alvará de Habite-se para ser autorizado a ligação
conforme letra “a” acima.

§ 7º - Se o imóvel estiver com condomínio com outros
proprietários, a concessionária deverá verificar a possibilidade de
ocupação irregular, devendo ser denunciado ao Ministério Público
Estadual, e, no caso de não sendo constatada a irregularidade, fica
autorizada a sua ligação desde que os demais condôminos
proprietários autorizem a ligação.

§ 5º Aplicado as Restrições Urbanísticas em empreendi-
mentos de usos industriais pelas atividades de baixo, médio e alto
impactos ambientais, bem como em outras atividades de logística,
prestação de serviços ou comercio, sendo estes incompatíveis entre si,
poderão ser gravadas restrições em caráter perpetuo.

§ 6º Aplicado as Restrições Urbanísticas em caráter perpetuo
as mesmas perdem a sua aplicabilidade quando ao decorrer dos anos
todos os envolvidos não mais executarem ou praticarem as atividades
iniciais programadas, e não mais acarretar incompatibilidades aos
demais, podendo ser a mesma modificada e ou extinta, constatado por
Parecer Técnico emitido pelo município.

§ 8º - Para os títulos rurais em território urbanos: Constatado
que o imóvel pelas características descritas do titulo (matrícula) deva
ser rural, e ainda, que gleba pode ter sua atividade rural, porém pela
sua localização encontra-se em perímetro urbano, ou de expansão
urbana, quer pela sua ocupação física e, ou pelo Plano Diretor
municipal, poderá: § 7º É facultado ao órgão ambiental competente, mediante

regulamentação específica, fixar a emissão parcial de Licença
Ambiental de Operação (LAO) para empreendimentos imobiliários do
gênero parcelamento do solo, autorizando as edificações desde que o
projeto tenha previsto as etapas ou fases, e contenha as obras
mínimas da rede de água potável, energia elétrica, iluminação pública,
rede de coleta de águas pluviais, sistema de tratamento de esgoto
coletivo e ou individual, e as vias com trafegabilidade garantida mesmo
sem a conclusão da pavimentação.

I - a concessionária pública efetuar a ligação desde que
apresentado o Alvará de Licença para a Construção, e a expedição do
Alvará de Habite-se, na sua conclusão.

II - Devem os proprietários ou interessados, apresentar
declaração do município, atestando as condições para identificação
correta em que zona se encontra dentro do município.

III - Ficando comprovado a localização no perímetro urbano e
ou de expansão, poderá a concessionária efetuar a ligação desde que
apresentado o Alvará de Licença para a Construção, e a expedição do
Alvará de Habite-se, na sua conclusão.

TÍTULO III
CAPÍTULO I

IV - comprovado que a localização seja zona rural, devera se
proceder conforme item “VI” da letra “b”.

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E URBANÍSTICO
Art. 19. A implantação de parcelamento do solo para fins

urbanos depende da aprovação do projeto pela autoridade
licenciadora, a ser formalizada pela emissão da licença urbanística
e ambiental.

V - Nas ligações provisórias será condicionada a ligação pela
concessionária pública, mesmo que provisória, em qualquer obra
(residência, casa, apartamento, comercio, indústria) seja no perímetro
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§1º Na motivação da licença urbanística e ambiental, deve
ser apresentado e avaliado o impacto urbanístico e ambiental do
empreendimento, bem como explicitadas as exigências demandadas do
empreendedor.

do empreendedor os encargos de manutenção sobre unidades não
alienadas.

§6º. É assegurado acesso irrestrito do Poder Público ao
perímetro com acesso controlado dos condomínios urbanísticos para o
cumprimento de suas obrigações relativas à operação e manutenção da
infraestrutura básica e à coleta de resíduos sólidos.

§2º No parcelamento do solo implantado em Município de
gestão plena, a autoridade licenciadora poderá adotar a modalidade de
licenciamento urbanístico e ambiental integrado, a ser emitido em ato
único.

§7º. Lei municipal deve regulamentar a prestação dos
serviços de água e esgoto no condomínio urbanístico, garantida a
medição individual de água por unidade autônoma.§3º O licenciamento ambiental será exigido para as

atividades potencialmente poluidoras definidas pelo Conselho Estadual
de Meio Ambiente - CONSEMA, atendidos o porte e o potencial poluidor.

Art. 22. Cabe aos condôminos a manutenção do sistema viário,
das áreas destinadas a uso comum e da infraestrutura complementar
interna dos condomínios urbanísticos, a partir do registro da instituição do
condomínio no Registro de Imóveis, responsabilizando-se o empreendedor
pelos custos relativos às unidades autônomas ainda não alienadas.

CAPÍTULO II
DAS RESPONSABILIDADES DO EMPREENDEDOR E DO PODER

PÚBLICO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS URBANIZACOES
Parágrafo único. A manutenção de que trata o caput pode ser

realizada pelo Poder Público ou por seus concessionários, de forma
onerosa, mediante prévio contrato celebrado com os condôminos.

Art. 20.Cabe ao empreendedor:
I - a demarcação:
a) dos lotes destinados à comercialização e áreas destinadas

a uso público dos loteamentos; CAPÍTULO III
DO PROJETO DE URBANIZACAO E DA LICENÇA URBANÍSTICA E

AMBIENTAL
b) dos lotes dos desmembramentos;
c) das unidades autônomas, das áreas destinadas a uso

comum dos condôminos e, nos termos da lei municipal, das áreas
destinadas a uso público dos condomínios urbanísticos;

Seção 1
Da Definição de Diretrizes

d) dos limites das APPs; Art. 23. Antes da elaboração do projeto de urbanização, o
empreendedor deve solicitar à autoridade licenciadora que defina, com
base no Plano Diretor e na legislação urbanística municipal, bem como
nas normas ambientais, as diretrizes específicas para:

II - a implantação:
a) do sistema viário;
b) da infraestrutura básica, com exceção dos sistemas

individuais de disposição de esgoto sanitário; I - o parcelamento ou condomínio, o uso e a ocupação do
solo;c) dos elementos da infraestrutura complementar exigidos por

legislação federal ou municipal; II - o traçado do sistema viário;
d) das edificações do parcelamento integrado à edificação; III - a reserva de áreas destinadas a uso público e de faixas

não edificáveis;e) das medidas necessárias à recuperação das APPs
definidas no licenciamento ambiental; IV - as áreas legalmente protegidas.

III - a manutenção da infraestrutura básica e complementar
das áreas destinadas a uso público até a expedição da licença final;

Parágrafo único. A autoridade licenciadora pode definir,
complementarmente, diretrizes relacionadas à infraestrutura básica e à
complementar.IV - a manutenção, até o registro do Parcelamento do Solo ou

da instituição do Condomínio Urbanísticos de Lotes no Registro de
Imóveis, do sistema viário, das áreas destinadas a uso comum dos
condôminos, da infraestrutura básica e complementar interna e, nos
termos da lei municipal, das áreas destinadas a uso público dos
condomínios urbanísticos de lotes.

Art. 24. Para a solicitação de diretrizes prevista no art. 21,
o empreendedor deve apresentar à autoridade licenciadora:

I - requerimento específico instruído com:
a) prova de propriedade do imóvel ou da condição de

empreendedor;
V - execução de medidas compensatórias eventualmente

exigidas pelos municípios quando da aprovação da urbanização.
b) certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedida pelo

Registro de Imóveis competente;
Art. 21. Ressalvado o disposto nesta Lei, cabe ao Poder

Público ou a seus concessionários e permissionários, a partir da
expedição da licença final, a operação e manutenção:

II - planta do imóvel contendo as informações previstas em
legislação municipal.

§1º Não havendo a legislação prevista no inciso II do caput,
devem constar da planta do imóvel, no mínimo:I - da infraestrutura básica e das áreas destinadas a uso

público; I - suas divisas, com indicação das medidas perimetrais e
áreas confrontantes, e das vias lindeiras a seu perímetro;II - da infraestrutura complementar dos Parcelamentos do

Solo ou Condomínios Urbanísticos de Lotes, observadas as condições
fixadas na legislação estadual ou municipal.

II - curvas de nível do terreno com espaçamento adequado à
finalidade do empreendimento;

§1º. Cabe aos concessionários ou permissionários de energia
elétrica e as de água potável a implantação da rede de distribuição e
sua ligação com restante do sistema nos parcelamentos ou
condomínios de interesse social inseridos em programas habitacionais
de iniciativa exclusiva do Poder Público ou na regularização fundiária de
interesse social, e aquelas regularizações fundiária em caráter
consolidado de interesse especifico iniciadas ou implantadas antes da
data de promulgação da lei 6.766 de 1979.

III - localização dos corpos d'água dentro da gleba ou fora
num raio de ate 50 metros, das APPs, das áreas com vegetação
arbórea e das construções já existentes;

IV - tipo de uso predominante a que o parcelamento se
destina e, no caso de uso residencial, uma estimativa do número de
unidades habitacionais.

§2º A planta do imóvel deve estar preferencialmente
georreferenciada.

§2º. A implantação, operação e manutenção dos
equipamentos comunitários a cargo do Poder Público devem respeitar
as diretrizes das respectivas políticas setoriais, bem como as
orientações específicas da licença urbanística e ambiental.

Art. 25.A autoridade licenciadora deve indeferir a solicitação
de diretrizes, declarando a impossibilidade de implantação do
empreendimento, quando caracterizadas as seguintes situações:

I - inadequação do empreendimento ao Plano Diretor;
§3º. Cabe ao Poder Público, ou a seus concessionários ou

permissionários, disponibilizar as redes externas e os seus respectivos
pontos de conexão necessários à implantação, pelo empreendedor, dos
elementos de infraestrutura básica ou complementar na área interna do
parcelamento.

II - situação jurídica do imóvel que possa comprometer a
implantação do empreendimento ou prejudicar os adquirentes de lotes
ou unidades autônomas.

Art. 26. Deferida a solicitação de diretrizes, a autoridade
licenciadora deve formulá-las, indicando, no mínimo:

§4º. A requerimento do empreendedor, a autoridade
licenciadora, ouvidos os concessionários ou permissionários de
serviços públicos, pode, nos termos da legislação municipal, autorizar
que a manutenção da infraestrutura básica fique a cargo dos
condôminos, respeitada a individualização e proporcionalidade em
relação à unidade imobiliária de cada condômino, sendo responsabi-
lidade do empreendedor a manutenção das unidades não alienadas.

I - o traçado básico do sistema viário principal, com previsão
das vias destinadas à circulação de veículos de transporte coletivo, no
loteamento;

II - a localização das áreas destinadas a uso público no
loteamento e, se houver nos termos da lei municipal, no condomínio
urbanístico;

III - a localização das áreas com restrição ao uso e ocupação
em razão da legislação federal, estadual ou municipal;§5º. No caso previsto no § 4º, deve ser:

I - firmado contrato entre os condôminos e os
concessionários ou permissionários para estabelecer as regras da
manutenção, assegurado o desconto, nas taxas e tarifas cobradas pela
prestação do serviço, dos valores relativos aos custos de manutenção;

IV - as faixas não edificáveis;
V - os usos admissíveis, com as respectivas localizações;
VI - os requisitos ambientais a serem cumpridos.
Parágrafo único. As diretrizes expedidas vigoram pelo prazo

fixado pela autoridade licenciadora, limitado a um mínimo de 2 (dois) e
um máximo de 4 (qautro) anos.

II - respeitada a individualização e a proporcionalidade em
relação a cada unidade autônoma, sendo de responsabilidade exclusiva
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Art. 27. Os prazos para a análise da solicitação das diretrizes
e sua formulação pela autoridade licenciadora devem ser definidos por
lei municipal.

II - o período e o prazo de execução de cada obra e serviço.
§6º Não se exige cronograma físico de obras e serviços para

parcelamento de pequeno porte, salvo disposição contrária prevista em
lei municipal.Parágrafo único. Inexistindo lei municipal, é fixado o prazo

máximo de 60 (sessenta) dias para cada um dos atos previstos no
caput, contado respectivamente da data do protocolo do respectivo
requerimento e do deferimento da solicitação de diretrizes pela auto-
ridade licenciadora.

Art. 31.O projeto, adequado às diretrizes fixadas, deve ser
apresentado à autoridade licenciadora acompanhado:

I - da certidão atualizada da matrícula do imóvel;
II - dos contratos ou outros atos que comprovem a condição

de empreendedor;Art. 28. A fase de fixação de diretrizes é dispensada para
parcelamentos de pequeno porte e de regularização de parcelamento
consolidado.

III - da anuência expressa da Secretaria do Patrimônio da
União ou do órgão estadual competente, quando o empreendimento for
realizado integral ou parcialmente em área, respectivamente, da União
ou do Estado;

Seção 2
Do Conteúdo do Projeto

IV - da autorização do cônjuge do proprietário e do empreen-
dedor, salvo no caso de terem contraído matrimônio pelo regime de
separação de bens e participação final nos aqüestos;

Art. 29.O projeto de parcelamento deve ser elaborado com
base nas disposições desta Lei e nas diretrizes formuladas pela auto-
ridade licenciadora, considerando:

V - da proposta de instrumento de garantia de execução das
obras e dos serviços a cargo do empreendedor, que deve ser
compatível com o valor estimado das obras e dos serviços;

I - a valorização do patrimônio natural e cultural;
II - a execução das obras necessárias em seqüência que evite

situações de risco;
VI - do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, nos casos

previstos em lei municipal;
III - a reposição da camada superficial do solo nas áreas que

forem terraplenadas, com plantio de vegetação apropriada,
preferencialmente nativa. VII - do Estudo Ambiental competente, nos casos previstos

em Lei.Art. 30. O projeto de parcelamento deve incluir desenhos,
memorial descritivo e cronograma físico de obras e serviços. §1º A autorização a que se refere o inciso IV do caput não

dispensa o futuro consentimento do declarante para os atos de
alienação ou promessa de alienação de lotes ou unidades autônomas,
ou de direitos a eles relativos, que venham a ser praticados por seu
cônjuge.

§ 1º Os desenhos devem conter, no mínimo:
I - no loteamento, a definição:
a) do sistema viário com a respectiva hierarquia de vias;
b) da divisão em lotes e, se couber, em quadras, com as

respectivas dimensões, área e numeração, bem como com a indicação
dos usos previstos;

§2º A proposta do instrumento de garantia de execução das
obras a cargo do empreendedor pode ser representada por hipoteca de
lotes ou de unidades autônomas do próprio empreendimento, hipoteca
de outros imóveis, fiança bancária ou pessoal, depósito ou caução de
títulos da dívida pública ou qualquer outra espécie de garantia prevista
em lei.

c) das áreas destinadas a uso público;
d) das faixas não edificáveis, APPs e outras áreas com

vegetação a ser preservada ou recomposta;
e) da infraestrutura básica e complementar a ser instalada.

§3º O instrumento de garantia hipotecária de lotes ou de
unidades autônomas no próprio empreendimento deve ser registrado na
matrícula dos imóveis dados em garantia, sendo os respectivos
registros considerados como um ato único para efeito das custas
notariais e registrais.

II - no condomínio urbanístico, a definição:
a) do sistema viário interno, com a respectiva hierarquia de

vias;
b) das unidades autônomas e, se couber, das quadras, com

as respectivas dimensões, área e numeração, bem como dos usos
previstos; §4º Desde que exista a concordância da autoridade

licenciadora, a garantia pode ser reduzida na proporção da execução
das obras e serviços.

c) das áreas destinadas a uso comum dos condôminos e,
nos termos da lei municipal, das áreas destinadas a uso público;

Art. 32. Qualquer alteração na situação jurídica do imóvel
em processo de licenciamento deve ser comunicada imediatamente à
autoridade licenciadora e pode ensejar a revisão dos atos já efetivados.

d) das informações requeridas no inciso I, alíneas “d” e “e”;
III - no desmembramento, a divisão de lotes pretendida, com

a indicação dos usos previstos;
Art. 33. No registro do parcelamento do solo urbano perante

o cartório de registro de imóveis ou da autoridade registradora deverá
ser exigida a Licença Ambiental de Instalação - LAI.

IV - no parcelamento integrado à edificação, as informações
requeridas nos incisos I, II ou III, bem como:

a) a localização das edificações nos lotes ou unidades
autônomas; Seção 4

Dos Requisitos e Procedimentos dos Condomínios Urbanísticos de
Lotes

b) os documentos necessários ao licenciamento das
edificações, na forma da legislação municipal;

V - no parcelamento de pequeno porte e regularização de
parcelamento consolidado, a definição:

Art. 34. Não existindo zoneamento urbanístico definido na
gleba ou lote pretendido a ser feito no condomínio, o município deverá
usar o zoneamento predominante ou definir zoneamento específico
através de lei municipal, estabelecendo a taxa de ocupação, índice
construtivo máximo e mínimo, tamanho de área privativa mínima,
recuos frontais e laterais, altura, e outros requisitos urbanísticos que
entender necessários.

a) das vias lindeiras à gleba ou ao lote e os parcelamentos
contíguos;

b) dos usos previstos e sua localização;
c) dos lotes ou unidades autônomas, com as respectivas

dimensões, área e numeração;
d) das faixas não edificáveis, APPs e outras áreas com

vegetação a ser preservada ou recomposta.
§ 1º - O Condomínio deve respeitar o traçado do sistema

viário básico, as diretrizes urbanísticas e de preservação ambiental
determinadas pelo Município, os parâmetros de Zoneamento, Uso e
Ocupação do Solo e as demais disposições previstas no plano direror
municipal de modo a garantir a integração com a estrutura urbana
existente, não podendo interromper o sistema viário existente ou
projetado previsto nos Mapas municipais.

§2º Os desenhos devem estar preferencialmente
georreferenciados;

§3º O memorial descritivo deve conter, no mínimo:
I - a indicação da finalidade do parcelamento e dos usos

previstos;
II - a descrição dos lotes ou unidades autônomas e das áreas

destinadas a uso público ou a uso comum dos condôminos, com os
elementos necessários à abertura das respectivas matrículas;

§ 2º - será reservada área interna aos condomínios
residenciais não inferior a 25% (vinte e cinco por cento) da área total do
empreendimento, para a implantação das vias de circulação interna e
áreas de uso comum dos condôminos, sendo aceita as áreas de APP
neste calculo, devendo, no mínimo 3% (três por cento) desta área, ser
destinada para lazer e edificações de área de convivência, não podendo
estar localizado em área de APP;

III - a indicação das áreas a serem transferidas ao domínio do
Município;

IV - a enumeração das obras e serviços previstos para o
parcelamento, com a indicação de responsabilidades.

§4º Além do previsto no § 3º, o memorial descritivo de
condomínio urbanístico deve conter as condições urbanísticas do
empreendimento e as limitações que incidem sobre as unidades
autônomas e suas edificações, bem como refletir-se integralmente na
convenção de condomínio.

§ 3º - nos demais condomínios empresariais, as áreas
mínimas internas ao condomínio serão as das vias internas e áreas
destinadas a equipamentos de usos comuns, sendo os percentuais
mínimos fixados pelos municípios.

§4º - os limites externos do condomínio poderão ser vedados
por muros, com altura máxima de 3,00m (três metros), devendo, nos
casos em que os mesmos façam frente para o sistema viário, neste
local será autorizado o fechamento somente por elementos vazados
com o objetivo de amenizar o impacto visual;

§5º O cronograma físico de obras e serviços deve conter, no
mínimo:

I - a indicação de todas as obras e serviços a serem execu-
tados pelo empreendedor;
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§5º - os acessos ao condomínio deverão ser feitos através de
faixas de aceleração e desaceleração definidas na aprovação do
empreendimento, e a portaria e portões de acesso ao condomínio
deverão ser compatíveis com as dimensões exigidas pelo Corpo de
Bombeiros para o acesso de seus veículos;

Art. 41 - Poderá ser autorizado o uso misto no Condomínio
Urbanístico

Empresarial, desde que as atividades de comércio, logística,
indústria e serviços que se pretenda implantar sejam compatíveis entre
si, devendo ser observado ainda, os potenciais de degradação
ambiental dos respectivos usos.§6º - será prevista pelo menos uma área de recreação

coberta que contenha um salão de festas, cozinha e sanitários,
devendo o acesso à mesma atender as normas técnicas de acessibi-
lidade universal;

§ 1º Fica proibida a incompatibilidade de usos e atividades
industriais em unidades autônomas contíguas dentro do mesmo
condomínio.

§7º - as dimensões das vias de circulação interna, passeios
e as dimensoes dos bolcoes de retorno atenderão as legislações
municipais e ou aquelas especialmente criadas para disciplinar.

§ 2º Os condomínios empresariais destinados
exclusivamente para fins

industriais deverão ser implantados atendendo a segmentos
industriais compatíveis, a fim de evitar a interferência ou prejuízo a
outras atividades existentes e o conflito de vizinhança.

§8º - deverão ser executadas, no mínimo, as seguintes obras
de urbanização interna aos condomínios:

a) meio-fio e pavimentação dos passeios e vias internas; Art. 42 - Para a implantação dos Condomínios Empresariais
deverão ser atendidas as seguintes exigências especiais, além das
diretrizes gerais previstas neste Plano Diretor, no que não for contrário:

b) rede de abastecimento de água interna;
c) redes de distribuição de energia e iluminação pública;
d) rede de drenagem pluvial; I - as vias de circulação interna nos condomínios

empresariais devem ter largura mínima de 20,00m (vinte metros),
sendo 15,00m (quinze metros) para pista de rolamento e 2,50m (dois
metros e meio) para passeio em cada lado da pista;

e) definir um sistema de tratamento de esgoto conforme
previsto no nesta lei;

f) paisagismo das áreas comuns e vias internas.
§ 9º - Se prevista na legislação municipal a doação de área

institucional ao Município será doada diretamente quando do registro
do Condomínio no Cartório de Registro de Imóveis, nos casos em que a
área doada fizer parte da gleba em que se pretende implantar o
condomínio, bem como as áreas destinadas ao alargamento do
sistema viário existente.

II - se o condomínio for composto por uma única via, esta
deverá ter largura mínima de 25,00m (vinte e cinco metros), sendo
20,00m (vinte metros) para pista de rolamento e 2,50m (dois metros e
meio) para passeio em cada lado da pista;

III - em todos os condomínios horizontais empresariais deverá
ser prevista uma área sócio recreativa calculada na proporção de
metragem quadrada/área das unidades autônomas, a ser localizada na
área comum do condomínio;

§ 10º - As Áreas de Preservação Permanente serão descon-
tadas da área total da gleba para o cálculo da doação de área
institucional e áreas de uso comum, quando exigido pelo município
doações de áreas publicas.

Art. 43 - Os condomínios empresariais destinados total ou
parcialmente ao uso industrial poderão ser contornados por área verde
localizada externamente aos muros, limitado à largura mínima dos
recuos obrigatórios, utilizando preferencialmente espécies arbóreas
nativas, conforme orientação do órgão municipal responsável pela
aprovação do projeto de arborização, além de ciclovias implantadas
junto ao sistema viário.

§ 11º - Nos casos em que a área institucional for doada em
outro local, a transferência desta área será realizada através de
Escritura Pública de Doação ao Município, devidamente registrada no
Cartório de Registro de Imóveis e apresentada previamente à expedição
do Alvará de aprovação do Condomínio.

§ 12º Fica dispensado qualquer doação da área institucional
prevista no caput deste artigo, as glebas ou lotes já parcelados e que
comprovadamente tenham contribuído com áreas públicas em
processos anteriores.

CAPÍTULO IV
DA ENTREGA DAS OBRAS

Art. 44. Lei municipal deve definir o prazo para que as obras
do parcelamento executadas pelo empreendedor sejam vistoriadas e
recebidas pelo poder público.§ 13º O Município não estenderá qualquer serviço público ao

interior de condomínio urbanístico de lotes, sendo estes de responsabilidade
exclusiva dos condôminos, salvo contrato firmado entre as partes.

§1º Após vistoria e avaliação técnica, uma vez atendidas as
exigências urbanísticas e ambientais estabelecidas para o empreendi-
mento, a autoridade deve receber as obras realizadas e atestar a
regularidade do executado, mediante a emissão da licença final;

Art. 35 - É vedada a aprovação de Condomínios Urbanísticos
de Lotes nas áreas impedidas ao parcelamento do solo e urbanização
anteriormente citados nesta Lei. §2º Nos Municípios cuja legislação for omissa, o prazo

máximo para a emissão da licença final integrada pela autoridade
licenciadora é de 90 (noventa) dias, contado a partir da data em que for
protocolado o respectivo requerimento;

Art. 36 - Os critérios de uso e ocupação do solo no interior
dos condomínios Urbanísticos de lotes deverão obedecer às limitações
impostas na legislação Municipal.

§ 1º - O empreendedor e ou os condôminos poderão
estabelecer condições específicas de uso e ocupação do solo no
interior do condomínio, desde que mais restritivas do que as legais, por
meio de convenção do condominio, contrato ou outra forma de conheci-
mento entre as partes.

§3º A comunicação pela autoridade licenciadora da existência
de vícios ou de irregularidades a serem sanadas ou corrigidas pelo
empreendedor deve ser feita de uma única vez e interrompe a
contagem do prazo estabelecido no § 2º, que volta a fluir, do início, a
partir do momento em que, em face do atendimento das exigências
devidas, for solicitada nova avaliação para emissão da licença final
integrada;

Art. 37 - São consideradas áreas e edificações de
propriedade comum dos condôminos, as vias de acesso aos lotes e as
demais áreas de uso comum, as áreas de lazer e recreação, os muros
e cercas externas, as guaritas, as obras implantadas e outras que
forem de uso comum de todos os condôminos, constantes na
convenção de condomínio e especificadas em planta e memorial
descritivo.

§4º decurso do prazo estabelecido no § 2º sem a emissão da
licença final integrada, ou sem a comunicação da existência de vícios
ou de irregularidades pela autoridade licenciadora, se não justificável,
implica responsabilização administrativa, na forma da lei;

§5º O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no
§ 2º, sem decisão acerca da emissão da licença final integrada ou sem
a comunicação da existência de vícios ou de irregularidades pela auto-
ridade licenciadora, não implica licenciamento tácito do empreendi-
mento;

Art. 38 - Será garantido o ingresso de representantes de
órgãos públicos e concessionárias de serviços, dentro dos limites do
condomínio, para as fiscalizações devidas e demais serviços neces-
sários.

Parágrafo único. Os condomínios urbanísticos de lotes
deverão garantir o acesso das concessionárias de serviço público aos
leitores de controle do abastecimento de água, esgotamento sanitário e
energia elétrica, organizados de forma individualizada por unidade
autônoma, salvo autorização específica das concessionárias que
disponha em contrário.

Art. 45. É condição para a emissão da licença final integrada
que os lotes ou as unidades autônomas do parcelamento e, se couber,
as quadras, estejam devidamente demarcadas, admitida uma
tolerância de, no máximo, 5% (cinco por cento) em relação às medidas
lineares previstas no projeto.

§1º Havendo diferenças de medida, mesmo dentro do limite
de tolerância, o empreendedor deve providenciar a devida retificação no
Registro de Imóveis, sem prejuízo de eventuais conseqüências
contratuais;

Art. 39 - Junto ao acesso principal do condomínio, no limite
com o sistema viário, deverá ser destinado espaço para localização de
medidores, coletores de correspondências e demais equipamentos
necessários de suporte condominial. §2º Se a diferença for superior ao limite de tolerância, a

retificação depende de anuência da autoridade licenciadora;Seção 5
Dos Condomínios Empresariais Art. 46. O empreendedor deve solicitar a averbação da

licença final integrada na matrícula em que se acha registrado o
parcelamento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias de sua expedição.

Art. 40 - Os Condomínios de Unidades Empresariais deverão
atender às diretrizes gerais estabelecidas nesta lei e na legislação
municipal específica, devendo serem cumpridas por todos os
condomínios

Art. 47. Desde a data de aquisição o adquirente de lote ou
unidade autônoma pode apresentar projeto de construção à autoridade

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



22 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.058 21/10/201 6

municipal competente, mediante apresentação do contrato de compra e
ou autorização especifica do proprietário para edificação, e, após,
autorizado pelo órgão publico pode iniciar as obras, fixando as
seguintes condicionantes:

IV - as condições para garantia da segurança da população
em situações de risco;

V - as medidas previstas para adequação da infraestrutura
básica.

I. Aos condomínios a expedição do “Alvará de Habite-se”, ou
de ato administrativo equivalente, após à emissão de declaração ou
certificado pelo município de conclusão das obras de usos comuns do
condomínio.

§1º A regularização fundiária sustentável que envolve apenas
a regularização jurídica da situação dominial do imóvel dispensa o
plano mencionado no caput;

§2º A regularização fundiária sustentável pode ser
implementada em etapas;II. Aos loteamentos a expedição do “Alvará de Habite-se”, ou de

ato administrativo equivalente, será autorizado pelo município a partir da
comprovação da conclusão das etapas ou fases previstas no projeto,
devendo conter no mínimo as obras: da rede de água potável, energia
elétrica e iluminação publica, rede de coleta de águas pluviais, e as vias com
trafegabilidade garantida mesmo sem a conclusão da pavimentação.

§3º O conteúdo do plano de regularização fundiária, no que
se refere aos desenhos, ao memorial descritivo e ao cronograma físico
de obras e serviços a serem realizados deve ser definido pela
legislação municipal, asseguradas as informações necessárias para o
registro imobiliário.

TÍTULO III Art. 54. A implantação da regularização fundiária depende da
análise e da aprovação do seu plano pela autoridade licenciadora, bem
como da emissão da respectiva licença urbanística e ambiental.

DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL EM ÁREAS
URBANAS

§1º Não se exige licença urbanística e ambiental integrada da
regularização fundiária que envolve apenas a regularização jurídica da
situação dominial das áreas ocupadas irregularmente.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 48. A política de regularização fundiária sustentável de
assentamentos informais urbanos integra a ordem urbanística, visando
à efetivação do direito social à moradia e do direito a cidades
sustentáveis.

Art. 55. A regularização jurídica da situação dominial de área
ocupada irregularmente pode ser precedente, concomitante ou
superveniente à elaboração ou à implantação do plano de regularização
fundiária.Parágrafo único. Aos parcelamentos em processo de

implantação em desacordo com o projeto aprovado ou com outras
irregularidades aplicar-se-ão as regras de intervenção do Capitulo VII do
Título II.

Parágrafo único Após atendidas as exigências previstas nesta
lei, a autorização de regularidade será expedia pelo município mediante
Alvara de Regularização Fundiária de Interesse Social ou Alvará de
Regularização Fundiária de Interesse Especifico.Art. 49. Observadas as diretrizes gerais de política urbana

estabelecidas na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, a
regularização fundiária sustentável pauta-se pelas seguintes diretrizes:

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

Seção 1I - ampliação do acesso à terra urbanizada pela população de
baixa renda, com prioridade para a sua permanência na área ocupada,
assegurados o nível adequado de habitabilidade e a melhoria das
condições de sustentabilidade urbanística, social e ambiental;

Da Regularização Fundiária Sustentável de Interesse Social
Art. 56. Os assentamentos informais objeto de regularização

fundiária de interesse social promovida pelo Poder Público devem
integrar ZEIS definidas no Plano Diretor ou em outra lei municipal.II - articulação com as políticas setoriais de habitação,

saneamento ambiental e mobilidade urbana, nos diferentes níveis de
governo, e com as iniciativas públicas e privadas voltadas à integração
social e à geração de emprego e renda;

§1º A regularização fundiária em área inserida em unidade de
conservação da natureza ou em sua zona de amortecimento deve
observar as restrições decorrentes da Lei nº 9.985, de 18 de julho de
2000.III - controle e fiscalização, visando a evitar novas ocupações

ilegais; §2º Não se aplica o disposto no caput aos assentamentos
informais em que já se tenha consumado a aquisição do domínio pela
ocorrência de prescrição aquisitiva ou a aquisição de direitos reais de
uso legalmente constituídos sobre o imóvel.

IV - participação da população interessada em todas as
etapas do processo de regularização;

V - estímulo à resolução extrajudicial de conflitos;
Art. 57. O projeto de regularização fundiária de interesse

social deverá considerar as características da ocupação e da área
ocupada para definir parâmetros urbanísticos e ambientais específicos,
além de identificar os lotes, as vias de circulação e as áreas
destinadas a uso público.

VI - preferência de titulação para a mulher.
Art. 50. Lei municipal deve disciplinar em relação à

regularização fundiária sustentável, no mínimo:
I - os critérios, as exigências e os procedimentos para a

elaboração e a execução dos planos de regularização fundiária;
garantindo um lote com área mínima de 125,00m2, sendo testada de
no mínimo 5,00 metros.

§ 1º O Município poderá, por decisão motivada, admitir a
regularização fundiária de interesse social em Áreas de Preservação
Permanente, ocupadas até 31 de dezembro de 2007 e inseridas em
área urbana consolidada, desde que estudo técnico comprove que esta
intervenção implica a melhoria das condições ambientais em relação à
situação de ocupação irregular anterior.

II - os requisitos e os procedimentos para a emissão da
licença urbanística e ambiental integrada;

III - os mecanismos de controle social a serem adotados;
IV - as formas de compensação cabíveis.

§ 2º O estudo técnico referido no § 1º deverá ser elaborado
por profissional legalmente habilitado, compatibilizar-se com o projeto
de regularização fundiária e conter, no mínimo, os seguintes
elementos:

Art. 51. A regularização fundiária não obsta a aplicação das
devidas sanções penais ou de outras que se imponham na forma da
lei, bem como a responsabilização na esfera civil.

CAPÍTULO II
I - caracterização da situação ambiental da área a ser

regularizada;
DO PROCEDIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL

Art. 52. Além do Poder Público, a iniciativa da regularização
fundiária sustentável é facultada: II - especificação dos sistemas de saneamento básico;

III - proposição de intervenções para o controle de riscos
geotécnicos e de inundações;

I - a seus beneficiários, individual ou coletivamente;
II - às cooperativas habitacionais, associações de moradores

ou a outras associações civis; IV - recuperação de áreas degradadas e daquelas não
passíveis de regularização;III - ao setor privado, nos termos da legislação municipal;

V - comprovação da melhoria das condições de sustentabi-
lidade urbano-ambiental, considerados o uso adequado dos recursos
hídricos e a proteção das unidades de conservação, quando for o caso;

IV - ao responsável pela implantação do assentamento
informal.

Art. 53. Observado o disposto nesta Lei e na lei municipal, a
regularização fundiária sustentável exige a análise dominial da área e a
elaboração pelo responsável por sua iniciativa de um plano que, entre
outros elementos, deve definir:

VI - comprovação da melhoria da habitabilidade dos
moradores propiciada pela regularização proposta; e

VII - garantia de acesso público às praias e aos corpos
d´água, quando for o caso.I - as áreas passíveis de consolidação e as parcelas a serem

regularizadas ou, se houver necessidade, relocadas, especialmente os
casos onde não atingir as medidas mínimas prevista no art. 7, III desta
Lei;

§ 3º A regularização fundiária de interesse social em áreas de
preservação permanente poderá ser admitida pelos Estados, na forma
estabelecida nos §§ 1o e 2o deste artigo, na hipótese de o Município não
ser competente para o licenciamento ambiental correspondente, mantida a
exigência de licenciamento urbanístico pelo Município.

II - as vias de circulação existentes ou projetadas e, se
possível, as outras áreas destinadas a uso público; garantido a mobi-
lidade urbana das cidades; §4º O plano de regularização fundiária de interesse social

deve respeitar as faixas mínimas e outras disposições sobre
intervenção em APP previstas pela legislação ambiental que regula a
matéria.

III - as medidas necessárias para a garantia da sustentabi-
lidade urbanística, social e ambiental da área ocupada, incluindo as
compensações previstas;
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§5º Nos assentamentos informais e áreas urbanas
consolidadas anteriores à entrada em vigor desta Lei, o plano de
regularização fundiária sustentável de interesse social pode prever
redução dos limites das faixas de APP previstas na legislação
ambiental, desde que a regularização implique a melhoria das
condições ambientais da área em relação à situação de ocupação
irregular anterior;

metros) de cada lado, ressalvada previsão específica em sentido
diverso no Plano Diretor ou legislação municipal correlata, em razão de
peculiaridades territoriais, climáticas, históricas, culturais, econômicas
e sociais relacionadas à ocupação do solo urbano, bem como de
cursos d’água canalizados, tubulados e retificados.

§2º A autoridade licenciadora pode exigir:
I - contrapartida em relação à regularização de que trata o

caput, observado, no que couber, o estabelecido nos arts. 28 a 31 da
Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;

§6º É vedada a regularização de assentamentos informais
que, no plano de regularização fundiária de interesse social, insiram-se
em situações de risco, sem que sejam adotadas as medidas previstas
nesta Lei.

II - compensações ambientais, na forma da legislação
pertinente.

Art. 58. Na regularização fundiária de interesse social, cabe
ao Poder Público, quando empreendedor, ou a seus concessionários ou
permissionários, a implantação:

§3º Nos assentamentos informais anteriores à entrada em
vigor desta Lei, em Município de gestão plena, o plano de regularização
fundiária de interesse específico pode prever a possibilidade de
redução da área mínima definida no inciso III, art. 7º.I - do sistema viário;

II - da infraestrutura básica; Art. 61. A autoridade licenciadora deve definir na
regularização fundiária sustentável de interesse específico as
responsabilidades relativas à implantação:

III - dos equipamentos comunitários definidos no plano.
§1º As responsabilidades previstas no caput podem ser

compartilhadas com os beneficiários, a critério da autoridade
licenciadora, com base na análise:

I - do sistema viário;
II - da infraestrutura básica;

I - dos investimentos em infraestrutura e equipamentos
comunitários já realizados pelos moradores;

III - dos equipamentos comunitários definidos no plano de
regularização fundiária;

II - do poder aquisitivo da população a ser beneficiada. IV - das medidas de mitigação e compensação ambiental
eventualmente exigidas.§2º Na regularização fundiária de interesse social, a

realização de obras de implantação de infraestrutura básica e de
equipamentos comunitários pelo Poder Público pode ser realizada
mesmo antes de concluída a regularização jurídica da situação
dominial.

§1º A critério da autoridade licenciadora, as responsabi-
lidades previstas no caput podem ser compartilhadas com os
beneficiários, com base na análise de, pelo menos, dois aspectos:

I - os investimentos em infraestrutura e equipamentos
comunitários já realizados pelos moradores;§3º Regularizado o assentamento, aplica-se, em relação à

responsabilidade pela manutenção, o disposto nesta Lei. II - o poder aquisitivo da população a ser beneficiada.
§4º Não se aplica o disposto no art. 21 aos assentamentos

objeto de regularização fundiária mediante a usucapião especial
coletiva para fins de moradia ou a concessão de uso especial coletiva
para fins de moradia, instituídas na forma de condomínio especial,
caso em que a manutenção fica a cargo do Poder Público ou de seus
concessionários ou permissionários.

§2º Sendo o responsável pela irregularidade identificável, o
Poder Público deve dele exigir o montante despendido para regularizar o
parcelamento.

§3º Regularizado o assentamento, aplica-se, em relação à
responsabilidade de manutenção, o disposto no Capítulo II do Título II.

CAPÍTULO IV
§5º A implantação de infraestrutura básica e de

equipamentos comunitários pelo Poder Público deve ser feita em
consonância com as diretrizes e objetivos do respectivo plano
plurianual, as metas e prioridades fixadas por sua lei de diretrizes
orçamentárias e no limite das disponibilidades propiciadas pela lei
orçamentária anual.

DO REGISTRO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA SUSTENTÁVEL
Art. 62. O registro da regularização fundiária de interesse

social ou de interesse específico deve importar:
I - na abertura de matrícula para toda a área objeto de

regularização, se não houver;
II - na abertura de matrícula para cada uma das parcelas

resultantes do plano de regularização fundiária.Art. 59. Na regularização fundiária de interesse social, a área
de uso comum do povo ocupada por assentamento informal há mais de
5 (cinco) anos pode ser desafetada pelo uso, mediante certificação do
Poder Público municipal.

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso II do
caput à regularização fundiária realizada mediante usucapião especial
coletiva para fins de moradia ou concessão de uso especial coletiva
para fins de moradia, instituídos na forma de condomínio especial.Seção 2

Da Regularização Fundiária Sustentável de Interesse Específico Art. 63. O responsável pela regularização fundiária deve
requerer seu registro, apresentando os documentos elencados nos
incisos I a IV do caput do art. 31, bem como os seguintes:

Art. 60. A regularização fundiária de interesse específico é
aquela que não está caracterizada como de interesse social, podendo
ser implementada em uma área ou lotes a serem regularizados,
observando-se os seguintes requisitos:

I - os desenhos e documentos exigidos por lei municipal;
II - a licença urbanística e ambiental integrada da

regularização fundiária, se for o caso;a) a caracterização físico-ambiental, social, cultural e
econômica da área; III - as cláusulas padronizadas que regem os contratos de

alienação dos lotes ou das unidades autônomas, se for o caso;b) a identificação dos recursos ambientais, dos passivos e
fragilidades ambientais e das restrições e potencialidades da área; IV - instrumento de instituição e convenção de condomínio

urbanístico, se for o caso;c) a especificação e a avaliação dos sistemas de infraestru-
tura urbana e de saneamento básico implantados, outros serviços e
equipamentos públicos;

V - regimento interno da comissão de representantes, se for o
caso;

d) a identificação das unidades de conservação e das áreas
de proteção de mananciais na área de influência direta da ocupação,
sejam elas águas superficiais ou subterrâneas;

VI - instrumento de garantia de execução das obras e serviços
a cargo do empreendedor, exigido e aceito pela autoridade licenciadora,
no caso de regularização fundiária promovida pelo setor privado;

e) a especificação da ocupação consolidada existente na
área;

VII - no caso das pessoas físicas ou jurídicas a certidão
atualizada dos atos constitutivos que demonstrem sua legitimidade
para promover a regularização fundiária.f) a identificação das áreas consideradas de risco de

inundações e de movimentos de massa rochosa, tais como
deslizamento, queda e rolamento de blocos, corrida de lama e outras
definidas como de risco geotécnico;

Parágrafo único. Na regularização fundiária sustentável que
envolve apenas a regularização jurídica da situação dominial, exigem-se
desenhos e memorial descritivo que identifiquem as parcelas a serem
regularizadas e as áreas destinadas a uso público, se houver, não se
aplicando os incisos I a VII do caput.

g) a indicação das faixas ou áreas em que devem ser
resguardadas as características típicas da Área de Preservação
Permanente com a devida proposta de recuperação de áreas
degradadas e daquelas não passíveis de regularização;

Art. 64. As matrículas das áreas destinadas a uso público
devem ser abertas de ofício, com averbação das respectivas
destinações e, se houver, restrições administrativas, convencionais e
legais, no ato do registro da regularização no Registro de Imóveis.

h) a avaliação dos riscos ambientais;
i) a comprovação da melhoria das condições de sustentabi-

lidade urbano-ambiental e de habitabilidade dos moradores a partir da
regularização; e

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES E FINAIS

j) a demonstração de garantia de acesso livre e gratuito pela
população às praias e aos corpos d’água, quando couber.

Art. 65. O uso e a ocupação de imóvel situado fora do
perímetro urbano com finalidade diversa da exploração agrícola,
pecuária, agroindustrial, extrativista ou mineral, mesmo que não
implique parcelamento do solo, requer licença urbanística expedida pelo
Poder Público municipal, e após a sua conclusão, o Alvará de Habite-se,

§1º Parágrafo único. Para fins da regularização de interesse
específico, ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água natural, será
mantida faixa não edificável com largura mínima de 15 m (quinze
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sem prejuízo de outras licenças legalmente exigidas, cabendo aos
municípios disciplinar as exigências de forma igual às aplicadas nos
perímetros urbanos ou de forma diferenciada.

(...)
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza,
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição.Art. 66. Os condomínios civis anteriores à entrada em vigor

desta Lei, cujos moradores são proprietários de frações ideais do
terreno, mas exerçam posses localizadas, podem, por decisão de dois
terços dos proprietários das frações, transformá-las em condomínios
urbanísticos, observadas as condições para regularização fundiária de
interesse específico previstas nesta Lei e as devidas compensações
ambientais.

Por sua vez, o parágrafo primeiro do referido artigo, limita a
competência federal, para definir normais gerais, cabendo aos Estados
a competência de legislar sobre normas específicas, dentro da
realidade existente.

Caso não haja norma geral sobre o tema, o parágrafo
terceiro, do artigo 24, da CRFB 88, dá aos Estados e ao Distrito
Federal, a competência legislativa plena, para atender suas
peculiaridades.

§1º Os clubes de campo implantados anteriormente à
entrada em vigor da Lei Federal 6.766/79, pelas características de
ocupação, constituem de fato parcelamentos do solo para fins urbanos,
podem ser regularizados, observados os requisitos previstos no caput,
com a extinção da associação proprietária do terreno e a transferência
aos sócios cotistas das frações ideais do terreno.

Já o artigo 30, inciso VII, da Constituição Federal por sua vez,
legisla que cabe ao Município, “promover, no que couber, adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do
parcelamento e da ocupação do solo urbano”.

§2º Os condomínios de que trata este artigo não podem
incorporar como áreas de uso comum dos condôminos os logradouros que
já estejam afetados ao uso público, nem interromper as projeções de vias ou
qualquer outras ruas que por ventura tenham sido projetadas sobre tais
glebas, e sejam essenciais a garantia da mobilidade urbana da cidade.

E muito embora só haja previsão constitucional a partir de
1988, sobre o tema de parcelamento do solo urbano, a União Federal,
editou a Lei nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, posteriormente
recepcionada pela Constituição Federal de 1988, que dá competência
aos Estados e Municípios para estabelecer normas complementares
relativas ao parcelamento do solo municipal. Senão vejamos:§3º Os Condomínios Fechados regulares registrados no

Cartório de Registro de Imóveis com base no Artigo 8º da Lei 4.591 de
1964, ou seja legalizados na forma tradicional, a partir a vigência desta
lei são dispensados da anuência dos demais condôminos para
substituição das plantas e projetos junto ao Cartório de Registro de
Imóveis desde que respeitados as áreas mínimas e máximas previstas
nas Convenções de Condomínios registradas, baseados na nova forma
prevista no item VII do Artigo 7º.

Lei nº. 6.766, de 19 de dezembro de 1979
Art. 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos será regido
por esta Lei.
Parágrafo único - Os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão estabelecer normas complementares
relativas ao parcelamento do solo municipal para adequar o
previsto nesta Lei às peculiaridades regionais e locais.(grifo
nosso)Art. 67. Em parcelamento do solo para fins urbanos situado

em área urbana consolidada, as APPs que, na data de entrada em vigor
desta Lei, necessitem de recomposição podem ser utilizadas como
espaços livres de uso público ou de uso comum dos condôminos para
implantação de infraestrutura destinada a esportes, lazer e atividades
educacionais e culturais ao ar livre, desde que:

De igual modo, o Estado de Santa Catarina, em Lei Específica
sobre o tema parcelamento do solo, legislou em 1982, trazendo a Lei
Estadual 6.063/1982, exercendo assim a competência suplementar
em matéria de parcelamento do solo.

Cabe aqui ressaltar qual o critério básico para a repartição de
competências.I - a vegetação seja preservada ou recomposta, com espécies

nativas, de forma a assegurar o cumprimento integral das funções
ambientais da APP;

O estado brasileiro esta formulado sobre um princípio de
federalismo de cooperação, onde as competências (exclusivas,
concorrentes e suplementares) são formuladas a partir de um critério
de predominância de interesses (interesse local, ou interesse de
alcance nacional).

II - a utilização da área não gere degradação ambiental;
III - seja observado o limite máximo de 10% (dez por cento) de

impermeabilização do solo e 15% (quinze por cento) de ajardinamento;
IV - haja autorização prévia da autoridade licenciadora. Segundo FILHO (in: Revista Jurídica da Casa Civil, Ed. 90),

são justamente as competências legislativas concorrentes e
suplementares que melhor qualificam o "federalismo cooperativo". Sua
operação, no entanto, não é das mais tranquilas.

§ 1º A porção da APP não utilizada na forma do caput deve
ser deduzida da área total do imóvel para efeito de cálculo do
percentual de áreas destinadas a uso público.

§ 2º O disposto no caput não se aplica às áreas com
vegetação nativa:

Vejamos:
A apresentação ordinária destas modalidades determina que
à União cabe, acerca de um certo tema, a edição de normas
gerais. Em seguida, e observados os preceitos estabelecidos,
os estados cuidam de suplementar tais normas, quer dando-
lhes concretude, em atendimento às suas peculiaridades,
quer estatuindo, na lacuna total ou parcial da norma geral, de
maneira integral (suprindo, portanto, a omissão do legislador
federal). O município exerceria também competência
suplementar, ao menos no primeiro aspecto referido ao
estado, estabelecendo a aplicabilidade dos preceitos da
norma geral, após os condicionamentos da norma estadual, e
observado o interesse local.

I - primária ou secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração no bioma Mata Atlântica reguladas pela Lei nº 11.428, de
22 de dezembro de 2006;

II - protegida nos demais biomas considerados patrimônio
nacional, na forma da legislação que regular sua proteção.

Art. 68. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Lei
Estadual do Parcelamento do Solo Urbano, Lei n. 6.083/82.

Sala das Sessões, em
Deputado GELSON MERISIO

Lido no Expediente
Sessão de 18/10/16 Para se definir a competência legislativa, importante também

definir, o que é interesse local para os fins da lei de Parcelamento do
Solo Urbano.

Justificativa
Inicialmente cumpre destacar que o tema parcelamento de solo

urbano, faz parte da Política Urbana, instituída pela Constituição Federal de
1988, em seus artigos 182, e 183 e posteriormente regulada pela Lei
10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto das Cidades).

Segundo Hely Lopes Meirelles (1993, p. 98):
“interesse local não é interesse exclusivo do município; não é
interesse privativo da localidade; não é interesse único dos
munícipes. Se exigisse essa exclusividade, essa
privatividade, essa unicidade, bem reduzido ficaria o âmbito
da Administração local, aniquilando-se a autonomia de que
faz praça a Constituição. Mesmo porque não há interesse
municipal que não o seja reflexamente da União e do Estado-
membro, como, também, não há interesse regional ou
nacional que não ressoe nos municípios, como partes
integrantes da Federação brasileira. O que define e
caracteriza o `interesse local´, inscrito como dogma cons-
titucional, é a predominância do interesse do Município sobre
o do estado ou da União”.

A política urbana, segundo a Constituição Federal, é aquela
executada pelo Poder Público Municipal, conforme as diretrizes gerais
fixadas em lei, e que tem como objetivo ordenar o pleno desenvol-
vimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus
habitantes (vide art. 182, da CRFB 88).

No mesmo sentido, o Estatuto das Cidades, em seu artigo
1º, parágrafo único, estabelece que a lei regulamenta os artigos
constitucionais para estabelecer normas de ordem pública que regulam
o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e
do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.

No que diz respeito a competência para legislar sobre o tema
do parcelamento do solo urbano, Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 24, inciso VI, legislou que:

Portanto verifica-se que, além do claro conflito de
competência, há a dificuldade de definir o que é interesse local, já
que uma lei editada pelo município pode apresentar consequências
ambientais que vão além de seus limites territoriais. Entre as
quais podemos destacar FILHO (in: Revista Jurídica da Casa Civil,
Ed. 90),:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e
urbanístico;
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a) a ordenação do solo não é um fim em si mesmo, mas visa
ao bem comum, que se completa com diversas outras
providências (econômicas, sociais, culturais etc.);

Art. 1º O responsável pelo acionamento indevido dos serviços
telefônicos de atendimento a emergências envolvendo remoções ou
resgates, combate a incêndios ou ocorrências policiais deverá ressarcir
aos cofres públicos, mediante cobrança na fatura de serviços
telefônicos da linha utilizada para a chamada, as eventuais despesas
relacionadas ao atendimento.

b) o desenvolvimento da cidade não se processa apenas por
fatores intra-urbanos, mas também na relação entre diversas
cidades (as “redes de cidades”, envolvendo núcleos urbanos
limítrofes ou não, constituem apenas a face mais palpável e
sistemática desse fenômeno);

§ 1º Entende-se por acionamento indevido aquele originado
de má-fé ou que não tenha como objeto o atendimento a emergência ou
situação real que venha a justificar o acionamento, salvo nos casos de
erro justificável.

c) de maneira reflexa, o uso e a ocupação do solo num dado
município podem gerar conseqüências ambientais que
extravasam seus limites. A intercalação dos planos urbanísticos,
dos diferentes entes federativos, e o fato de que limitações
administrativas à propriedade urbana podem emanar da
competência da União e dos estados vêm a corroborar esse
entendimento. É necessário, porém, um perfeito equilíbrio na
interpenetração das competências, materiais ou legislativas, dos
entes federativos num específico espaço urbano, a fim de produzir
uma ordenação harmoniosa desse espaço.

§ 2º É garantida a ampla defesa ao responsável pelo aciona-
mento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências
de que trata o caput deste artigo.

Art. 2º Os órgãos e instituições públicos, responsáveis pela
prestação dos serviços de emergência aqui tratados, deverão divulgar
tabelas de custos, abrangendo, separadamente, cada etapa das rotinas
relacionadas ao atendimento das emergências, desde os custos de
atendimento e triagem das chamadas até os custos dos
deslocamentos das equipes, bem como adotar as medidas
administrativas e operacionais, junto às operadoras dos serviços de
telefonia, necessárias à identificação dos responsáveis pelos aciona-
mentos e à posterior cobrança, nas faturas de serviços de linhas fixas
e móveis, dos valores correspondentes aos ressarcimentos de
despesas de que trata esta Lei.

Por fim, há que se ter perfeita similaridade entre as
competências, para legislar sobre o tema, e que o Município deve
executar a Política Urbana, de acordo com os princípios do Estado
Democrático de Direito.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
478, decidiu:

"A criação, a organização e a supressão de distritos, da

competência dos Municípios, faz-se com observância da

legislação estadual (CF, art. 30, IV). Também a competência

municipal, para promover, no que couber, adequado ordena-

mento territorial, mediante planejamento e controle do uso,

do parcelamento e da ocupação do solo urbano CF, art. 30,

VIII por relacionar-se com o direito urbanístico, está sujeita a

normas federais e estaduais (CF, art.24, I). As normas das

entidades políticas diversas União e Estado-Membro deverão,

entretanto, ser gerais, em forma de diretrizes, sob pena de

tornarem inócua a competência municipal, que constitui

exercício de sua autonomia constitucional. " (ADI 478, Rel.

Min. Carlos Velloso, julgamento em 9-12-06, Plenário, DJ de

28-2-97) (Grifo nosso).

Art. 3º Os ressarcimentos objeto dos Art. 1º caput e Art. 2º
terão, como objeto único, a cobertura das despesas com acionamentos
indevidos, tendo em vista a manutenção da capacidade de pronta-
resposta dos serviços disponibilizados à população, devendo os
recursos arrecadados serem repassados pelas operadoras à Secretaria
de Estado de Fazenda, ou conforme sua orientação, com destinação
vinculada aos serviços de emergência envolvidos.

4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Leonel Pavan
2º Vice-Presidente.

Lido no Expediente

Sessão de 18/10/16

JUSTIFICATIVADessa forma, há de se concluir que é competência da União
Federal e dos Estados Federados e Distrito Federal, estabelecer
diretrizes gerais sobre o parcelamento do solo urbano, mas cabe a Lei
Municipal (Plano Diretor), estabelecer a norma específica para referido
parcelamento, bem como a expansão urbana específica.

Submeto à consideração desse Colegiado Projeto de Lei que
visa tratar sobre o ressarcimento ao Estado, via cobrança na fatura de
serviços telefônicos, por despesas decorrentes do acionamento
indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências
envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios ou ocorrências
policiais.

Isto Posto, superada a questão da competência legislativa,
não se pode olvidar que as legislações anteriores não conseguiram
atingir aos fins propostos, ou, ao menos, não se adaptaram à rápida
evolução das diretrizes de parcelamento de solo, regularização
fundiária, etc.

A presente proposta tem por alvo oprimir a prática de trotes
telefônicos dirigidos aos serviços telefônicos de atendimento a
emergências envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios
ou ocorrências policiais, no âmbito do Estado de Santa Catarina, uma
vez que esse serviço, que é essencial para garantir a segurança da
população, é atrapalhado, pela falta de informação ou até mesmo pela
má fé dos próprios usuários.

Neste sentido, é claro perceber que ao longo dos anos
continuam as construções de prédios e casas desordenadas, bem
como insegurança jurídica tanto para o cidadão como para o setor
privado imobiliário, tendo em vista a falta de uma padronização
normativa mínima que estabeleça diretrizes claras e seguras em
conformidade com a garantia de proteção ambiental.

Sabemos que os prejuízos causados por essa prática são
grandes, tanto para o Poder Público, quanto para o cidadão que
realmente esta precisando do atendimento. Sabemos ainda, que os
tipos de trotes são os mais variados possíveis, e vão desde crianças
que ligam por brincadeira a simulações reais de ocorrências, que
muitas vezes mobilizam as viaturas e equipes da polícia sem nenhuma
necessidade.

Por outro lado, é de se registrar que a legislação ambiental
avançou muito na defesa do meio ambiente, visando a sustentabilidade
das gerações futuras, ao passo que a legislação da responsabilidade
territorial urbana, deve, em caráter irrevogável, adaptar-se aos seus
princípios corolários.

Por isso, apresentamos o referido projeto, com o escopo de
garantirmos uma padronização mínima de normas e diretrizes ao
Estado e aos Municípios, que efetivem a plenitude do desenvolvimento
sustentável, segurança jurídica e defesa do meio ambiente, sem tolher
a competência legislativa dos Municípios e seus respectivos planos
diretores.

Em casos de emergência, em que uma pessoa sequestrada
tenta entrar em contato com a polícia ou alguém querendo informar os
bombeiros sobre um incêndio, por exemplo, qualquer minuto perdido
pode ser fatal, isso porque, alguém passando um trote ou ligando sem
necessidade está ocupando uma linha que pode ser essencial para
outra pessoa. Um minuto perdido em um atendimento pode custar até
mesmo a vida de alguém.

Deputado Gelson Merisio
*** X X X ***

Desta forma, com a presente projeto estamos dando um
passo no sentido da conscientização dos cidadãos em relação a esse
tipo de atitude negativa que vem crescendo de maneira alarmante em
nosso Estado.

PROJETO DE LEI Nº 0331.6/2016
Dispõe sobre o ressarcimento ao Estado,
via cobrança na fatura de serviços
telefônicos, por despesas decorrentes do
acionamento indevido dos serviços
telefônicos de atendimento a emergências
envolvendo remoções ou resgates,
combate a incêndios ou ocorrências
policiais.

Dito isso, haja vista a relevância da proposta, espero contar
com o apoio de todos os nobres Parlamentares para sua a aprovação.

Deputado Leonel Pavan
2º Vice-Presidente

*** X X X ***
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PROJETO DE LEI Nº 0332.7/2016 câncer do colo útero e da mama, articuladas em um sistema de
referência para o tratamento e o acompanhamento da mulher; eDispõe sobre o destino de animais resga-

tados vítimas de abusos e maus-tratos e
dá outras providências em Santa Catarina.

VII - desenvolver parcerias com setores da sociedade civil
afetas ao tema para a investigação da situação da saúde da mulher no
sistema carcerário catarinense, visando à prevenção e ao controle das
Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e de outras patologias
prevalentes no grupo.

Art. 1º Os animais resgatados vítimas de abuso, maus-tratos,
feridos ou mutilados, nos termos do art. 32 da Lei Federal nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, deverão ser, após tratados:

§ 1º Se silvestres: Art. 3º O Programa de Atenção à saúde da Mulher em
Situação Prisional será efetivado por meio das unidades de saúde do
Estado, em entidades conveniadas ou em parceria com a
municipalidade.

I - Reintroduzidos ao meio selvagem, preferencialmente em
áreas protegidas;

II - Caso a reintrodução ao ambiente natural não seja
recomendável, doados para zoológicos, preferencialmente públicos ou
que não cobrem ingressos para visitantes.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento,
suplementadas se necessário.§ 2º Se domésticos:

I - Doados para entidades cujo fim social seja a defesa e
proteção dos animais e que tenham mais de 1 (um) ano de constituição
e funcionamento;

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,
Deputado Patrício Destro

II - Doados para particulares, por meio de adoção, cujo perfil,
a critério da autoridade pública, seja conveniente para o cuidado do
animal.

Lido no Expediente

Sessão de 19/10/16

JUSTIFICATIVA
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação Submeto à elevada consideração de Vossas Excelências o

presente Projeto de Lei, que "Institui o Programa de Atenção à Saúde
da Mulher em Situação Prisional no Estado de Santa Catarina”.

RODRIGO MINOTTO
Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA A criação do Programa vazado na presente proposta
legislativa leva em consideração uma minoria que habita um sistema
prisional construído por homens e para homens, enquanto as mulheres
abrigadas enfrentam situações específicas e graves, ainda pouco
observadas pelo Poder Público e praticamente desconhecidas pela
sociedade em geral.

O presente projeto de lei tem por objetivo contribuir para a
proteção dos animais vítimas de abusos, maus-tratos, mutilação ou
ferimento, já que apesar da Lei Federal 9.605/98, em seu art. 32
prever sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, não contempla o destino que
deve ser dado aos animais. Segundo os dados fornecidos pelo Sistema Integrado de

Informações Penitenciárias (Infopen1), o Estado de Santa Catarina
possuía 451 vagas para mulheres nos diversos estabelecimentos
penais, em 2010. Naquele mesmo ano, contava-se 1.170 detentas no
sistema penitenciário catarinense, nos regimes provisório, fechado,
semi-aberto, aberto e em medida de segurança-internação.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 24, VI, esclarece
que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar,
concorrentemente, sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio
ambiente e controle da poluição, bem como na Constituição de Santa
Catarina, em seu art. 9, VII, compete exercer com a União e aos
Municípios, preservação das florestas, da fauna e da flora.

De acordo com os dados do Ifopen, o aumento da população
carcerária feminina, no período 2005-2010, foi superior ao crescimento
da população carcerária masculina no Estado de Santa Catarina no
mesmo período.

Nesta dimensão, podemos observar que as ONG’s aparecem
como importantes instrumentos de participação ativa nas questões
referentes aos animais e ao meio ambiente em geral, pois fazem parte
da democracia participativa. No entanto, deve-se considerar que essas
entidades devem ser independentes, considerando-se que apenas
complementam as ações do Poder Público.

Nos últimos 5 anos, o total de homens e mulheres no
sistema penitenciário aumentou em 34,2%. No que se refere à
população carcerária feminina, observou-se um expressivo aumento de
45,6%, enquanto para a população carcerária masculina, tal cresci-
mento se apresentou em 33,2% em relação à 2005. Em relação ao
crime cometido, a maioria encontrava-se reclusa por participação no
tráfico (nacional e internacional) de entorpecentes2 (52% em
dezembro/2005; e, 67,7% em, dezembro/2010).

As ONG’s têm por fim, o fortalecimento da democracia repre-
sentativa, e não devem ser concorrentes dos Poderes Executivo e
Legislativo, mas intervêm de forma complementar, contribuindo para
instaurar e manter o Estado Ecológico de Direito, não eximindo o poder
público de suas obrigações. Assim, a iniciativa de um programa de saúde para a mulher

em situação prisional, visa, precipuamente, cuidar dos problemas
ginecológicos, da alta vuInerabilidade à contaminação por DSTs
(doenças sexualmente transmissíveis), além de diminuir a incidência,
no sistema penitenciário, de Aids, que é, proporcionalmente, superior à
da população feminina em geral e à dos presos masculinos.

Portanto, a crueldade e os maus tratos não podem mais fazer
parte de nossa cultura e de nosso consentimento, estas formas de
tratamento aos animais não humanos estão em desacordo com os
princípios e com as normas constitucionais e infraconstitucionais.
Ademais, insurge contra a moral, a ética e os bons costumes tão
defendidos pela sociedade em que vivemos. Uma vez que são abandonadas pela família com maior

frequência que os presos homens, o Programa pretende conceder às
mulheres uma assistência mais humanizada, visando aliviar seu
sofrimento em função de seu cárcere, da sua separação dos filhos,
muitas vezes deixados em situação precária, desencadeando profunda
carga de depressão.

RODRIGO MINOTTO
Deputado Estadual - PDT

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0333.8/2016

Institui o Programa de Atenção à Saúde da
Mulher em Situação Prisional, no Estado de
Santa Catarina.

Em relação àquelas que atravessam o período de gravidez, o
Programa em destaque prevê o aumento da cobertura e da qualidade
na assistência pré-natal, tão precária no sistema atual, e a melhoria da
assistência na hora do parto e dos estágios posteriores.

Art. 1º Fica instituído o Programa de Atenção à Saúde da
Mulher em Situação Prisional, no Estado de Santa Catarina.

Parágrafo único. Serão beneficiadas pelo Programa as
mulheres que cumprem pena ou aguardam julgamento em cárcere no
Estado de Santa Catarina.

A propósito, o Programa solidariza-se com as mulheres na
ampliação de ações de detecção precoce e controle do câncer do colo
do útero e da mama, articuladas em um sistema de referência para o
tratamento e acompanhamento da mulher.Art. 2º São objetivos do Programa de Atenção à Saúde da

Mulher em Situação Prisional: Convém lembrarmos que a iniciativa não perde de vista a falta de
material de higiene na maioria dos "cadeiões" e, por isso, objetiva o
estabelecimento de parcerias com outros segmentos da sociedade para o
controle das patologias derivadas do ambiente desumano e degradado a

I - aumentar a cobertura e a qualidade da assistência pré-
natal;

II - melhorar a assistência ao parto e ao puerpério;
III - garantir o acesso às ações de planejamento familiar e

aos métodos anticoncepcionais reversíveis;
                                                     
1 Disponíveis em:
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C
684006 8B1624D28407509CPTBRIE.htm. Acessado em: 20/07/2011

IV - diminuir os índices de mortalidade materna;
V - aumentar os índices de aleitamento materno;
VI - ampliar as ações de detecção precoce e controle do 2  Lei 6.368/76 e Lei 11.343/06
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que estão submetidas as detentas, visando munir o sistema prisional de
produtos alternativos e eficientes de assepsia.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Leonel PavanUm exemplo dessa parceria são as unidades da Rede
Feminina de Combate ao Câncer, associação sem fins lucrativos que se
preocupa com a saúde da mulher, disponibilizando atendimento gratuito
às detentas e com horário marcado, o que possibilita a realização do
exame de prevenção ao câncer de mama e colo de útero.

2º Vice-presidente
Lido no Expediente
Sessão de 19/10/16

JUSTIFICATIVA
Este projeto de lei tem por objetivo principal desenvolver a

prevenção necessária das possíveis enchentes e consequentes
estragos causados no período de chuva e decorrentes de vendavais,
através da disponibilização de mensagens de alerta meteorológico
sobre condições climáticas, como possíveis tempestades, enviadas
gratuitamente aos seus assinantes pelas operadoras de telefonia
móvel que prestam serviço no Estado.

Há de se reconhecer que o trabalho deverá ser árduo e a
tarefa multiplicadora, porém, se tem a convicção de que é preciso
respeito ao humano, para que a mulher seja definitivamente valorizada
e não mais vilipendiada.

Pelo acima exposto, considerando a relevância da matéria e o
interesse público, é que contamos com o apoio dos nobres Pares para
aprovação do Projeto de Lei que ora apresentamos.  Essa prática já é disponibilizada por operadoras de outros

países como o Japão e no Brasil pelo Estado do Rio de Janeiro e traz
bons resultados na prevenção de desastres naturais, o que dá a esse
projeto de lei um caráter de urgência na sua aprovação, devido aos
crescentes acidentes que acontecem constantemente noticiados pelos
meios de comunicação.

Deputado Patrício Destro
*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 0334.9/2016
Institui o Dia Estadual do Rio Negro.

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual do Rio Negro, a ser
comemorado, anualmente, no dia 8 de setembro, no Estado de Santa
Catarina.

Prestar esse serviço de utilidade pública é o mínimo que as
operadoras de telefonia móvel poderiam fazer pelos seus clientes,
devido ao alto valor que cobram por seus serviços e a falta de
prestação de um serviço adequado - prova disso são os altos índices
de reclamações registradas em órgãos de defesa do consumidor como
Procons.

Parágrafo único. O Dia Estadual de que trata esta Lei passa a
integrar o calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina.

Art. 2º O Dia Estadual do Rio Negro tem como objetivo
incentivar a participação da sociedade no processo de educação
ambiental e no desenvolvimento de ações voluntárias para a
preservação da bacia hidrográfica do Rio Negro.

Este projeto institui no Estado de Santa Catarina uma
expectativa de que se promovam, de forma coesa e participativa,
diretrizes de planejamento das políticas de prevenção, visando
satisfazer os interesses comuns e trazendo inúmeros benefícios ao
Estado e as comunidade envolvidas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões,

Deputado Patrício Destro
Tendo em vista o exposto, solicitamos dos Senhores

Parlamentares o apoio para a APROVAÇÃO do presente Projeto de Lei.
Lido no Expediente
Sessão de 19/10/16

Deputado Leonel PavanJUSTIFICATIVA
2º Vice-presidenteSubmeto à elevada consideração de Vossas Excelências o

presente Projeto de Lei, que “Institui o Dia Estadual do Rio Negro, no
Estado de Santa Catarina".

*** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0336.0/2016

Institui a Política de Diagnóstico e
Tratamento da Depressão Pós-parto nas
redes públicas de saúde do Estado de
Santa Catarina.

O referido projeto foi elaborado pelos Parlamentares Jovens
Gabriel Dinis de Camargo, Laura Alessandra Ciszewski, Leonardo José
Dias Cordeiro, Lucca Krause Sarot e Michele Penkal de Souza, da
Escola de Educação Básica Barão de Antonina, do Município de Mafra.

Art. 1º Fica instituída a Política de Diagnóstico e Tratamento
da Depressão Pós-parto nas redes públicas de saúde do Estado de
Santa Catarina para atendimento das gestantes que tiveram o parto em
unidade pública ou privada de saúde, inclusive em unidade mantida por
entidade filantrópica que receba verbas do Estado.

Conforme as razões apresentadas abaixo, justificamos nossa
proposição quanto à legalidade e mérito, e, assim, contamos com a
sensibilidade e o apoio dos nobres Pares, pois com esta proposição
objetivamos incentivar a participação da sociedade no processo de
educação ambiental e no desenvolvimento de ações voluntárias para a
preservação da bacia hidrográfica do Rio Negro. Art. 2º Os objetivos da Política de Diagnóstico e Tratamento

da Depressão Pós-parto compreendem, especialmente:A data de 8 de setembro foi escolhida por ser o dia da
Emancipação Política da cidade de Mafra, Município do Planalto Norte
do Estado de Santa Catarina, com uma área total de 1.404 km², cuja
população é de aproximadamente 54,7 mil habitantes. O Município é
limítrofe com o Estado do Paraná, por meio do Rio Negro, tendo sua
sede integrada à cidade vizinha de Rio Negro, formando um aglomerado
urbano de cerca de 90.000 habitantes.

I - detectar a doença ou evidências de que ela possa vir a
ocorrer, visando prevenir seu aparecimento;

II - efetuar pesquisas visando ao diagnóstico precoce da
depressão pós-parto;

III - evitar ou diminuir as graves complicações para a mulher
decorrentes do desconhecimento do fato de possuir a depressão pós-
parto;O referido Rio, no trecho de Mafra, tem uma ótima qualidade

de água que abastece a população das cidades da região. Assim
sendo, a cada ano, a data será destinada à discussão sobre a impor-
tância da preservação da bacia do Rio Negro.

IV - identificar, cadastrar e acompanhar as mulheres com
depressão pós-parto;

V - conscientizar os pacientes e as pessoas que desenvolvam
atividades na rede pública de saúde quanto aos sintomas e à gravidade
da doença;

Pelo acima exposto, submeto o Projeto de Lei à elevada
consideração de Vossas Excelências, esperando, ao final, o
acolhimento e a aprovação da matéria. VI - elaborar campanhas informativas sobre o tema;

VII - manter dados estatísticos sobre o número de mulheres
com depressão pós-parto atendidas e sobre suas condições de saúde;
e

Deputado Patrício Destro
*** X X X ***

PROJETO DE LEI Nº 0335.0/2016
VIII - abordar o tema, quando da realização de reuniões, como

forma de disseminar as informações a respeito da doença;
Dispõe sobre a obrigatoriedade de as
operadoras de telefonia móvel que operam
em Santa Catarina a disponibilizarem
gratuitamente, desde que acionadas pela
Defesa Civil, o envio de mensagens de
texto com alertas meteorológicos aos seus
clientes para prevenção de desastres
naturais e dá outras providências.

Art. 3º Fica instituído, no calendário oficial de eventos do
Estado, a semana de prevenção e combate da depressão pós-parto.

Parágrafo único. A semana a que se refere o caput deste
artigo deverá ser comemorada, anualmente, na semana que
compreender o dia 28 de maio, Dia Internacional de Ação pela Saúde
da Mulher.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Art. 1º - As operadoras de serviços telefônicos no Estado de
Santa Catarina ficam obrigadas a encaminharem aos seus clientes o
serviço de aviso via mensagem SMS de:

Sala das Sessões,
Deputado Antonio Aguiar

Lido no ExpedienteI - Alerta de desastres naturais;
Sessão de 19/10/16II - Situações de calamidade.

JUSTIFICATIVAArt. 2º - Aos órgãos de defesa do consumidor do Poder
Executivo e do Poder Legislativo, dentro de suas competências legais,
cabe a adoção das medidas necessárias para o fiel cumprimento das
disposições contidas nesta lei.

Preliminarmente, convém observar que a Constituição da
República Federativa do Brasil traz como competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da
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saúde e assistência pública (art. 23, II), bem como assegurar ao
Estado, como ente federativo, a competência concorrente para
legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII).

É inegável a produção de lixo pelas tripulações dos navios
durante a viagem e espera para atracação nos portos de Santa
Catarina, também é notória a dificuldade de controle dos resíduos
descartados, tendo em vista a falta de efetivo de fiscalização em todas
as esferas governamentais.

Cabe, ainda, ressaltar que a presente proposição não se
encontra elencada no rol do artigo 50, § 2º, da Constituição
Estadual, que dispõe sobre as matérias de competência privativa
do Governador de Estado.

Assim, visando preservar o meio ambiente, inibindo o lança-
mento de resíduos no mar, o presente Projeto de Lei tem por objetivo
determinar o dever de remoção de lixo quando da atracação das
embarcações nos portos catarinenses.

No mais, destaca-se que a função de legislar é típica
deste Poder, não sendo possível admitir o esvaziamento da
atividade legislativa quando da interpretação, de forma ampliativa,
da reserva de iniciativa do Poder Executivo.

Certo da importância da proposição que ora apresento, peço
aos nobres Pares a aprovação deste Projeto de Lei.

Deputado Maurício EskudlarkDiante disso, percebe-se que a proposição em tela não
cria ou redesenha qualquer órgão da Administração Pública, não
cria deveres diversos daqueles já estabelecidos, bem como não
implica em despesas extraordinárias.

*** X X X ***

REDAÇÕES FINAIS
O que se objetiva é a implementação da Política de

Diagnóstico e Tratamento da Depressão Pós-parto, uma vez que
segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS entre 60% e 80% das
mulheres apresentam alterações emocionais após o parto.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 323/2016
Altera o art. 2º da Lei nº 16.446, de 2014,
que fixa o Valor Referencial de Vencimento
da Fundação Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC) e estabelece
outras providências.

A depressão pós-parto é um distúrbio que acomete
significativa parcela de mães após o parto, com importantes
implicações na vida da mulher. Dentre elas, a afetação da interação
entre mãe e filho, desgaste progressivo na relação da puérpera com
seus familiares e aumento das possibilidades de auto e
heteroagressões.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 16.446, de 7 de agosto de 2014,

passa a vigorar com a seguinte redação:Diante disso, é necessária uma política específica para o
diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto, com a qual as mães
e suas famílias poderiam ter maiores esclarecimentos sobre o tema em
questão. A grande maioria não tem conhecimento sobre o assunto, e
muitas vezes as mulheres sofrem caladas, com medo de serem mal
compreendidas pela família ou pela sociedade.

“Art. 2º Fica fixado em R$ 29,25 (vinte e nove reais e vinte e cinco
centavos) o valor unitário do auxílio-alimentação dos servidores da
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), por dia
trabalhado.” (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Diante disso, conto com o apoio dos ilustres Pares desta

Casa Legislativa para a aprovação da matéria.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de outubro de 2016.

Deputado MAURO DE NADAL
Deputado Antonio Aguiar Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

*** X X X *** *** X X X ***
PROJETO DE LEI Nº 0337.1/2016 REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 011/2016

Altera o art. 6º da Lei nº 11.078, de 1999,
que “Estabelece normas sobre controle de
resíduos de embarcações, oleodutos e
instalações costeiras e dá outras
providências”, com a finalidade de controlar
os resíduos sólidos descartados por navios
e embarcações comerciais que atracam
nos portos catarinenses.

Reajusta o piso salarial do quadro de
pessoal do Ministério Público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º O piso salarial dos servidores do Ministério Público de

Santa Catarina é corrigido em 5,00% (cinco por cento), sendo fixado em
R$ 959,44 (novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e quatro
centavos).

Art. 1º O art. 6º da Lei nº 11.078, de 11 de janeiro de 1999,
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º As despesas necessárias à execução da presente Lei
Complementar correrão à conta das dotações próprias do orçamento do
Ministério Público de Santa Catarina.“Art. 6º Os navios e embarcações comerciais que atracarem

na área portuária do litoral catarinense devem realizar a remoção
adequada de seus resíduos sólidos, de modo a prevenir a recorrência
do descarte de resíduos internacionais nas imediações, atendendo ao
serviço essencial e contínuo de saúde pública e preservação do meio
ambiente.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação e, nos termos da Lei Complementar nº 431, de 23 de
dezembro de 2008, surte seus efeitos a contar de 1º de junho de
2016.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de outubro de 2016.

Deputado MAURO DE NADAL§ 1º O responsável legal pelo navio ou embarcação comercial
deve efetivar todas as medidas para obediência da presente Lei, sob
pena das sanções legais previstas na Lei federal nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, e o Decreto federal nº 6.514, de 22 de julho de
2008.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X ***

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 020/2016
Altera o art. 10 da Lei Complementar nº
345, de 2006, que dispõe sobre o Plano
de Carreiras dos servidores da Fundação
Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC) e adota outras providências.

§ 2º Os casos em que não haja resíduos sólidos a serem
removidos devem ser justificados e registrados pelo responsável do
navio ou da embarcação comercial, perante a gestão ambiental da auto-
ridade portuária, para fins de eventual responsabilidade do gerador de
descarte indevido. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,

DECRETA:§ 3º O destino final dos resíduos sólidos deve ser realizado
de acordo com o estabelecido pela Lei federal nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010.” (NR)

Art. 1º O art. 10 da Lei Complementar nº 345, de 7 de abril
de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10...............................................................................Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
§ 1º O Valor Referencial de Vencimento (VRV) de que trata o

caput deste artigo fica fixado em R$ 338,90 (trezentos e trinta e oito
reais e noventa centavos), a contar de 1º de agosto de 2016.

Sala das Sessões,
Deputado Maurício Eskudlark

Lido no Expediente
. ................................................................................ ” (NR)Sessão de 20/10/16
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei

Complementar correrão por conta da dotação orçamentária própria do
orçamento da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC).

JUSTIFICATIVA
O litoral catarinense possui grande importância para a

atividade econômica e turística do Estado.
Em Itajaí, São Francisco do Sul, Imbituba e Navegantes

diversas embarcações atracam nos portos sem realizar qualquer
remoção de resíduos sólidos, mesmo após vários dias de viagem e de
espera para atracação.

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de agosto de 2016.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de outubro de 2016.

Deputado MAURO DE NADALNo entanto, há muito tem sido constatada a recorrência de
lixo de origem internacional nos portos catarinenses, conforme
amplamente divulgado pelas redes de comunicações.

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
*** X X X ***
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