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PUBLICAÇÕES DIVERSAS
AVISOS DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
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 realizará licitação na
seguinte modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018
OBJETO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES
PARA A RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA ANTIGA ESCOLA ANTONIETA DE BARROS,
CEDIDO À ALESC PELO G OVERNO DO E STADO ATRAVÉS DO T ERMO DE
CESSÃO DE USO N º 006/2017.
DATA: 08/02/2018 - 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 08 de fevereiro de
2018. O Edital poderá ser retirado no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br) ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada no 6º andar, Edifício João Cascaes, Avenida Hercílio Luz nº
301, esquina com a Rua João Pinto - Centro - Florianópolis/SC.
Florianópolis, 03 de janeiro de 2018.
Carlos Henrique Monguilhott
Coordenador de Licitações e Contratos
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
AVISO DE LICITAÇÃO
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 realizará licitação na
seguinte modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 50 TABLETS.
DATA: 15/02/2018 - 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 15 de fevereiro de
2018. O Edital poderá ser retirado no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br) ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada no 6º andar, Edifício João Cascaes, Avenida Hercílio Luz nº
301, esquina com a Rua João Pinto - Centro - Florianópolis/SC.
Florianópolis, 03 de janeiro de 2018.
Carlos Henrique Monguilhott
Coordenador de Licitações e Contratos
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

AVISO DE LICITAÇÃO
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 realizará licitação na
seguinte modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MASTROS E BANDEIRAS DO BRASIL, DO ESTADO DE
SANTA CATARINA, DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS E DEMAIS MUNICÍPIOS DE
SC, DESTINADOS AOS GABINETES PARLAMENTARES E AOS EVENTOS
INSTITUCIONAIS DA ALESC.
DATA: 06/02/2018 - 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 06 de fevereiro de
2018. O Edital poderá ser retirado no site eletrônico
(www.alesc.sc.gov.br) ou na Coordenadoria de Recursos Materiais,
localizada no 6º andar, Edifício João Cascaes, Avenida Hercílio Luz nº
301, esquina com a Rua João Pinto - Centro - Florianópolis/SC.
Florianópolis, 03 de janeiro de 2018.
Carlos Henrique Monguilhott
Coordenador de Licitações e Contratos
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––

PORTARIAS
PORTARIA Nº 025, de 05 de janeiro de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015.
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ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR da
servidora CAROLINA TIMM SEFERIN, matrícula nº 8476, de PL/GAB-64
para o PL/GAB-72, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a
contar de 1º de Janeiro de 2018 (Gab Dep Luciane Maria Carminatti)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
PORTARIA Nº 026, de 05 de janeiro de 2018
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 18, inciso XI, da Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, e
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,
RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11º da Lei nº
6.745, de 28 de dezembro de 1985, em
conformidade com as Resoluções nºs 001
e 002/2006, e alterações, e convalidada
pela Lei Complementar nº 642, de 22 de
janeiro de 2015.
ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo
de provimento em comissão de SECRETÁRIO PARLAMENTAR do servidor
ROMINTON BERTOLLO, matrícula nº 5369, de PL/GAB-86 para o
PL/GAB-99, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar
de 1º de Janeiro de 2018 (Gab Dep Luciane Maria Carminatti)
Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––

REDAÇÕES FINAIS
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI DA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 00215/2017
O § 4º do art. 13 da Lei nº 5.684, de 09 de maio de 1980, a
que se refere o art. 1º do Projeto de Conversão em Lei da Medida
Provisória nº 00215/2017, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º ..............................................................................
'Art. 13. ..............................................................................
. .........................................................................................
§ 4º As infrações passíveis de serem cometidas pelas
empresas transportadoras, assim como as respectivas
penalidades, serão discriminadas por meio de decreto do
chefe do poder executivo, ficando vedada a exigência de
utilizar tecnologias de rastreamento e georreferenciamento.' (NR)”
Sala da Comissão, 19/12/2017
Deputado Milton Hobus
APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 20/12/2017
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE CONVERSÃO EM LEI DA MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 0215/2017
Acresce os §§ 3º e 4º ao art. 13 da Lei nº
5.684, de 1980, que dispõe sobre o
serviço público de transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros e adota
outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 5.684, de 9 de maio de 1980,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 13. .............................................................................
. .........................................................................................
§ 3º Os valores das multas, no caso de reincidência no
período de 1 (um) ano, poderão atingir até o dobro do limite máximo
fixado no § 1º deste artigo.
§ 4º As infrações passíveis de serem cometidas pelas
empresas transportadoras, assim como as respectivas penalidades,
serão discriminadas por meio de decreto do Chefe do Poder Executivo,
ficando vedada a exigência de utilizar tecnologias de rastreamento e
georreferenciamento.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
EMENDA MODIFICATIVA
Modifica o artigo 1º do PL.0017.0/2017, passando a ter a
seguinte redação:

3

Art. 1º As sessões dos processos licitatórios realizados pelos
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta,
Poder Legislativo, Judiciário, Ministérios Público Estadual, Tribunal de
Constas do estado de Santa Catarina e Defensoria Pública Estadual
devem ser transmitidas ao vivo, por meio de internet, e gravada em
áudio e vídio, no Portal da Transparência do Estado de Santa Catarina,
e devidamente arquivados pelo período de até 5 (cinco) anos.
Sala das Sessões, em
JUSTIFICATIVA
A Presente Emenda Modificativa visa dar maior abrangência a
proposta apresentada pelo Dep. Autor, tornando transparente todo
processo licitatório empreendido no Estado de Santa Catarina.
Dep. Dirceu Dresch
APROVADO EM 1º TURNO
Em Sessão de 20/12/2017
APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão de 20/12/2017
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 017/2017
Dispõe sobre a transmissão ao vivo, por
meio
da
internet,
no
Portal
da
Transparência, dos processos licitatórios
realizados pelos órgãos e entidades da
Administração Pública Direta e Indireta do
Estado de Santa Catarina.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º As sessões dos processos licitatórios realizados pelos
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta,
Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público Estadual, Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina e Defensoria Pública Estadual
devem ser transmitidas ao vivo, por meio de internet, e gravada em
áudio e vídeo, no Portal da Transparência do Estado de Santa Catarina,
e devidamente arquivados pelo período de até 5 (cinco) anos.
Art. 2º A transmissão ao vivo deve abranger os procedimentos de:
I - abertura dos envelopes contendo a documentação relativa
à habilitação dos licitantes;
II - verificação da conformidade de cada proposta com os
requisitos do edital; e
III - julgamento e classificação das propostas de acordo com
os critérios de avaliação do edital.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 088/2017
Denomina Rodovia Laine Maria De Nadal a
SC-386, no trecho compreendido entre o
entroncamento com a Rodovia SC-163, no
Município de Iporã do Oeste, até o
Município de Mondaí.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica denominada Rodovia Laine Maria De Nadal a
SC-386, no trecho compreendido entre o entroncamento com a Rodovia
SC-163, no Município de Iporã do Oeste, até o Município de Mondaí.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 102/2017
Dispõe sobre a conversão de licençaprêmio e de saldo de férias dos servidores
do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário
do Estado de Santa Catarina em pecúnia e
adota outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º A licença-prêmio de servidor titular de cargo de
provimento efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário poderá ser
convertida em pecúnia, observados os critérios de conveniência e
oportunidade e a existência de disponibilidade orçamentária e financeira.
Parágrafo único. De cada licença-prêmio adquirida após a
publicação da Lei Complementar nº 36, de 18 de abril de 1991, poderá

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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ser convertido em pecúnia 1/3 (um terço) do saldo ainda não gozado,
desprezada a parte decimal do quociente, à razão de até 30 (trinta)
dias por exercício financeiro.
Art. 2º O saldo de férias vencidas há mais de 2 (dois) anos
de servidor do Quadro de Pessoal do Poder Judiciário poderá ser
convertido em pecúnia, observados os critérios de conveniência e
oportunidade e a existência de disponibilidade orçamentária e financeira, à razão de até 30 (trinta) dias por exercício financeiro.
Art. 3º O inciso XI do § 3º do art. 3º da Lei nº 15.327, de 23
de novembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ..............................................................................
. .........................................................................................
§ 3º ...................................................................................
. .........................................................................................
XI - pagamento de verbas de caráter indenizatório e de débito do
Poder Judiciário decorrente de reconhecimento de direito ao corpo funcional;
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 108/2017
Reconhece o Município de Lebon Régis
como a Cidade Coração do Contestado.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º O Município de Lebon Régis fica reconhecido como a
Cidade Coração do Contestado.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0147.8/2017
O art. 1º do Projeto de Lei nº 0147.8/2017 passa a ter a
seguinte redação:
“Art. 1º Fica incluída no calendário oficial de eventos do
Estado de Santa Catarina a Festa do Tropeiro, comemorada,
anualmente, no mês de maio, no Município de Monte Castelo.”
Sala das Comissões,
Deputado Natalino Lázare
Relator
APROVADO EM 1º TURNO
Em Sessão de 20/12/2017
APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão de 20/12/2017
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 147/2017
Inclui no calendário oficial de eventos do
Estado de Santa Catarina a Festa do
Tropeiro, no Município de Monte Castelo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica incluída no calendário oficial de eventos do
Estado de Santa Catarina a Festa do Tropeiro, comemorada,
anualmente, no mês de maio, no Município de Monte Castelo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº
0160.5/2017
O Projeto de Lei nº 0160.5/2017 passa a ter a seguinte redação:
Altera a Lei nº 12.854, de 2003, que
“Institui o Código Estadual de Proteção aos
Animais”, para o fim de reconhecer cães,
gatos e cavalos como seres sencientes.
Art. 1º A Lei nº 12.854, de 22 de dezembro de 2003, passa
a vigorar acrescida do art. 34-A, com a seguinte redação:
“Art. 34-A. Para os fins desta Lei, cães, gatos e cavalos ficam
reconhecidos como seres sencientes, sujeitos de direito, que sentem
dor e angústia, o que constitui o reconhecimento da sua especificidade
e das suas características face a outros seres vivos.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões,
Deputado Darci de Matos
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração

05/01/2018

APROVADO EM 1º TURNO
Em Sessão de 20/12/2017
APROVADO EM 2º TURNO
Em Sessão de 20/12/2017
JUSTIFICATIVA
A presente Emenda Substitutiva Global visa incluir os cavalos
como seres sencientes, sujeitos de direito, que sentem dor e angústia.
Os cavalos são animais sociais, que vivem em grupos
liderados por matriarcas. Os cavalos usam uma elaborada linguagem
corporal para cpmunicar uns com os outros, a qual os humanos podem
aprender a compreender para melhorar a comunicação com esses
animais. Seu tempo de vida varia de 25 a 40 anos.
O cavalo teve, durante muito tempo, um papel importante no
transporte; fosse como montaria, ou puxando uma carruagem, uma
carroça, uma diligência, um bonde, etc; também nos trabalhos
agrícolas, como animal para a arar, etc. assim como comida. Até meados do
século XX, exércitos usavam cavalos de forma intensa em guerras.
Atualmente, os cavalos estão mais restritos ao mundo rural e
esportivo. Porém, eles ainda mostram seu valor no mundo
contemporâneo. Vários tratamentos de ordem terapêutica recomendam
a equitação, como uma atividade que combina o esforço físico e os
benefícios da socialização com o animal. Até no mundo corporativo, o
polo é indicado como um esporte capaz de cultivar a liderança e a
tomada de decisões rápidas.
Dessa forma, pela importância desse animal na vida do
homem, apresenta-se a presente emenda substitutiva global.
Deputado Darci de Matos
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 160/2017
Altera a Lei nº 12.854, de 2003, que
“Institui o Código Estadual de Proteção aos
Animais”, para o fim de reconhecer cães,
gatos e cavalos como seres sencientes.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º A Lei nº 12.854, de 22 de dezembro de 2003, passa
a vigorar acrescida do art. 34-A, com a seguinte redação:
“Art. 34-A. Para os fins desta Lei, cães, gatos e cavalos ficam
reconhecidos como seres sencientes, sujeitos de direito, que sentem
dor e angústia, o que constitui o reconhecimento da sua especificidade
e das suas características face a outros seres vivos.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 168/2017
Altera o art. 2º da Lei nº 14.652, de 2009,
que institui a avaliação integrada da bacia
hidrográfica para fins de licenciamento
ambiental e estabelece outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 14.652, de 13 de janeiro de 2009,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ..............................................................................
I - necessidade de desmatamento da vegetação nativa em
estágio avançado de regeneração superior a 100 (cem) hectares, por
empreendimento; ou
II - área total alagada superior a 200 (duzentos) hectares, por
empreendimento.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o art. 7º da Lei nº 14.652, de 13 de
janeiro de 2009.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 173/2017
Inclui no calendário oficial de eventos do
Estado de Santa Catarina o FLIC - Festival
Lourenciano de Interpretação da Canção.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica incluído no calendário oficial de eventos do
Estado de Santa Catarina o FLIC - Festival Lourenciano de Interpretação
da Canção, a ser realizado, anualmente, no mês de julho.
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 181/2017
Concede o Título de Cidadão Catarinense a
José Baltazar Salgueirinho Osório de
Andrade Guerra.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Catarinense a José
Baltazar Salgueirinho Osório de Andrade Guerra.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 182/2017
Declara integrante do Patrimônio Histórico,
Artístico e Cultural do Estado de Santa
Catarina, as atividades artísticas realizadas
em festivais e concursos tradicionalistas e
adota outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Ficam declaradas integrantes do Patrimônio Histórico,
Artístico e Cultural do Estado de Santa Catarina, as atividades artísticas
realizadas em festivais e concursos tradicionalistas.
Art. 2º São consideradas atividades artísticas para os efeitos
desta Lei:
I - Danças Tradicionais Gaúchas;
II - Danças de Salão;
III - Danças do Tropeirismo Biriva;
IV - Chula;
V - Declamação;
VI - Intérprete e Conjunto Vocal;
VII - Causo;
VIII - Trova;
IX - Gaita Ponto e Piano;
X - Gaita de Boca;
XI - Gaita de Botão até oito baixos;
XII - Gaita de Botão mais de oito baixos;
XIII - Poesia Inédita;
XIV - Mais Prendada Prenda.
Parágrafo único. No que diz respeito aos incisos II, VI, IX, X,
XI, XII e XIII, consideram-se pertencentes às atividades artísticas apenas
quanto à interpretação de músicas e temas tradicionais e nativistas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 186/2016
Assegura ao espectador o acesso nas salas
de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos
musicais e circenses com alimentos e
bebidas, na forma que especifica.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º É assegurado, em todo o Estado de Santa Catarina, o
acesso aos espectadores às salas de cinema, cineclubes, teatros e
espetáculos circenses, promovidos por quaisquer entidades e
realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, com alimentos
e bebidas comprados em outros estabelecimentos comerciais ou caseiros,
desde que os produtos sejam similares aos vendidos nesses locais.
Parágrafo único. Em caso dos responsáveis pelos
estabelecimentos referidos no caput deste artigo vedarem a entrada de
alimentos e bebidas não similares aos neles vendidos, deverão lacrar o
invólucro ou ressarcir o espectador do preço pago, em moeda corrente,
caso desista de assistir ao espetáculo.
Art. 2º Os estabelecimentos referidos no caput do art. 1º
desta Lei deverão afixar cartazes, em local visível da bilheteria e da
portaria, de que constem a permissão de acesso do espectador nas
condições estabelecidas, com os telefones dos órgãos de fiscalização.
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Art. 3º Pelo não cumprimento do art. 1º desta Lei, ficam os
infratores sujeitos a:
I - multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao responsável
pelo estabelecimento, revertidos aos órgãos de proteção dos
direitos do consumidor;
II - multa em dobro do valor estipulado no inciso I deste
artigo, em caso de reincidência, independentemente de sanções de
ordem administrativa.
Art. 4º O disposto nesta Lei não se aplica em ambientes que,
por sua natureza, não permitam o consumo de alimentos e bebidas.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0238.0/2017
O Anexo Único do Projeto de lei nº 0238.0/2017 passa a ter
a seguinte redação:
“ANEXO ÚNICO
PLANO ESTADUAL DE CULTURA
CAPÍTULO I
DIRETRIZES DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA
1. Implantar e implementar todos os elementos constitutivos do
Sistema Estadual de Cultura (SIEC) em consonância com o Sistema
Nacional de Cultura, criando uma legislação que contemple uma
política pública de Estado;
2. Reconhecer, promover e proteger a diversidade cultural;
3. Universalizar o acesso aos bens, serviços e espaços culturais;
4. Preservar, salvaguardar e valorizar o patrimônio cultural catarinense,
reconhecendo sua diversidade;
5. Manter, equipar, qualificar e aumentar o número de equipamentos
culturais;
6. Fomentar a criação, produção e inovação das linguagens, das
práticas e dos processos artísticos;
7. Implantar e operacionalizar sistemas de informações da área cultural;
8. Fomentar a comunicação e a crítica cultural;
9. Difundir bens, serviços, conteúdos e valores das criações artísticas e
das expressões culturais;
10. Desenvolver e manter políticas públicas para assegurar a
valorização e a sustentabilidade das comunidades em seus territórios;
11. Desenvolver a economia criativa, reconhecendo, promovendo e
regulando seus diversos segmentos;
12. Formar e qualificar agentes, gestores e conselheiros culturais da
sociedade civil e do Poder Público;
13. Garantir a democratização e a transparência na formulação e na
gestão das políticas culturais;
14. Garantir a acessibilidade aos bens, serviços e equipamentos
culturais; e
15. Garantir a participação das representações setoriais artísticas e
culturais da sociedade civil em todas as discussões e ações que
norteiam a efetivação do Plano Estadual de Cultura.
CAPÍTULO II
ESTRATÉGIAS E AÇÕES DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA
As estratégias e ações do Plano Estadual de Cultura estão definidas
segundo os seguintes eixos temáticos:
1. Infraestrutura: ampliação, adequação, construção e acessibilidade;
2. Preservação, proteção legal, conservação e restauração do
patrimônio cultural;
3. Criação, produção e inovação;
4. Difusão, circulação e promoção;
5. Educação e produção de conhecimento: capacitação, formação,
qualificação, investigação e pesquisa; e
6. Organização, planejamento e gestão do setor.
1. INFRAESTRUTURA: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E
ACESSIBILIDADE
Esse eixo temático propõe estratégias e ações para a infraestrutura,
entendida esta como local de contato entre o bem cultural em seu
conceito abrangente e o público. A existência de infraestrutura é
fundamental para a difusão, a ampliação e a concretização do acesso à
cultura. Os equipamentos devem dispor de condições adequadas, a fim
de atender a diversidade, as características locais específicas das
cidades e regiões e também garantir a acessibilidade.
ESTRATÉGIA:
1.1 Manter, equipar, reestruturar e revitalizar equipamentos artísticos e
culturais públicos já existentes, como também criar novos espaços de
acordo com especificações técnicas.
AÇÕES:
1.1.1 Construir, manter, gerir e apoiar equipamentos culturais para
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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apresentações cênicas, de música e de cinema, exposições e outros,
por macrorregião;
1.1.2 Adequar espaços potenciais para fins culturais;
1.1.3 Recuperar e conservar os equipamentos culturais;
1.1.4 Criar e manter estruturas itinerantes como palco, biblioteca e
outros, para realização de atividades artísticas e culturais;
1.1.5 Criar espaços para salvaguarda de memória, como museus,
casas de memória rurais e urbanas, arquivos e bibliotecas;
1.1.6 Modernizar as bibliotecas, as casas de memórias, os arquivos e
os museus, melhorando as instalações, os equipamentos e os acervos
com profissionais qualificados;
1.1.7 Estimular a criação de espaços culturais comunitários;
1.1.8 Estimular o acesso a bens e serviços culturais dos espaços das
associações e outras formas comunitárias;
1.1.9 Criar e apoiar centros de formação cultural por macrorregião;
1.1.10 Criar e propor espaços para estimular a economia criativa, a
economia solidária e a sustentabilidade das ações culturais, bem como
a prática, promoção e difusão das atividades de oficineiros, mestres,
artífices e grupos culturais de comunidades tradicionais e de outras
manifestações do patrimônio imaterial;
1.1.11 Propor dotação específica no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura para a criação de editais de incentivo à cultura, voltados à construção, manutenção e reforma de espaços culturais;
1.1.12 Realizar concursos públicos de projetos de arquitetura,
urbanismo, paisagismo e engenharia para a construção e revitalização
dos espaços culturais;
1.1.13 Criar programas para apoiar o uso de espaços físicos ociosos
pertencentes ao Estado, visando à realização de manifestações
artísticas, instalação de ateliês, de plataformas criativas, de núcleos de
produção e de iniciativas de inovação cultural;
1.1.14 Instalar e apoiar espaços de exibição audiovisual nos centros
culturais educativos e comunitários, especialmente nas localidades de
vuInerabilidade social ou de baixos índices de acesso à cultura,
disponibilizando aparelhos multimídia e digitais na promoção e
expansão dos circuitos de exibição;
1.1.15 Implantar, ampliar e apoiar espaços multimídia em instituições
e equipamentos culturais, conectando-os em rede para ampliar a
experimentação, criação, fruição e difusão da cultura, por meio da
tecnologia e cultura digital, democratizando as capacidades técnicas de
produção, os dispositivos de consumo e recepção das obras e
trabalhos, principalmente aqueles desenvolvidos em suportes digitais; e
1.1.16 Incentivar, quando compatível, a destinação de edificações de
valor cultural para o uso público social.
ESTRATÉGIA
1.2 Incentivar as instituições culturais a adequarem suas instalações
para promover a acessibilidade universal.
AÇÕES
1.2.1 Propor dotação específica no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura para adequar os equipamentos culturais, bens e
serviços públicos, de modo a garantir a acessibilidade universal; e
1.2.2 Desenvolver, em parceria com o Ministério Publico de Santa
Catarina, ações propostas em seu programa dedicado ao atendimento
da acessibilidade progressiva em equipamentos culturais já existentes
ou a serem construídas, dotando recursos específicos para tal no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura.
2. PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO LEGAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO
DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Esse eixo temático propõe estratégias e ações que promovam e
protejam o patrimônio cultural, imaterial e material, móvel e imóvel e o
patrimônio paisagístico, criando meios para a sua preservação,
conservação, restauração, salvaguarda e valorização, e que o tornem
fator de reconhecimento, identidade e desenvolvimento socioeconômico.
ESTRATÉGIA
2.1 Proteger, preservar e recuperar o patrimônio cultural, como os sítios
arqueológicos, os núcleos urbanos em situação de risco, as povoações
e os centros históricos, as estações e os trechos ferroviários, as
estradas, os caminhos históricos e tradicionais e as paisagens
associadas, mantendo sua autenticidade e integridade.
AÇÕES:
2.1.1 Proteger o patrimônio cultural material, por meio de tombamentos, inventários e outras formas de acautelamento;
2.1.2 Conservar e restaurar o patrimônio tombado pelo Estado; e
2.1.3 Criar editais de apoio à preservação de bens tombados no
Estado, em qualquer esfera.
ESTRATÉGIA:
2.2 Promover ações integradas aliando preservação do patrimônio
cultural e o desenvolvimento urbano com a inclusão social, fortalecendo
as instâncias locais.
AÇÕES:
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2.2.1 Propor o uso preferencial de edificações patrimoniais protegidas
para instalação de atividades com finalidade pública;
2.2.2 Estimular a criação e a revisão das legislações municipais de
acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, para
beneficiar o patrimônio cultural;
2.2.3 Estabelecer convênios de assistência técnica para obras em
imóveis tombados públicos e privados;
2.2.4 Estimular os Municípios a adotarem mecanismos de incentivos
fiscais e urbanísticos de preservação em seus planos diretores;
2.2.5 Propor a compatibilização das legislações quanto à preservação
do patrimônio cultural com as legislações específicas, como meio
ambiente, saúde e segurança;
2.2.6 Promover ações integradas de reabilitação urbana;
2.2.7 Propor criar mecanismos de incentivo fiscal para edificações
protegidas;
2.2.8 Propor a criação do Sistema Estadual de Patrimônio Cultural; e
2.2.9 Propor dotação específica no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura para assegurar a sua co-participação nas ações de
valorização da proteção e de recuperação de acervos culturais públicos
e privados tombados, e nas campanhas de conscientização comunitária
para a preservação de bens culturais.
ESTRATÉGIA:
2.3 Valorizar e revitalizar o patrimônio cultural, estimulando o entendimento das cidades e dos estabelecimentos humanos como patrimônio
coletivo e fenômeno cultural, e a compreensão dos museus, centros
culturais e espaços de memória como articuladores da história das
cidades e dos territórios e da qualidade do ambiente urbano e rural.
AÇÕES:
2.3.1 Realizar e apoiar atividades culturais, educacionais, turísticas e
ambientais para valorização e difusão do patrimônio cultural;
2.3.2 Propor e apoiar a realização de atividades culturais nas estações
e trechos ferroviários revitalizados;
2.3.3 Instituir e apoiar roteiros culturais abrangendo sítios urbanos,
rurais, litorâneos, hidrográficos, estradas e caminhos históricos e/ou
tradicionais, bem como museus e paisagens culturais;
2.3.4 Revitalizar centros históricos e monumentos protegidos
preservando suas características histórico-culturais;
2.3.5 Potencializar as ações dos pontos de cultura chancelados e voltados para o patrimônio cultural como instrumento de gestão compartilhada
e sua consequente apropriação pelas comunidades envolvidas;
2.3.6 Propor e estabelecer legislação específica para conferir chancela
oficial às paisagens culturais; e
2.3.7 Promover a elaboração do plano estadual setorial da área de
patrimônio cultural.
ESTRATÉGIA:
2.4 Criar legislação e mecanismos para realização de ações
emergenciais de preservação do patrimônio cultural em risco.
AÇÕES:
2.4.1 Garantir recursos do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura
(FUNCULTURAL) para ações emergenciais para patrimônio cultural em risco;
2.4.2 Promover ações legais quando o patrimônio estiver em
comprovado estado de abandono, incluindo encaminhamento à Secretaria
de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) de pedido de desapropriação,
a ser efetivado por meio de decreto do Chefe do Poder Executivo; e
2.4.3 Propor a dotação específica, no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura para a proteção do patrimônio tombado em risco,
em nível estadual.
ESTRATÉGIA:
2.5 Estimular a preservação, documentação e restauração de bens móveis,
acervos museológicos, arquivísticos e bibliográficos e de bens integrados.
AÇÕES:
2.5.1 Criar editais específicos para aquisição, conservação e
restauração de acervos;
2.5.2 Promover o arranjo e a digitalização de acervos documentais,
fotográficos e outros, seguindo as normas estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Arquivos (CONARQ), disponibilizando-os para o público;
2.5.3 Fomentar a ampliação sistemática de inventários de bens
culturais móveis, imóveis e integrados;
2.5.4 Garantir a aquisição, por meio de comissão especializada, de
livros de acervos bibliográficos para bibliotecas e centros de
informação mantidos pelo Poder Público;
2.5.5 Promover a proteção legal estadual de bens móveis e integrados
de relevância histórica e cultural;
2.5.6 Propor a criação de mecanismos legais para garantir que as
intervenções em conservação e restauração sejam feitas por
profissionais habilitados;
2.5.7 Estimular museus e instituições similares a reforçar a prevenção
de riscos para os acervos;
2.5.8 Criar meios de divulgação de bens e acervos reconhecidos como
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patrimônio estadual;
2.5.9 Apoiar e fomentar as pesquisas científicas e o desenvolvimento
de centros de conservação e restauração;
2.5.10 Estimular a implementação da gestão documental nos
Municípios;
2.5.11 Pesquisar, mapear e inventariar o patrimônio cultural material e
imaterial regional, por meio de vídeos, imagens, áudios,
disponibilizando-os em meio digital e impresso;
2.5.12 Mapear e inventariar o patrimônio cultural ferroviário material e
imaterial; e
2.5.13 Propor a dotação específica, no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura, para a aquisição, conservação e restauração de
acervos museológicos, arquivísticos, bibliográficos e bens integrados.
ESTRATÉGIAS:
2.6 Promover o registro, a valorização e a difusão do patrimônio
imaterial.
AÇÕES:
2.6.1 Propor a dotação específica, no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura para implementação do Programa Estadual do
Patrimônio Imaterial previsto no Decreto nº 2.504, de 29 de setembro
de 2004, bem como sua normatização;
2.6.2 Apoiar e promover as atividades dos mestres de saberes e
ofícios, garantindo a transmissão de seus conhecimentos;
2.6.3 Criar mecanismos para mapear, pesquisar, identificar, registrar e
difundir o patrimônio imaterial catarinense;
2.6.4 Criar edital para documentário audiovisual e publicações sobre o
patrimônio imaterial catarinense; e
2.6.5 Estabelecer mecanismos de salvaguarda e valorização de
manifestações de grupos em territórios vuIneráveis.
3. CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO
Esse eixo temático propõe estratégias e ações que valorizem a criação
artística e a expressão de indivíduos e grupos, considerando sempre a
importância dos processos de experimentação e de inovação que reflitam
sobre a incorporação de novas linguagens e formas de produção cultural.
ESTRATÉGIA:
3.1 Formular políticas públicas para o desenvolvimento de linguagens,
práticas, processos artísticos e expressões culturais, que favoreçam a
continuidade do trabalho de grupos, coletivos, companhias e associações.
AÇÕES:
3.1.1 Propor, realizar e apoiar editais setoriais, anuais, regionais e
estaduais, para fomentar a criação, produção e inovação artística,
inclusive para artistas e grupos iniciantes;
3.1.2 Fomentar a estruturação e regulação das atividades ligadas à
economia criativa, com foco em modelos sustentáveis;
3.1.3 Criar editais específicos para manutenção das atividades de
grupos artísticos e culturais;
3.1.4 Implantar e fomentar a criação de núcleos, incubadoras e
cooperativas de criação, produção e inovação artística e cultural nas
diferentes macrorregiões;
3.1.5 Promover o acesso aos espaços públicos, por meio de editais
públicos periódicos de ocupação, para realização de laboratórios de
criação, ensaios, apresentações e outras atividades culturais por parte
de grupos, associações, artistas independentes e entidades culturais;
3.1.6 Estimular e apoiar a realização de fóruns culturais permanentes
de reflexão sobre criação, produção e inovação cultural; e
3.1.7 Criar e apoiar a oferta de bolsas de trabalho na área da produção
artística; e
3.1.8 Criar e a apoiar a formação de núcleos de residência artística.
4. DIFUSÃO, CIRCULAÇÃO E PROMOÇÃO
Esse eixo temático propõe estratégias e ações que estimulem a
difusão e circulação das criações artísticas e expressões culturais, e
ampliem o acesso, a formação de público, a criação de novos hábitos
de fruição cultural, aspectos fundamentais para o desenvolvimento
humano, social e econômico da sociedade.
ESTRATÉGIA:
4.1 Fomentar a circulação da produção cultural e artística.
AÇÕES:
4.1.1 Criar mecanismos de apoio, com critérios específicos de
avaliação para projetos já consolidados (festivais, mostras e feiras),
garantindo a rotatividade, a abrangência e participação da produção
cultural do Estado;
4.1.2 Propor a dotação específica, no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura para criação de mecanismos de apoio, com critérios
específicos de avaliação para novos projetos (festivais, mostras e
feiras), garantindo a rotatividade, a abrangência e participação da
produção cultural do Estado;
4.1.3 Propor a dotação específica, no orçamento da Fundação Catarinense
de Cultura, para criação de programas de circulação, distribuição e exibição
da produção cultural catarinense, por meio de processo de seleção pública;
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ESTRATÉGIA:
4.2 Produzir e apoiar publicações setoriais da cultura catarinense.
AÇÕES:
4.2.1 Criar, apoiar e distribuir material sobre os diversos setores da
produção artística e cultural contemporânea do Estado.
ESTRATÉGIA:
4.3 Realizar ações para valorização e difusão das criações artísticas e
do patrimônio material e imaterial catarinense.
AÇÕES:
4.3.1 Criar e apoiar circuitos catarinenses de arte e cultura, valorizando
a diversidade regional;
4.3.2 Criar, distribuir e divulgar material paradidático, em diversos
formatos, sobre o patrimônio material e imaterial catarinense, para as
instituições de ensino e outros espaços de ensino não formal; e
4.3.3 Promover a disponibilização de espaços para as atividades
artísticas e culturais, especialmente de oficineiros, mestres artífices e
grupos culturais de comunidades tradicionais.
ESTRATÉGIA:
4.4 Promover ações para valorização da memória e cidadania.
AÇÃO:
4.4.1 Estimular a pesquisa e a organização de mecanismos que
preservem e divulguem a memória, criação e cidadania catarinense; e
4.4.2 Criar mecanismos para estimular a divulgação e circulação da
memória e cidadania em emissoras de televisão e rádio regionais e
estaduais e novas mídias.
ESTRATÉGIA:
4.5 Fortalecer o jornalismo cultural no Estado.
AÇÕES:
4.5.1 Garantir a edição do jornal “Ô Catarina”, na forma da lei,
fortalecendo seu papel como publicação de teor crítico na discussão
estética das diversas linguagens artísticas.
4.5.2 Criar e propor mecanismos para estimular a divulgação e circulação de
suplementos culturais em jornais e periódicos regionais e estaduais; e
4.5.3 Propor a criação do Prêmio de Estímulo ao Jornalismo Cultural,
em parceria com a Associação Catarinense de Imprensa, Sindicato dos
Jornalistas Profissionais de Santa Catarina, entre outras
organizações da área.
ESTRATÉGIA:
4.6 Promover ações de comunicação cidadã.
AÇÕES:
4.6.1 Criar e garantir a manutenção de um portal digital e colaborativo
para divulgação e promoção da cultura do Estado, seus acervos
(notícias, contatos, redes, intercâmbios, agendas, eventos, dentre
outras informações);
4.6.2 Criar plano de divulgação específico das ações culturais das regiões;
4.6.3 Criar programas de digitalização e disponibilização na internet de
acervos da cultura catarinense; e
4.6.4 Estimular o uso de licenças flexíveis de direitos autorais em
projetos culturais, tais como Creative Commons, Domínio Público e outros; e
4.6.5 Realizar parcerias com núcleos de produção radiofônica,
televisiva, gráfica, de cultura digital e novas mídias.
ESTRATÉGIA:
4.7 Difundir e distribuir serviços e produtos culturais catarinenses no
mercado estadual, nacional e internacional.
AÇÕES:
4.7.1 Promover intercâmbios entre agentes, produtos e espaços
culturais intermunicipais, interestaduais e internacionais;
4.7.2 Fomentar a criação de consórcios intermunicipais para a
difusão cultural;
4.7.3 Propor a dotação específica, no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura, para promoção e apoio à distribuição e comercialização de
produtos culturais nos espaços dos órgãos públicos do Estado; e
4.7.4 Articular com órgãos competentes a divulgação e apoio à comercialização dos produtos culturais do Estado.
ESTRATÉGIA:
4.8 Propor a dotação específica, no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura, para fomentar a produção e circulação do artesanato
no Estado, garantindo-o como objeto de políticas de cultura.
AÇÕES:
4.8.1 Realizar o Cadastro Estadual do Artesanato Catarinense;
4.8.2 Incentivar a comercialização do artesanato catarinense;
4.8.3 Fomentar a produção do artesanato como estratégia de
valorização do patrimônio cultural; e
4.8.4 Criar e apoiar mecanismos que promovam a circulação do
artesanato catarinense.
5. EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO: CAPACITAÇÃO,
QUALIFICAÇÃO, FORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E PESQUISA
Esse eixo temático propõe estratégias e ações para os processos
educacionais que possibilitem o desenvolvimento da criatividade, de
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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novas formas de organização e gestão cultural, assim como o desenvolvimento do pensamento crítico, mantendo um constante diálogo entre
os saberes construídos no âmbito formal e não formal, em relação à
cultura e aos saberes, afirmando as diferenças culturais como possibilidade de desenvolvimento humano e fortalecendo as diversidades culturais.
ESTRATÉGIA:
5.1 Desenvolver, implementar e ampliar, em todas as regiões do
Estado, programas de capacitação, qualificação e formação de agentes,
de gestores e conselheiros de cultura e da sociedade em geral,
respeitando a diversidade e identidade cultural.
AÇÕES:
5.1.1 Propor a criação de cursos técnicos, de graduação e de pósgraduação nas áreas de gestão cultural;
5.1.2 Promover cursos formais e não formais de capacitação
continuada para os gestores, agentes e conselheiros de cultura;
5.1.3 Capacitar agentes para elaboração de projetos culturais;
5.1.4 Promover parcerias entre setor público e instituições de ensino
para realização de cursos de qualificação e formação continuada dos
agentes e gestores culturais;
5.1.5 Realizar e fomentar cursos e oficinas de formação nas diferentes
linguagens artísticas e expressões culturais, garantindo sua realização
em todas as regiões do Estado;
5.1.6 Desenvolver programas de articulação e informação para
qualificação e intercâmbio de experiências entre museus, arquivos,
bibliotecas e outros espaços culturais;
5.1.7 Capacitar profissionais para atuarem em estabelecimentos de
ensino e espaços culturais, fomentando programas e projetos culturais;
5.1.8 Ampliar e executar projetos de cultura digital, com parcerias entre
entidades governamentais e da sociedade civil, para as sedes de
associações de bairros, moradores rurais e grupos organizados;
5.1.9 Incentivar a criação, ampliação e regionalização de cursos
técnicos, de graduação e de pós-graduação nas áreas culturais que
visem ao desenvolvimento e à profissionalização do mercado cultural;
5.1.10 Valorizar a escola como espaço cultural, com oferta de cursos e
oficinas para alunos e comunidades;
5.1.11 Incentivar programas permanentes de ações educativas nos
espaços culturais, como museus, bibliotecas, galerias e outros;
5.1.12 Criar e apoiar núcleos regionais de estudos culturais;
5.1.13 Propor parceria para manutenção, apoio e contribuição à
execução do currículo escolar da educação infantil, do ensino
fundamental e médio, no que se refere aos conteúdos sobre a história
do Município e das culturas existentes; e
5.1.14 Capacitar profissionais para atendimento às pessoas com
deficiência em espaços culturais.
ESTRATÉGIA:
5.2 Desenvolver e ampliar programas dedicados à capacitação
continuada de profissionais para o ensino das diversas expressões
culturais e linguagens artísticas.
AÇÕES:
5.2.1 Promover intercâmbio cultural entre as instituições de ensino no
âmbito municipal, estadual, nacional e internacional;
5.2.2 Realizar parcerias entre instituições, entidades culturais e
educacionais para a formação continuada de professores, educadores
e agentes que promovam a arte e a cultura nas redes de ensino;
5.2.3 Incentivar a criação de programas sistemáticos para públicos
com deficiência e em vuInerabilidade social;
5.2.4 Promover, apoiar e garantir o acesso à cultura para professores
das redes de ensino, por meio de incentivos, como vale-cultura, meiaentrada em eventos, equipamentos culturais, entre outros;
5.2.5 Realizar parcerias entre instituições culturais e educacionais para
a formação continuada de educadores e agentes que promovam a arte
e a cultura, em especial para os professores de arte em escolas públicas; e
5.2.6 Disponibilizar o acesso a materiais, equipamentos e instrumentos
utilizados para a produção artística aos alunos da rede pública.
ESTRATÉGIA:
5.3 Fomentar iniciativas de educação patrimonial.
AÇÕES:
5.3.1 Realizar e apoiar oficinas de educação patrimonial para
professores e sociedade em geral, com a disponibilização de recursos
didático-pedagógicos;
5.3.2 Inventariar o patrimônio linguístico de Santa Catarina; e
5.3.3 Formar parcerias com instituições de ensino e outras entidades
para pesquisa, mapeamento e inventário do patrimônio cultural.
ESTRATÉGIA:
5.4 Fomentar a investigação dos processos de criação e produção
artística em âmbito regional e estadual.
AÇÕES:
5.4.1 Criar editais anuais em âmbito estadual e regional, voltados à
investigação da produção científica nas áreas culturais;
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração
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5.4.2 Promover intercâmbios e parcerias entre instituições públicas e
privadas sobre produção do conhecimento na área cultural;
5.4.3 Criar editais anuais, em âmbito estadual e regional, voltados à
experimentação artística e cultural;
5.4.4 Propor parcerias com instituições de ensino superior para
concessão de bolsas de pesquisa cultural; e
5.4.5 Propor parcerias para a disponibilização de bases de dados sobre
a produção científica do Estado na área cultural e artística.
ESTRATÉGIA:
5.5 Coletar, integrar e difundir informações sobre o setor cultural
catarinense.
AÇÕES:
5.5.1 Implementar o Sistema Estadual de Informações e Indicadores
Culturais abrangendo todos os Municípios catarinenses, com base no
art. 31 desta Lei;
5.5.2 Criar banco de projetos culturais, realizados ou em andamento;
5.5.3 Realizar o mapeamento e diagnóstico das cadeias produtivas do
setor cultural; e
5.5.4 Integrar as redes regionais de cultura do Estado.
6. ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SETOR
Esse eixo temático propõe estratégias e ações para o campo da
organização e do planejamento da cultura, que norteiem modelos de
gestão para melhor desempenho e orientem uma concepção da cultura
como bem coletivo. Busca-se também o entendimento da apreensão
territorial das comunidades e da estrutura necessária para a sua
organização e participação, almejando o desenvolvimento de uma
sociedade culturalmente democrática.
ESTRATÉGIA:
6.1 Estimular e apoiar a organização da sociedade civil nos diversos
setores artísticos e culturais.
AÇÕES:
6.1.1 Fomentar a criação de associações e cooperativas;
6.1.2 Criar e apoiar projetos de formação, qualificação e
profissionalização para a gestão cultural e o empreendedorismo criativo; e
6.1.3 Fortalecer, incentivar e apoiar as representações setoriais
artísticas e culturais catarinenses, bem como a criação de novas setoriais.
ESTRATÉGIA:
6.3 Elaborar e implementar políticas públicas que financiem, normatizem e
fiscalizem a aplicação dos recursos públicos relacionados à cultura.
AÇÕES:
6.3.1 Exercer a fiscalização, o acompanhamento, a transparência e o
controle social dos mecanismos de financiamento de cultura;
6.3.2 Garantir a transparência permanente dos dados referentes aos
projetos culturais encaminhados, aprovados e executados, bem como
aos seus resultados;
6.3.3 Desenvolver estudos técnicos e tabelas com valores de referência
que orientem a elaboração de projetos por parte dos agentes culturais;
6.3.4 Propor a ampliação das modalidades contempladas por
mecanismos de incentivo e fomento, disseminando a percepção da
necessidade de construção e busca de novas fontes de financiamento
da cultura, além das previstas nos orçamentos públicos; e
6.3.5 Promover a realização de campanhas, palestras, oficinas, cursos,
seminários e produzir material sobre as legislações vigentes de
incentivo e financiamento cultural, com foco para empresários,
assessores contábeis e profissionais de mercado.
ESTRATÉGIA:
6.4 Fortalecer a democratização dos processos de seleção pública de
projetos e concessão de recursos com representatividade regional e setorial.
AÇÕES:
6.4.1 Priorizar política de editais para financiamento de projetos
culturais com editais específicos para áreas e segmentos culturais;
6.4.2 Garantir recursos no orçamento para o cumprimento e a
periodicidade dos editais estaduais, prêmios já existentes, assim como
outros editais a serem criados;
6.4.3 Criar editais específicos para Municípios de pequeno porte; e
6.4.4 Equacionar a distribuição das verbas por setores e regiões de
acordo e pelo menos, com base na divisão do Estado definida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sem prejuízo de outras
formas e critérios de territorialização com base em critérios afins ao
setor cultural e que venham a ser adotadas oficialmente pela Secretaria
de Estado de Turismo, Cultura e Esporte.
ESTRATÉGIA:
Fortalecer e apoiar políticas públicas que assegurem a valorização, o
pertencimento e a sustentabilidade das comunidades em seus territórios.
AÇÕES:
6.5.1 Promover a elaboração de diagnósticos participativos em parceria
com os Entes federativos para a caracterização de territórios de
identidade cultural;
6.5.2 Propor parcerias entre os setores público e privado para o
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desenvolvimento territorial e sustentável da cultura; e
6.5.3 Incentivar a formação de consórcios intermunicipais de cultura.
ESTRATÉGIA:
6.6 Ampliar progressivamente o orçamento público na área da cultura
conforme o princípio XIII do art. 2º desta Lei.
AÇÕES:
6.6.1 Propor e apoiar a ampliação do orçamento público na área da
cultura, tendo como parâmetro a aplicação de, no mínimo, 1,5% (um
inteiro e cinco décimos por cento) do orçamento do Estado na cultura.
ESTRATÉGIA:
6.7 Reestruturar e fortalecer institucionalmente a gestão cultural do Estado.
AÇÕES:
6.7.1 Propor a realização de concursos públicos para áreas técnicas
específicas da cultura;
6.7.2 Preencher os cargos de provimento em comissão,
preferencialmente, com profissionais qualificados nos setores de atuação;
6.7.3 Compor equipes técnicas qualificadas responsáveis pelo
planejamento, pela gestão e pela manutenção dos espaços culturais;
6.7.4 Incentivar curadorias e mediações para ações em museus,
espaços de memória e outros equipamentos culturais; e
6.7.5 Desenvolver estudos e elencar subsídios que autorizem a
construção de mecanismos de gestão cultural autônoma para formular,
planejar, prover e executar plenamente a política cultural prevista no
Plano e no Sistema Estadual de Cultura.
ESTRATÉGIA:
6.8 Elaborar, manter e apoiar políticas e programas de inclusão cultural.
AÇÕES:
6.8.1 Criar e apoiar projetos que promovam políticas afirmativas
relacionadas a gênero, etnia, pessoas com deficiência e outros;
6.8.2 Criar e apoiar projetos de inclusão digital, com parcerias entre
entidades governamentais e não governamentais para as sedes de
associações de bairros, moradores rurais e grupos organizados
formais e informais; e
6.8.3 Estabelecer parcerias com a Secretaria de Estado da Educação
(SED) e secretarias municipais de educação para oportunizar o acesso
de alunos aos bens e equipamentos culturais.
ESTRATÉGIA:
6.9 Fomentar o desenvolvimento da economia criativa em Santa Catarina.
AÇÕES:
6.9.1 Propor fórum de debates sobre a Lei federal nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais);
6.9.2 Propor fóruns de discussão sobre a regulamentação das
profissões da área cultural; e
6.9.3 Promover iniciativas para orientação e adesão dos agentes
culturais quanto à legislação federal voltada aos microempreendedores.”
Sala da Comissão,
Deputado Jean Kuhlmann
Relator
APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 20/12/2017
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 238/2017
Institui o Sistema Estadual de Cultura
(SIEC) e estabelece outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO
Art. 1º Fica instituído o Sistema Estadual de Cultura (SIEC),
organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada,
destinado à articulação, promoção e gestão integrada e participativa
das políticas públicas de cultura pactuadas entre os entes federados e
a sociedade, de forma democrática e permanente, a fim de promover o
exercício pleno dos direitos culturais e o desenvolvimento humano.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E DOS OBJETIVOS
Art. 2º O SIEC fundamenta-se nas políticas nacional e
estadual de cultura, diretrizes, metas e ações estabelecidas pelos
Planos Nacional e Estadual de Cultura e rege-se pelos seguintes princípios:
I - pleno exercício dos direitos culturais, com liberdade de
expressão, criação e fruição, combatendo toda a forma de
discriminação e preconceito;
II - reconhecimento, respeito, proteção, valorização e
promoção da diversidade das expressões culturais presentes no
Território do Estado;
III - universalização do acesso aos bens e serviços culturais;
IV - fomento à produção, difusão e circulação de
conhecimento e bens culturais;
V - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos
e as pessoas jurídicas de direito privado atuantes na área cultural;
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VI - integração e interação com a execução das políticas, dos
programas, dos projetos e das ações que impactam a cultura e o
compartilhamento das informações;
VII - complementaridade dos papéis dos agentes culturais;
VIII - transversalidade das políticas culturais no âmbito da
gestão pública;
IX - promoção e respeito à autonomia dos entes federados e
das instituições da sociedade civil;
X - transparência da gestão das políticas públicas para a cultura;
XI - democratização dos processos decisórios com participação popular;
XII - descentralização articulada e pactuada entre os setores
público e privado nas áreas de gestão e de promoção da cultura; e
XIII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a cultura.
Art. 3º São objetivos do SIEC:
I - valorizar e promover a diversidade artística e cultural do Estado;
II - promover os meios para garantir o acesso de toda pessoa
aos bens e serviços artísticos e culturais;
III - fomentar a produção, difusão, circulação, preservação e
fruição de conhecimentos, bens e serviços artístico-culturais;
IV - incentivar a inovação e o uso de novas tecnologias em
processos artísticos e culturais;
V - proteger, salvaguardar, valorizar e promover o patrimônio
material, imaterial, histórico, artístico, arqueológico, natural,
documental e bibliográfico;
VI - valorizar e promover a cultura da paz e do respeito às
diferenças étnicas, geracionais, de gênero e de orientação sexual;
VII - promover e apoiar a presença da arte e da cultura no
ambiente educacional;
VIII - promover o intercâmbio das expressões artísticoculturais do Estado nos âmbitos regional, nacional e internacional;
IX - criar instrumento de gestão para formular, implantar,
acompanhar e avaliar as políticas públicas de cultura desenvolvidas no
âmbito estadual e municipal;
X - promover a formação de redes colaborativas de trabalho
socioculturais, desenvolvendo ações integradas e parcerias nas áreas
de gestão e de promoção da cultura;
XI - articular e implantar políticas públicas que promovam a
interação da cultura com as demais áreas sociais, destacando seu
papel estratégico no processo de desenvolvimento;
XII - promover o intercâmbio entre os entes federados para a
formação, qualificação, produção, difusão, circulação e fruição de
bens e serviços culturais, viabilizando a cooperação técnica entre
os referidos entes; e
XIII - estimular os Municípios a criarem sistemas municipais
de cultura, integrando-os aos Sistemas Nacional e Estadual de Cultura.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Art. 4º O SIEC será constituído das instâncias e dos
instrumentos seguintes:
I - instância de coordenação e execução:
a) Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL),
na qualidade de órgão gestor do SIEC; e
b) Fundação Catarinense de Cultura (FCC), na qualidade de
órgão executor vinculado à SOL;
II - instâncias de articulação, pactuação e deliberação:
a) Conselho Estadual de Cultura (CEC-SC);
b) Conferência Estadual de Cultura; e
c) Comissão Intergestores Bipartite (CIB);
III - instrumentos de gestão:
a) Plano Estadual de Cultura;
b) Sistema Estadual de Financiamento da Cultura;
c) Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais;
e
d) Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área
Cultural; e
IV - Sistemas Setoriais Estaduais de Cultura:
a) Sistema Estadual de Museus (SEM-SC);
b) Sistema Estadual de Bibliotecas; e
c) outros que vierem a ser instituídos por decreto do Chefe do
Poder Executivo.
CAPÍTULO IV
DA INSTÂNCIA DE COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO
Art. 5º Compete à SOL, na qualidade de órgão gestor do
SIEC, e à FCC, na qualidade de órgão executor vinculado à SOL:
I - executar e coordenar a implantação, em consonância com
o Plano Nacional de Cultura, do Plano Estadual de Cultura, garantindo
que este passe por revisões por meio de processos participativos;
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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II - encaminhar anualmente ao CEC-SC relatório de gestão do
Plano Estadual de Cultura e dos planos setoriais de cultura;
III - elaborar o regulamento da Conferência Estadual de
Cultura, submetendo-o à prévia manifestação do CEC-SC;
IV - gerir o Sistema Estadual de Financiamento da Cultura;
V - encaminhar anualmente ao CEC-SC relatório de gestão do
Sistema Estadual de Financiamento da Cultura;
VI - colaborar com a consolidação do Sistema de Informações
e Indicadores Culturais;
VII - planejar e implantar o Programa Estadual de Formação e
Qualificação na Área Cultural; e
VIII - consolidar os sistemas setoriais já existentes e
implantar novos sistemas.
CAPÍTULO V
DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E DELIBERAÇÃO
Seção I
Do Conselho Estadual de Cultura
Art. 6º O CEC-SC, órgão colegiado de caráter permanente,
consultivo e deliberativo, vinculado à SOL, constitui espaço de
pactuação das políticas estaduais de cultura.
Art. 7º Compete ao CEC-SC:
I - contribuir com a construção de estratégias para a
implantação das diretrizes da Política Estadual de Cultura aprovadas na
Conferência Estadual de Cultura;
II - acompanhar a implantação e a avaliação do Plano
Estadual de Cultura;
III - analisar os relatórios de gestão do Plano Estadual de
Cultura, dos planos setoriais de cultura e do Sistema Estadual de
Financiamento da Cultura; e
IV - propor diretrizes sobre a aplicação dos recursos do
Sistema Estadual de Financiamento da Cultura.
Art. 8º O CEC-SC é composto de 10 (dez) membros representantes do Poder Público e 10 (dez) da sociedade civil, com igual
número de suplentes, designados por ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 1º São membros natos do CEC-SC, na qualidade de representantes do Poder Público e independentemente de designação, o
titular da SOL e o dirigente máximo da FCC.
§ 2º Os 8 (oito) representantes do Poder Público restantes
serão designados pelo Chefe do Poder Executivo dentre pessoas com
comprovada atuação na área cultural e idoneidade moral.
§ 3º A eleição dos representantes da sociedade civil deve ser
feita de forma democrática, por meio de fóruns, contemplando as
diversas áreas artístico-culturais e observando o critério territorial, na
forma estipulada em regulamento aprovado pelo titular da SOL.
§ 4º Nenhum representante da sociedade civil, titular ou
suplente, poderá ser detentor de cargo de provimento em comissão ou
de função gratificada nos âmbitos municipal, estadual, distrital e federal.
§ 5º Os membros do CEC-SC terão mandato de 2 (dois) anos,
permitida 1 (uma) única recondução.
§ 6º Fica vedada designação imediatamente subsequente de
membro que tenha cumprido o mandato de que trata o § 5º deste
artigo, independentemente de o interessado receber indicação do Poder
Público ou participar de qualquer segmento cultural da sociedade civil.
Art. 9º A composição do CEC-SC deve renovar, no mínimo,
50% (cinquenta por cento) de seus membros a cada 2 (dois) anos.
Art. 10. Aos membros do CEC-SC fica assegurado o
pagamento de gratificação, a título de jetom, por dia de convocação a
que comparecerem, correspondente a 20% (vinte por cento) do menor
vencimento da carreira do Magistério Público Estadual vigente na data
de publicação desta Lei, bem como o pagamento de diárias para
compensação de despesas, quando couber.
§ 1º Fica limitado a 8 (oito) por mês o número de jetons a
que se refere o caput deste artigo.
§ 2º O enquadramento na tabela de diárias da Administração
Pública Estadual será feito por decreto do Chefe do Poder Executivo.
§ 3º O conselheiro que também integrar o Comitê Gestor do
Fundo Estadual de Incentivo à Cultura (FUNCULTURAL) fará jus aos
benefícios de que trata o caput deste artigo, de forma não cumulativa e
observada a limitação constante do § 1º deste artigo.
Art. 11. Os serviços administrativos do CEC-SC serão
realizados por um servidor detentor de cargo de provimento efetivo, que
ocupará a função gratificada de Secretário do Conselho, código FG,
nível 3, e por servidores efetivos da SOL e da FCC, a critério, respectivamente, de seu titular e dirigente máximo.
Art. 12. O CEC-SC deve se articular com as demais instâncias
colegiadas territoriais, municipais e setoriais do SIEC, para assegurar a
integração, funcionalidade e racionalidade do Sistema e a coerência
das políticas públicas de cultura implementadas no âmbito do SIEC.
Art. 13. O regimento interno do CEC-SC deverá ser elaborado
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e alterado por seus membros e submetido à aprovação por decreto do
Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único. O regimento interno de que trata o caput
deste artigo deverá ser elaborado no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
a contar da data de publicação desta Lei.
Seção II
Da Conferência Estadual de Cultura
Art. 14. A Conferência Estadual de Cultura é a instância
máxima de participação social e articulação entre o Poder Público e a
sociedade civil, tendo como finalidade avaliar e deliberar diretrizes para a
formulação das políticas públicas que comporão o Plano Estadual de Cultura.
§ 1º Para efeitos desta Lei, entende-se por políticas culturais
o conjunto de diretrizes e procedimentos para promover e difundir a
produção, a distribuição e o acesso à cultura, por meio de ações que
contemplem as dimensões simbólica, econômica e cidadã.
§ 2º As diretrizes aprovadas para as políticas culturais
orientarão a formulação do Plano Estadual de Cultura e dos planos
setoriais de cultura.
§ 3º A Conferência Estadual de Cultura será convocada pelo
Chefe do Poder Executivo ou, mediante delegação, pelo titular da SOL:
I - em caráter ordinário, observando o calendário da
Conferência Nacional de Cultura; ou
II - em caráter extraordinário, a qualquer tempo.
§ 4º A Conferência Estadual de Cultura poderá, sempre que
necessário, realizar a revisão parcial das diretrizes das políticas
culturais, determinando os ajustes que entender pertinentes.
Seção III
Da Comissão Intergestores Bipartite
Art. 15. Fica instituída a CIB, presidida pelo titular da SOL ou,
mediante designação deste, pelo dirigente máximo da FCC, sendo
composta de 8 (oito) membros titulares e igual número de suplentes,
definidos em fórum próprio.
Parágrafo único. A representatividade do Estado e dos
Municípios é requisito para a constituição da CIB, a qual será composta de:
I - 2 (dois) representantes do Estado, indicados pelo
titular da SOL; e
II - 6 (seis) representantes indicados pelos secretários ou
dirigentes municipais de cultura, observando a representação regional e
o porte dos Municípios de acordo com o estabelecido pela classificação
da estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), sendo:
a) 2 (dois) representantes de Municípios de pequeno porte;
b) 2 (dois) representantes de Municípios de médio porte;
c) 1 (um) representante de Municípios de grande porte; e
d) 1 (um) representante da Capital do Estado.
Art. 16. Compete à CIB:
I - propor acordos e medidas operacionais referentes à
implantação, à organização, ao funcionamento e ao aperfeiçoamento do
Sistema Nacional de Cultura, do SIEC e dos sistemas municipais de cultura;
II - estabelecer interlocução permanente com a Comissão
Intergestores Tripartite Nacional para o aperfeiçoamento do processo
de descentralização e implantação do Sistema Nacional de Cultura; e
III - estimular a formação de consórcios públicos na área
cultural entre os Municípios.
CAPÍTULO VI
DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO
Seção I
Do Plano Estadual de Cultura
Art. 17. Fica instituído o Plano Estadual de Cultura,
responsável pela implantação do SIEC e a integração deste ao Sistema
Nacional de Cultura.
Parágrafo único. O Plano Estadual de Cultura tem por
finalidade o planejamento e a implementação de políticas culturais e
deverá ser composto por um conjunto de diretrizes, estratégias, ações
e metas, estimando os prazos e recursos para sua consecução.
Art. 18. O Plano Estadual de Cultura deverá obedecer às
diretrizes estabelecidas pelas conferências estaduais de cultura, em
consonância com o disposto nesta Lei e em sua regulamentação.
§ 1º O Plano Estadual de Cultura deverá articular-se com as
diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Cultura.
§ 2º O Plano Estadual de Cultura deverá ser elaborado para
um período de 10 (dez) anos, podendo sofrer revisões durante esse período.
Art. 19. Os planos setoriais de cultura deverão articular-se
com as diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de Cultura, no Plano
Nacional de Cultura e nos respectivos planos nacionais setoriais de cultura.
Art. 20. São princípios do Plano Estadual de Cultura:
I - respeito aos direitos humanos;
II - garantia do direito à criação, expressão e manifestação
dos segmentos artísticos e culturais;
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III - garantia do direito de acesso e acessibilidade à cultura,
memória e liberdade de expressão e fruição;
IV - respeito à diversidade, reconhecendo a complexidade das
formações culturais e valorizando-as igualitariamente;
V - direito à informação, comunicação e crítica cultural;
VI - valorização da cultura como âncora do desenvolvimento
sustentável;
VII - democratização das instâncias de formulação das
políticas culturais;
VIII - colaboração entre agentes públicos e privados para o
desenvolvimento da economia da cultura com sustentabilidade e
responsabilidade social e ambiental; e
IX - efetivação de políticas públicas integradas para a cultura,
com participação e controle social.
Art. 21. São objetivos do Plano Estadual de Cultura:
I - implementar e descentralizar as políticas públicas de cultura;
II - mapear, articular e integrar os sistemas de gestão cultural;
III - aprimorar e consolidar os processos de participação da
sociedade na formulação das políticas públicas de cultura e os
mecanismos de controle social;
IV - garantir a ética e transparência na gestão das políticas
culturais;
V - preservar, salvaguardar, valorizar e reconhecer o
patrimônio cultural do Estado em sua diversidade;
VI - reconhecer, proteger e valorizar a diversidade cultural,
étnica e regional do Estado;
VII - capacitar e qualificar agentes, técnicos, gestores e
conselheiros culturais;
VIII - ampliar o acesso aos bens, serviços e espaços
culturais;
IX - qualificar e apoiar as instituições gestoras dos equipamentos culturais e aumentar seu número;
X - estimular a criação, produção, pesquisa e inovação das
linguagens e dos processos artísticos;
XI - valorizar, difundir e tornar públicos a produção, os bens e
os serviços culturais do Estado;
XII - promover o pensamento crítico e reflexivo em torno dos
valores simbólicos da arte e da cultura do Estado;
XIII - desenvolver, incentivar e criar marcos regulatórios para a
economia criativa;
XIV - incentivar a permanência e sustentabilidade das
comunidades em seus territórios; e
XV - assegurar a acessibilidade aos equipamentos, bens e
serviços culturais.
Art. 22. O Plano Estadual de Cultura será coordenado pelo
titular da SOL, o qual será responsável pela organização de suas
instâncias, pelos termos de adesão, pelo estabelecimento de metas e
pelas demais especificações necessárias à sua implantação.
Art. 23. A implementação do Plano Estadual de Cultura será
efetivada em regime de cooperação entre o Estado e os Municípios e
em parceria com a União.
Parágrafo único. A implementação dos programas, dos
projetos e das ações instituídos no âmbito do Plano Estadual de
Cultura poderá ser realizada com a participação de instituições públicas
e/ou privadas, mediante a celebração de instrumentos previstos em lei.
Art. 24. As estratégias e ações do Plano Estadual de Cultura
estão definidas no Anexo Único desta Lei.
Art. 25. Compete ao Poder Executivo, por iniciativa da SOL e
execução da FCC, nos termos desta Lei:
I - formular políticas públicas e programas visando à efetivação
dos objetivos, das diretrizes e das metas do Plano Estadual de Cultura;
II - garantir a avaliação e a mensuração do desempenho do Plano
Estadual de Cultura e assegurar sua efetivação pelos órgãos responsáveis;
III - fomentar a cultura de forma ampla, por meio da sua
promoção e difusão, da realização de editais e seleções públicas para
o estímulo a projetos e processos culturais, da concessão de apoio
financeiro e incentivo fiscal aos agentes culturais, da adoção de
subsídios econômicos, da implantação regulada de fundos públicos e
por meio de outros incentivos nos termos da lei;
IV - proteger e promover a diversidade cultural, a criação
artística e suas manifestações e as expressões culturais, individuais e
coletivas, de todos os grupos étnicos e suas derivações sociais,
reconhecendo a abrangência da noção de cultura em todo o Território
do Estado e garantindo a multiplicidade de seus valores e suas formações;
V - promover e estimular o acesso à produção e ao
empreendimento cultural, à circulação e o intercâmbio de bens,
serviços e conteúdos culturais e o contato e a fruição do público com a
arte e a cultura de forma universal;
VI - garantir a preservação do patrimônio cultural do Estado,
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resguardando os bens de natureza material e imaterial, os documentos
históricos, os acervos, as coleções, as paisagens culturais, as línguas
maternas, os sítios pré-históricos e as obras de arte portadores de
referência de valores, identidades, ações e memórias de diferentes
grupos formadores da sociedade do Estado;
VII - dinamizar as políticas de intercâmbio e a difusão da
cultura do Estado, promovendo bens culturais e criações artísticas nos
âmbitos nacional e internacional;
VIII - organizar instâncias consultivas e de participação da
sociedade para contribuir com a formulação de políticas de cultura e
debater estratégias para executá-las;
IX - estimular a produção cultural do Estado com o intuito de
reduzir desigualdades sociais e regionais, profissionalizando os
agentes culturais, formalizando o mercado, qualificando as relações de
trabalho na cultura, consolidando e ampliando os níveis de emprego e
renda, fortalecendo redes de colaboração e valorizando empreendimentos de economia criativa;
X - coordenar o processo de elaboração de planos setoriais
para as diferentes áreas artísticas, respeitando seus desdobramentos
e suas segmentações, bem como para os demais campos de manifestação simbólica identificados entre as diversas expressões culturais
que reivindiquem a sua estruturação estadual; e
XI - incentivar a adesão de pessoas jurídicas de direito
privado com ou sem fins lucrativos aos objetivos e às estratégias do
Plano Estadual de Cultura por meio de ações próprias, parcerias e
participação em programas.
Art. 26. Compete à SOL a criação de ferramentas de
monitoramento e avaliação periódica do alcance das diretrizes e da
eficácia das metas do Plano Estadual de Cultura com base em
indicadores regionais e locais.
Art. 27. As estratégias e ações que comporão o Plano
Estadual de Cultura, definidas no Anexo Único desta Lei, deverão ser
elaboradas segundo os seguintes eixos temáticos:
I - infraestrutura, contendo ampliação, adequação, construção
e acessibilidade;
II - patrimônio cultural, incluindo valorização, preservação e
restauração;
III - criação, produção e inovação;
IV - difusão, circulação e promoção;
V - educação e produção de conhecimento, com capacitação,
formação, qualificação, investigação e pesquisa; e
VI - organização, planejamento e gestão do setor.
Art. 28. O Plano Estadual de Cultura deverá ser revisto
periodicamente, tendo como objetivo a atualização e o aperfeiçoamento
de suas estratégias e ações.
Parágrafo único. A primeira revisão do Plano Estadual de
Cultura deverá ocorrer no prazo de 4 (quatro) anos da data de
publicação desta Lei, devendo ser asseguradas a participação do CECSC e a ampla representação do Poder Público e da sociedade civil.
Art. 29. O Estado deverá dar ampla publicidade e
transparência ao conteúdo do Plano Estadual de Cultura, estimulando a
transparência e o controle social em sua implementação.
Seção II
Do Sistema Estadual de Financiamento da Cultura
Art. 30. O Sistema Estadual de Financiamento da Cultura será
constituído pelo FUNCULTURAL, instituído pela Lei nº 13.336, de 8 de março
de 2005, sendo o principal instrumento de fomento às políticas culturais.
Parágrafo único. Poderão integrar o Sistema Estadual de
Financiamento da Cultura outros mecanismos que vierem a ser criados.
Seção III
Do Sistema Estadual de Informações e Indicadores Culturais
Art. 31. O Sistema Estadual de Informações e Indicadores
Culturais será composto da base de dados do Sistema Nacional de
Informação e Indicadores Culturais e complementado pelas informações
e pelo banco de dados obtidos no âmbito do Estado e dos Municípios.
Parágrafo único. São objetivos do Sistema Estadual de
Informações e Indicadores Culturais:
I - estabelecer um conjunto de indicadores socioculturais para
fins estatísticos, de controle interno da Administração Pública, de
orientação na formulação de políticas públicas e de avaliação do
processo de implementação e execução do Plano Estadual de Cultura;
II - promover o acesso à informação e divulgar e dar
publicidade à produção cultural do Estado, com atenção à diversidade
cultural, contribuindo para a difusão, circulação e fruição de bens e
serviços culturais; e
III - mapear agentes e grupos artísticos e culturais,
profissionais da cultura, equipamentos e espaços culturais públicos e
privados, eventos culturais, festividades e celebrações, empresas culturais e
dados dos inventários de bens de valor patrimonial material e imaterial.
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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Seção IV
Do Programa Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural
Art. 32. Fica instituído o Programa Estadual de Formação e
Qualificação na Área Cultural, de caráter continuado, com o objetivo de
possibilitar a formação e a qualificação de agentes públicos e
privados na área cultural.
Parágrafo único. Compete à SOL regulamentar o Programa
Estadual de Formação e Qualificação na Área Cultural.
CAPÍTULO VII
DOS SISTEMAS SETORIAIS ESTADUAIS DE CULTURA
Art. 33. Os Sistemas Setoriais Estaduais de Cultura são
subsistemas do SIEC, vinculados à FCC e estruturados para atender a
especificidades das áreas artístico-culturais.
Art. 34. As políticas culturais setoriais devem seguir as
diretrizes gerais advindas da Conferência Estadual de Cultura e do CECSC, consolidadas no Plano Estadual de Cultura.
Art. 35. As interconexões entre os Sistemas Setoriais
Estaduais de Cultura e o SIEC serão estabelecidas pelas coordenações
e pelas instâncias colegiadas dos sistemas de que tratam as alíneas
do inciso IV do art. 4º desta Lei.
CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 36. A ementa da Lei nº 13.792, de 18 de julho de 2006,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Estabelece políticas, diretrizes e programas para o turismo e
o desporto no Estado de Santa Catarina e estabelece outras
providências.” (NR)
Art. 37. O art. 1º da Lei nº 13.792, de 2006, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído o Plano Estadual do Turismo e do
Desporto do Estado de Santa Catarina (PDIL), em conformidade com os
objetivos estratégicos de governo definidos no Plano Plurianual, visando
estabelecer as políticas, as diretrizes e os programas para o turismo e
o desporto do Estado de Santa Catarina.” (NR)
Art. 38. O art. 2º da Lei nº 13.792, de 2006, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º O PDIL, oriundo de processo de planejamento
descentralizado, com ampla participação popular, tem por base a
aplicação dos seguintes critérios:
. .........................................................................................
VIII - integração das ações governamentais no âmbito do
esporte e turismo;
. .........................................................................................
XXI - incentivo à integração do turismo e esporte;
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 39. O art. 3º da Lei nº 13.792, de 2006, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 3º Constituem diretrizes básicas destinadas a nortear o
planejamento das ações implementadoras do PDIL:
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 40. O art. 4º da Lei nº 13.792, de 2006, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 4º O PDIL está estruturado em programas,
subprogramas e projetos.” (NR)
Art. 41. O art. 6º da Lei nº 13.792, de 2006, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º A concessão de incentivo pelo SEITEC dar-se-á
somente a projetos que se adequem ao PDIL.” (NR)
Art. 42. O art. 8º da Lei nº 13.792, de 2006, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 8º Os programas e subprogramas, destinados a abrigar
os projetos abrangidos pelo PDIL, ficam assim estruturados:
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 43. A ementa da Lei nº 14.367, de 25 de janeiro de
2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo e o
Conselho Estadual de Esporte e estabelece outras
providências.” (NR)
Art. 44. O art. 1º da Lei nº 14.367, de 2008, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1º O Conselho Estadual de Turismo e o Conselho
Estadual de Esporte são órgãos colegiados, vinculados à Secretaria de
Estado de Turismo, Cultura e Esporte.” (NR)
Art. 45. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 46. Ficam revogados:
I - os incisos I, III, IV, V, VI, VII, IX, X e XVIII do art. 2º da Lei nº
13.792, de 18 de julho de 2006;
II - o inciso I e suas alíneas do art. 3º da Lei nº 13.792, de
18 de julho de 2006;
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III - o inciso II e suas alíneas do art. 8º da Lei nº 13.792, de
18 de julho de 2006;
IV - o art. 6º da Lei nº 14.367, de 25 de janeiro de 2008;
V - o art. 7º da Lei nº 14.367, de 25 de janeiro de 2008;
VI - o art. 8º da Lei nº 14.367, de 25 de janeiro de 2008; e
VII - o art. 9º da Lei nº 14.367, de 25 de janeiro de 2008.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
ANEXO ÚNICO
PLANO ESTADUAL DE CULTURA
CAPÍTULO I
DIRETRIZES DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA
1. Implantar e implementar todos os elementos constitutivos do
Sistema Estadual de Cultura (SIEC) em consonância com o Sistema
Nacional de Cultura, criando uma legislação que contemple uma
política pública de Estado;
2. Reconhecer, promover e proteger a diversidade cultural;
3. Universalizar o acesso aos bens, serviços e espaços culturais;
4. Preservar, salvaguardar e valorizar o patrimônio cultural catarinense,
reconhecendo sua diversidade;
5. Manter, equipar, qualificar e aumentar o número de equipamentos
culturais;
6. Fomentar a criação, produção e inovação das linguagens, das
práticas e dos processos artísticos;
7. Implantar e operacionalizar sistemas de informações da área cultural;
8. Fomentar a comunicação e a crítica cultural;
9. Difundir bens, serviços, conteúdos e valores das criações artísticas e
das expressões culturais;
10. Desenvolver e manter políticas públicas para assegurar a
valorização e a sustentabilidade das comunidades em seus territórios;
11. Desenvolver a economia criativa, reconhecendo, promovendo e
regulando seus diversos segmentos;
12. Formar e qualificar agentes, gestores e conselheiros culturais da
sociedade civil e do Poder Público;
13. Garantir a democratização e a transparência na formulação e na
gestão das políticas culturais;
14. Garantir a acessibilidade aos bens, serviços e equipamentos
culturais; e
15. Garantir a participação das representações setoriais artísticas e
culturais da sociedade civil em todas as discussões e ações que
norteiam a efetivação do Plano Estadual de Cultura.
CAPÍTULO II
ESTRATÉGIAS E AÇÕES DO PLANO ESTADUAL DE CULTURA
As estratégias e ações do Plano Estadual de Cultura estão definidas
segundo os seguintes eixos temáticos:
1. Infraestrutura: ampliação, adequação, construção e acessibilidade;
2. Preservação, proteção legal, conservação e restauração do
patrimônio cultural;
3. Criação, produção e inovação;
4. Difusão, circulação e promoção;
5. Educação e produção de conhecimento: capacitação, formação,
qualificação, investigação e pesquisa; e
6. Organização, planejamento e gestão do setor.
1. INFRAESTRUTURA: AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, CONSTRUÇÃO E
ACESSIBILIDADE
Esse eixo temático propõe estratégias e ações para a infraestrutura,
entendida esta como local de contato entre o bem cultural em seu
conceito abrangente e o público. A existência de infraestrutura é
fundamental para a difusão, a ampliação e a concretização do acesso à
cultura. Os equipamentos devem dispor de condições adequadas, a fim
de atender a diversidade, as características locais específicas das
cidades e regiões e também garantir a acessibilidade.
ESTRATÉGIA:
1.1 Manter, equipar, reestruturar e revitalizar equipamentos artísticos e
culturais públicos já existentes, como também criar novos espaços de
acordo com especificações técnicas.
AÇÕES:
1.1.1 Construir, manter, gerir e apoiar equipamentos culturais para
apresentações cênicas, de música e de cinema, exposições e outros,
por macrorregião;
1.1.2 Adequar espaços potenciais para fins culturais;
1.1.3 Recuperar e conservar os equipamentos culturais;
1.1.4 Criar e manter estruturas itinerantes como palco, biblioteca e
outros, para realização de atividades artísticas e culturais;
1.1.5 Criar espaços para salvaguarda de memória, como museus,
casas de memória rurais e urbanas, arquivos e bibliotecas;
1.1.6 Modernizar as bibliotecas, as casas de memórias, os arquivos e
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os museus, melhorando as instalações, os equipamentos e os acervos
com profissionais qualificados;
1.1.7 Estimular a criação de espaços culturais comunitários;
1.1.8 Estimular o acesso a bens e serviços culturais dos espaços das
associações e outras formas comunitárias;
1.1.9 Criar e apoiar centros de formação cultural por macrorregião;
1.1.10 Criar e propor espaços para estimular a economia criativa, a
economia solidária e a sustentabilidade das ações culturais, bem como
a prática, promoção e difusão das atividades de oficineiros, mestres,
artífices e grupos culturais de comunidades tradicionais e de outras
manifestações do patrimônio imaterial;
1.1.11 Propor dotação específica no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura para a criação de editais de incentivo à cultura, voltados à construção, manutenção e reforma de espaços culturais;
1.1.12 Realizar concursos públicos de projetos de arquitetura,
urbanismo, paisagismo e engenharia para a construção e revitalização
dos espaços culturais;
1.1.13 Criar programas para apoiar o uso de espaços físicos ociosos
pertencentes ao Estado, visando à realização de manifestações
artísticas, instalação de ateliês, de plataformas criativas, de núcleos de
produção e de iniciativas de inovação cultural;
1.1.14 Instalar e apoiar espaços de exibição audiovisual nos centros
culturais educativos e comunitários, especialmente nas localidades de
vuInerabilidade social ou de baixos índices de acesso à cultura,
disponibilizando aparelhos multimídia e digitais na promoção e
expansão dos circuitos de exibição;
1.1.15 Implantar, ampliar e apoiar espaços multimídia em instituições
e equipamentos culturais, conectando-os em rede para ampliar a
experimentação, criação, fruição e difusão da cultura, por meio da
tecnologia e cultura digital, democratizando as capacidades técnicas de
produção, os dispositivos de consumo e recepção das obras e
trabalhos, principalmente aqueles desenvolvidos em suportes digitais; e
1.1.16 Incentivar, quando compatível, a destinação de edificações de
valor cultural para o uso público social.
ESTRATÉGIA:
1.2 Incentivar as instituições culturais a adequarem suas instalações
para promover a acessibilidade universal.
AÇÕES:
1.2.1 Propor dotação específica no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura para adequar os equipamentos culturais, bens e
serviços públicos, de modo a garantir a acessibilidade universal; e
1.2.2 Desenvolver, em parceria com o Ministério Publico de Santa
Catarina, ações propostas em seu programa dedicado ao atendimento
da acessibilidade progressiva em equipamentos culturais já existentes
ou a serem construídas, dotando recursos específicos para tal no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura.
2. PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO LEGAL, CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO
DO PATRIMÔNIO CULTURAL
Esse eixo temático propõe estratégias e ações que promovam e
protejam o patrimônio cultural, imaterial e material, móvel e imóvel e o
patrimônio paisagístico, criando meios para a sua preservação,
conservação, restauração, salvaguarda e valorização, e que o tornem
fator de reconhecimento, identidade e desenvolvimento socioeconômico.
ESTRATÉGIA:
2.1 Proteger, preservar e recuperar o patrimônio cultural, como os sítios
arqueológicos, os núcleos urbanos em situação de risco, as povoações
e os centros históricos, as estações e os trechos ferroviários, as
estradas, os caminhos históricos e tradicionais e as paisagens
associadas, mantendo sua autenticidade e integridade.
AÇÕES:
2.1.1 Proteger o patrimônio cultural material, por meio de tombamentos, inventários e outras formas de acautelamento;
2.1.2 Conservar e restaurar o patrimônio tombado pelo Estado; e
2.1.3 Criar editais de apoio à preservação de bens tombados no
Estado, em qualquer esfera.
ESTRATÉGIA:
2.2 Promover ações integradas aliando preservação do patrimônio
cultural e o desenvolvimento urbano com a inclusão social, fortalecendo
as instâncias locais.
AÇÕES:
2.2.1 Propor o uso preferencial de edificações patrimoniais protegidas
para instalação de atividades com finalidade pública;
2.2.2 Estimular a criação e a revisão das legislações municipais de
acordo com a Lei federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, para
beneficiar o patrimônio cultural;
2.2.3 Estabelecer convênios de assistência técnica para obras em
imóveis tombados públicos e privados;
2.2.4 Estimular os Municípios a adotarem mecanismos de incentivos
fiscais e urbanísticos de preservação em seus planos diretores;
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2.2.5 Propor a compatibilização das legislações quanto à preservação
do patrimônio cultural com as legislações específicas, como meio
ambiente, saúde e segurança;
2.2.6 Promover ações integradas de reabilitação urbana;
2.2.7 Propor criar mecanismos de incentivo fiscal para edificações
protegidas;
2.2.8 Propor a criação do Sistema Estadual de Patrimônio Cultural; e
2.2.9 Propor dotação específica no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura para assegurar a sua co-participação nas ações de
valorização da proteção e de recuperação de acervos culturais públicos
e privados tombados, e nas campanhas de conscientização comunitária
para a preservação de bens culturais.
ESTRATÉGIA:
2.3 Valorizar e revitalizar o patrimônio cultural, estimulando o entendimento das cidades e dos estabelecimentos humanos como patrimônio
coletivo e fenômeno cultural, e a compreensão dos museus, centros
culturais e espaços de memória como articuladores da história das
cidades e dos territórios e da qualidade do ambiente urbano e rural.
AÇÕES:
2.3.1 Realizar e apoiar atividades culturais, educacionais, turísticas e
ambientais para valorização e difusão do patrimônio cultural;
2.3.2 Propor e apoiar a realização de atividades culturais nas estações
e trechos ferroviários revitalizados;
2.3.3 Instituir e apoiar roteiros culturais abrangendo sítios urbanos,
rurais, litorâneos, hidrográficos, estradas e caminhos históricos e/ou
tradicionais, bem como museus e paisagens culturais;
2.3.4 Revitalizar centros históricos e monumentos protegidos
preservando suas características histórico-culturais;
2.3.5 Potencializar as ações dos pontos de cultura chancelados e voltados para o patrimônio cultural como instrumento de gestão compartilhada
e sua consequente apropriação pelas comunidades envolvidas;
2.3.6 Propor e estabelecer legislação específica para conferir chancela
oficial às paisagens culturais; e
2.3.7 Promover a elaboração do plano estadual setorial da área de
patrimônio cultural.
ESTRATÉGIA:
2.4 Criar legislação e mecanismos para realização de ações
emergenciais de preservação do patrimônio cultural em risco.
AÇÕES:
2.4.1 Garantir recursos do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura
(FUNCULTURAL) para ações emergenciais para patrimônio cultural em risco;
2.4.2 Promover ações legais quando o patrimônio estiver em
comprovado estado de abandono, incluindo encaminhamento à Secretaria
de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) de pedido de desapropriação,
a ser efetivado por meio de decreto do Chefe do Poder Executivo; e
2.4.3 Propor a dotação específica, no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura para a proteção do patrimônio tombado em risco,
em nível estadual.
ESTRATÉGIA:
2.5 Estimular a preservação, documentação e restauração de bens móveis,
acervos museológicos, arquivísticos e bibliográficos e de bens integrados.
AÇÕES:
2.5.1 Criar editais específicos para aquisição, conservação e
restauração de acervos;
2.5.2 Promover o arranjo e a digitalização de acervos documentais,
fotográficos e outros, seguindo as normas estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Arquivos (CONARQ), disponibilizando-os para o público;
2.5.3 Fomentar a ampliação sistemática de inventários de bens
culturais móveis, imóveis e integrados;
2.5.4 Garantir a aquisição, por meio de comissão especializada, de
livros de acervos bibliográficos para bibliotecas e centros de
informação mantidos pelo Poder Público;
2.5.5 Promover a proteção legal estadual de bens móveis e integrados
de relevância histórica e cultural;
2.5.6 Propor a criação de mecanismos legais para garantir que as
intervenções em conservação e restauração sejam feitas por
profissionais habilitados;
2.5.7 Estimular museus e instituições similares a reforçar a prevenção
de riscos para os acervos;
2.5.8 Criar meios de divulgação de bens e acervos reconhecidos como
patrimônio estadual;
2.5.9 Apoiar e fomentar as pesquisas científicas e o desenvolvimento
de centros de conservação e restauração;
2.5.10 Estimular a implementação da gestão documental nos
Municípios;
2.5.11 Pesquisar, mapear e inventariar o patrimônio cultural material e
imaterial regional, por meio de vídeos, imagens, áudios,
disponibilizando-os em meio digital e impresso;
2.5.12 Mapear e inventariar o patrimônio cultural ferroviário material e
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação
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imaterial; e
2.5.13 Propor a dotação específica, no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura, para a aquisição, conservação e restauração de
acervos museológicos, arquivísticos, bibliográficos e bens integrados.
ESTRATÉGIAS:
2.6 Promover o registro, a valorização e a difusão do patrimônio
imaterial.
AÇÕES:
2.6.1 Propor a dotação específica, no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura para implementação do Programa Estadual do
Patrimônio Imaterial previsto no Decreto nº 2.504, de 29 de setembro
de 2004, bem como sua normatização;
2.6.2 Apoiar e promover as atividades dos mestres de saberes e
ofícios, garantindo a transmissão de seus conhecimentos;
2.6.3 Criar mecanismos para mapear, pesquisar, identificar, registrar e
difundir o patrimônio imaterial catarinense;
2.6.4 Criar edital para documentário audiovisual e publicações sobre o
patrimônio imaterial catarinense; e
2.6.5 Estabelecer mecanismos de salvaguarda e valorização de
manifestações de grupos em territórios vuIneráveis.
3. CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO
Esse eixo temático propõe estratégias e ações que valorizem a criação
artística e a expressão de indivíduos e grupos, considerando sempre a
importância dos processos de experimentação e de inovação que reflitam
sobre a incorporação de novas linguagens e formas de produção cultural.
ESTRATÉGIA:
3.1 Formular políticas públicas para o desenvolvimento de linguagens,
práticas, processos artísticos e expressões culturais, que favoreçam a
continuidade do trabalho de grupos, coletivos, companhias e associações.
AÇÕES:
3.1.1 Propor, realizar e apoiar editais setoriais, anuais, regionais e
estaduais, para fomentar a criação, produção e inovação artística,
inclusive para artistas e grupos iniciantes;
3.1.2 Fomentar a estruturação e regulação das atividades ligadas à
economia criativa, com foco em modelos sustentáveis;
3.1.3 Criar editais específicos para manutenção das atividades de
grupos artísticos e culturais;
3.1.4 Implantar e fomentar a criação de núcleos, incubadoras e
cooperativas de criação, produção e inovação artística e cultural nas
diferentes macrorregiões;
3.1.5 Promover o acesso aos espaços públicos, por meio de editais
públicos periódicos de ocupação, para realização de laboratórios de
criação, ensaios, apresentações e outras atividades culturais por parte
de grupos, associações, artistas independentes e entidades culturais;
3.1.6 Estimular e apoiar a realização de fóruns culturais permanentes
de reflexão sobre criação, produção e inovação cultural;
3.1.7 Criar e apoiar a oferta de bolsas de trabalho na área da produção
artística; e
3.1.8 Criar e apoiar a formação de núcleos de residência artística.
4. DIFUSÃO, CIRCULAÇÃO E PROMOÇÃO
Esse eixo temático propõe estratégias e ações que estimulem a
difusão e circulação das criações artísticas e expressões culturais, e
ampliem o acesso, a formação de público, a criação de novos hábitos
de fruição cultural, aspectos fundamentais para o desenvolvimento
humano, social e econômico da sociedade.
ESTRATÉGIA:
4.1 Fomentar a circulação da produção cultural e artística.
AÇÕES:
4.1.1 Criar mecanismos de apoio, com critérios específicos de
avaliação para projetos já consolidados (festivais, mostras e feiras),
garantindo a rotatividade, a abrangência e participação da produção
cultural do Estado;
4.1.2 Propor a dotação específica, no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura para criação de mecanismos de apoio, com critérios
específicos de avaliação para novos projetos (festivais, mostras e
feiras), garantindo a rotatividade, a abrangência e participação da
produção cultural do Estado;
4.1.3 Propor a dotação específica, no orçamento da Fundação Catarinense
de Cultura, para criação de programas de circulação, distribuição e exibição
da produção cultural catarinense, por meio de processo de seleção pública;
ESTRATÉGIA:
4.2 Produzir e apoiar publicações setoriais da cultura catarinense.
AÇÕES:
4.2.1 Criar, apoiar e distribuir material sobre os diversos setores da
produção artística e cultural contemporânea do Estado.
ESTRATÉGIA:
4.3 Realizar ações para valorização e difusão das criações artísticas e
do patrimônio material e imaterial catarinense.
AÇÕES:
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4.3.1 Criar e apoiar circuitos catarinenses de arte e cultura, valorizando
a diversidade regional;
4.3.2 Criar, distribuir e divulgar material paradidático, em diversos
formatos, sobre o patrimônio material e imaterial catarinense, para as
instituições de ensino e outros espaços de ensino não formal; e
4.3.3 Promover a disponibilização de espaços para as atividades
artísticas e culturais, especialmente de oficineiros, mestres artífices e
grupos culturais de comunidades tradicionais.
ESTRATÉGIA:
4.4 Promover ações para valorização da memória e cidadania.
AÇÃO:
4.4.1 Estimular a pesquisa e a organização de mecanismos que
preservem e divulguem a memória, criação e cidadania catarinense; e
4.4.2 Criar mecanismos para estimular a divulgação e circulação da
memória e cidadania em emissoras de televisão e rádio regionais e
estaduais e novas mídias.
ESTRATÉGIA:
4.5 Fortalecer o jornalismo cultural no Estado.
AÇÕES:
4.5.1 Garantir a edição do jornal “Ô Catarina”, na forma da lei,
fortalecendo seu papel como publicação de teor crítico na discussão
estética das diversas linguagens artísticas.
4.5.2 Criar e propor mecanismos para estimular a divulgação e circulação de
suplementos culturais em jornais e periódicos regionais e estaduais; e
4.5.3 Propor a criação do Prêmio de Estímulo ao Jornalismo Cultural,
em parceria com a Associação Catarinense de Imprensa, Sindicato dos
Jornalistas Profissionais de Santa Catarina, entre outras
organizações da área.
ESTRATÉGIA:
4.6 Promover ações de comunicação cidadã.
AÇÕES:
4.6.1 Criar e garantir a manutenção de um portal digital e colaborativo
para divulgação e promoção da cultura do Estado, seus acervos
(notícias, contatos, redes, intercâmbios, agendas, eventos, dentre
outras informações);
4.6.2 Criar plano de divulgação específico das ações culturais das regiões;
4.6.3 Criar programas de digitalização e disponibilização na internet de
acervos da cultura catarinense;
4.6.4 Estimular o uso de licenças flexíveis de direitos autorais em
projetos culturais, tais como Creative Commons, Domínio Público e outros; e
4.6.5 Realizar parcerias com núcleos de produção radiofônica,
televisiva, gráfica, de cultura digital e novas mídias.
ESTRATÉGIA:
4.7 Difundir e distribuir serviços e produtos culturais catarinenses no
mercado estadual, nacional e internacional.
AÇÕES:
4.7.1 Promover intercâmbios entre agentes, produtos e espaços
culturais intermunicipais, interestaduais e internacionais;
4.7.2 Fomentar a criação de consórcios intermunicipais para a
difusão cultural;
4.7.3 Propor a dotação específica, no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura, para promoção e apoio à distribuição e comercialização de
produtos culturais nos espaços dos órgãos públicos do Estado; e
4.7.4 Articular com órgãos competentes a divulgação e apoio à comercialização dos produtos culturais do Estado.
ESTRATÉGIA:
4.8 Propor a dotação específica, no orçamento da Fundação Catarinense de Cultura, para fomentar a produção e circulação do artesanato
no Estado, garantindo-o como objeto de políticas de cultura.
AÇÕES:
4.8.1 Realizar o Cadastro Estadual do Artesanato Catarinense;
4.8.2 Incentivar a comercialização do artesanato catarinense;
4.8.3 Fomentar a produção do artesanato como estratégia de
valorização do patrimônio cultural; e
4.8.4 Criar e apoiar mecanismos que promovam a circulação do
artesanato catarinense.
5. EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO: CAPACITAÇÃO,
QUALIFICAÇÃO, FORMAÇÃO, INVESTIGAÇÃO E PESQUISA
Esse eixo temático propõe estratégias e ações para os processos
educacionais que possibilitem o desenvolvimento da criatividade, de
novas formas de organização e gestão cultural, assim como o desenvolvimento do pensamento crítico, mantendo um constante diálogo entre
os saberes construídos no âmbito formal e não formal, em relação à
cultura e aos saberes, afirmando as diferenças culturais como possibilidade de desenvolvimento humano e fortalecendo as diversidades culturais.
ESTRATÉGIA:
5.1 Desenvolver, implementar e ampliar, em todas as regiões do
Estado, programas de capacitação, qualificação e formação de agentes,
de gestores e conselheiros de cultura e da sociedade em geral,
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respeitando a diversidade e identidade cultural.
AÇÕES:
5.1.1 Propor a criação de cursos técnicos, de graduação e de pósgraduação nas áreas de gestão cultural;
5.1.2 Promover cursos formais e não formais de capacitação
continuada para os gestores, agentes e conselheiros de cultura;
5.1.3 Capacitar agentes para elaboração de projetos culturais;
5.1.4 Promover parcerias entre setor público e instituições de ensino
para realização de cursos de qualificação e formação continuada dos
agentes e gestores culturais;
5.1.5 Realizar e fomentar cursos e oficinas de formação nas diferentes
linguagens artísticas e expressões culturais, garantindo sua realização
em todas as regiões do Estado;
5.1.6 Desenvolver programas de articulação e informação para
qualificação e intercâmbio de experiências entre museus, arquivos,
bibliotecas e outros espaços culturais;
5.1.7 Capacitar profissionais para atuarem em estabelecimentos de
ensino e espaços culturais, fomentando programas e projetos culturais;
5.1.8 Ampliar e executar projetos de cultura digital, com parcerias entre
entidades governamentais e da sociedade civil, para as sedes de
associações de bairros, moradores rurais e grupos organizados;
5.1.9 Incentivar a criação, ampliação e regionalização de cursos
técnicos, de graduação e de pós-graduação nas áreas culturais que
visem ao desenvolvimento e à profissionalização do mercado cultural;
5.1.10 Valorizar a escola como espaço cultural, com oferta de cursos e
oficinas para alunos e comunidades;
5.1.11 Incentivar programas permanentes de ações educativas nos
espaços culturais, como museus, bibliotecas, galerias e outros;
5.1.12 Criar e apoiar núcleos regionais de estudos culturais;
5.1.13 Propor parceria para manutenção, apoio e contribuição à
execução do currículo escolar da educação infantil, do ensino
fundamental e médio, no que se refere aos conteúdos sobre a história
do Município e das culturas existentes; e
5.1.14 Capacitar profissionais para atendimento às pessoas com
deficiência em espaços culturais.
ESTRATÉGIA:
5.2 Desenvolver e ampliar programas dedicados à capacitação
continuada de profissionais para o ensino das diversas expressões
culturais e linguagens artísticas.
AÇÕES:
5.2.1 Promover intercâmbio cultural entre as instituições de ensino no
âmbito municipal, estadual, nacional e internacional;
5.2.2 Realizar parcerias entre instituições, entidades culturais e
educacionais para a formação continuada de professores, educadores
e agentes que promovam a arte e a cultura nas redes de ensino;
5.2.3 Incentivar a criação de programas sistemáticos para públicos
com deficiência e em vuInerabilidade social;
5.2.4 Promover, apoiar e garantir o acesso à cultura para professores
das redes de ensino, por meio de incentivos, como vale-cultura, meiaentrada em eventos, equipamentos culturais, entre outros;
5.2.5 Realizar parcerias entre instituições culturais e educacionais para
a formação continuada de educadores e agentes que promovam a arte
e a cultura, em especial para os professores de arte em escolas públicas; e
5.2.6 Disponibilizar o acesso a materiais, equipamentos e instrumentos
utilizados para a produção artística aos alunos da rede pública.
ESTRATÉGIA:
5.3 Fomentar iniciativas de educação patrimonial.
AÇÕES:
5.3.1 Realizar e apoiar oficinas de educação patrimonial para
professores e sociedade em geral, com a disponibilização de recursos
didático-pedagógicos;
5.3.2 Inventariar o patrimônio linguístico de Santa Catarina; e
5.3.3 Formar parcerias com instituições de ensino e outras entidades
para pesquisa, mapeamento e inventário do patrimônio cultural.
ESTRATÉGIA:
5.4 Fomentar a investigação dos processos de criação e produção
artística em âmbito regional e estadual.
AÇÕES:
5.4.1 Criar editais anuais em âmbito estadual e regional, voltados à
investigação da produção científica nas áreas culturais;
5.4.2 Promover intercâmbios e parcerias entre instituições públicas e
privadas sobre produção do conhecimento na área cultural;
5.4.3 Criar editais anuais, em âmbito estadual e regional, voltados à
experimentação artística e cultural;
5.4.4 Propor parcerias com instituições de ensino superior para
concessão de bolsas de pesquisa cultural; e
5.4.5 Propor parcerias para a disponibilização de bases de dados sobre
a produção científica do Estado na área cultural e artística.
ESTRATÉGIA:
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5.5 Coletar, integrar e difundir informações sobre o setor cultural
catarinense.
AÇÕES:
5.5.1 Implementar o Sistema Estadual de Informações e Indicadores
Culturais abrangendo todos os Municípios catarinenses, com base no
art. 31 desta Lei;
5.5.2 Criar banco de projetos culturais, realizados ou em andamento;
5.5.3 Realizar o mapeamento e diagnóstico das cadeias produtivas do
setor cultural; e
5.5.4 Integrar as redes regionais de cultura do Estado.
6. ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SETOR
Esse eixo temático propõe estratégias e ações para o campo da
organização e do planejamento da cultura, que norteiem modelos de
gestão para melhor desempenho e orientem uma concepção da cultura
como bem coletivo. Busca-se também o entendimento da apreensão
territorial das comunidades e da estrutura necessária para a sua
organização e participação, almejando o desenvolvimento de uma
sociedade culturalmente democrática.
ESTRATÉGIA:
6.1 Estimular e apoiar a organização da sociedade civil nos diversos
setores artísticos e culturais.
AÇÕES:
6.1.1 Fomentar a criação de associações e cooperativas;
6.1.2 Criar e apoiar projetos de formação, qualificação e
profissionalização para a gestão cultural e o empreendedorismo criativo; e
6.1.3 Fortalecer, incentivar e apoiar as representações setoriais
artísticas e culturais catarinenses, bem como a criação de novas setoriais.
ESTRATÉGIA:
6.3 Elaborar e implementar políticas públicas que financiem, normatizem e
fiscalizem a aplicação dos recursos públicos relacionados à cultura.
AÇÕES:
6.3.1 Exercer a fiscalização, o acompanhamento, a transparência e o
controle social dos mecanismos de financiamento de cultura;
6.3.2 Garantir a transparência permanente dos dados referentes aos
projetos culturais encaminhados, aprovados e executados, bem como
aos seus resultados;
6.3.3 Desenvolver estudos técnicos e tabelas com valores de referência
que orientem a elaboração de projetos por parte dos agentes culturais;
6.3.4 Propor a ampliação das modalidades contempladas por
mecanismos de incentivo e fomento, disseminando a percepção da
necessidade de construção e busca de novas fontes de financiamento
da cultura, além das previstas nos orçamentos públicos; e
6.3.5 Promover a realização de campanhas, palestras, oficinas, cursos,
seminários e produzir material sobre as legislações vigentes de
incentivo e financiamento cultural, com foco para empresários,
assessores contábeis e profissionais de mercado.
ESTRATÉGIA:
6.4 Fortalecer a democratização dos processos de seleção pública de
projetos e concessão de recursos com representatividade regional e setorial.
AÇÕES:
6.4.1 Priorizar política de editais para financiamento de projetos
culturais com editais específicos para áreas e segmentos culturais;
6.4.2 Garantir recursos no orçamento para o cumprimento e a
periodicidade dos editais estaduais, prêmios já existentes, assim como
outros editais a serem criados;
6.4.3 Criar editais específicos para Municípios de pequeno porte; e
6.4.4 Equacionar a distribuição das verbas por setores e regiões de
acordo e pelo menos, com base na divisão do Estado definida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, sem prejuízo de outras
formas e critérios de territorialização com base em critérios afins ao
setor cultural e que venham a ser adotadas oficialmente pela Secretaria
de Estado de Turismo, Cultura e Esporte.
ESTRATÉGIA:
Fortalecer e apoiar políticas públicas que assegurem a valorização, o
pertencimento e a sustentabilidade das comunidades em seus territórios.
AÇÕES:
6.5.1 Promover a elaboração de diagnósticos participativos em parceria
com os entes federativos para a caracterização de territórios de
identidade cultural;
6.5.2 Propor parcerias entre os setores público e privado para o
desenvolvimento territorial e sustentável da cultura; e
6.5.3 Incentivar a formação de consórcios intermunicipais de cultura.
ESTRATÉGIA:
6.6 Ampliar progressivamente o orçamento público na área da cultura
conforme o inciso XIII do art. 2º desta Lei.
AÇÕES:
6.6.1 Propor e apoiar a ampliação do orçamento público na área da
cultura, tendo como parâmetro a aplicação de, no mínimo, 1,5% (um
inteiro e cinco décimos por cento) do orçamento do Estado na cultura.
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação

16

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.219

ESTRATÉGIA:
6.7 Reestruturar e fortalecer institucionalmente a gestão cultural do Estado.
AÇÕES:
6.7.1 Propor a realização de concursos públicos para áreas técnicas
específicas da cultura;
6.7.2 Preencher os cargos de provimento em comissão,
preferencialmente, com profissionais qualificados nos setores de atuação;
6.7.3 Compor equipes técnicas qualificadas responsáveis pelo
planejamento, pela gestão e pela manutenção dos espaços culturais;
6.7.4 Incentivar curadorias e mediações para ações em museus,
espaços de memória e outros equipamentos culturais; e
6.7.5 Desenvolver estudos e elencar subsídios que autorizem a
construção de mecanismos de gestão cultural autônoma para formular,
planejar, prover e executar plenamente a política cultural prevista no
Plano e no Sistema Estadual de Cultura.
ESTRATÉGIA:
6.8 Elaborar, manter e apoiar políticas e programas de inclusão cultural.
AÇÕES:
6.8.1 Criar e apoiar projetos que promovam políticas afirmativas
relacionadas a gênero, etnia, pessoas com deficiência e outros;
6.8.2 Criar e apoiar projetos de inclusão digital, com parcerias entre
entidades governamentais e não governamentais para as sedes de
associações de bairros, moradores rurais e grupos organizados
formais e informais; e
6.8.3 Estabelecer parcerias com a Secretaria de Estado da Educação
(SED) e secretarias municipais de educação para oportunizar o acesso
de alunos aos bens e equipamentos culturais.
ESTRATÉGIA:
6.9 Fomentar o desenvolvimento da economia criativa em Santa Catarina.
AÇÕES:
6.9.1 Propor fórum de debates sobre a Lei federal nº 9.610, de 19 de
fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais);
6.9.2 Propor fóruns de discussão sobre a regulamentação das
profissões da área cultural; e
6.9.3 Promover iniciativas para orientação e adesão dos agentes
culturais quanto à legislação federal voltada aos microempreendedores.
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 248/2017
Denomina Onélio Francisco Menta a
Rodovia SC-350 - trecho entroncamento
Rodovia BR-153 ao Município de Caçador.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica denominada Onélio Francisco Menta a Rodovia
SC-350 - trecho entroncamento Rodovia BR-153 ao Município de Caçador.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 249/2017
Institui o Dia Estadual de Conscientização
do Uso de Energia Sustentável.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual de Conscientização do
Uso de Energia Sustentável, a ser comemorado, anualmente, no dia 5
de junho, no Estado de Santa Catarina.
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 de Conscientização do Uso de Energia
Sustentável deve compreender a realização de atividades
educativas voluntárias destinadas aos alunos do ensino
fundamental e médio, tais como:
I - atividades educativas ministradas, por meio de exposições,
palestras, entrevistas, discussões em grupos e outros recursos
didáticos disponíveis;
II - promoção e divulgação do uso racional de energia
sustentável; e
III - ações de sustentabilidade nas escolas.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
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REQUERIMENTO
O Deputado que este subscreve, com amparo no artigo 229
do Regimento Interno, REQUER o destaque de votação em separado do
Art. 37 do PL/0256.1/2017.
Sala das Sessões, em
Deputado Fernando Coruja - PMDB
Deputada Luciane Carminatti
Deputado Roberto Salum
Deputado Dirceu Dresch
Deputado João Amin
DESPACHO em
Sessão, 20/12/2017
Foi rejeitado o artigo nº 37 do Pl/0256/1/2017.
EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0256.1/2017
O art. 46-A da Lei nº 10.297, de 1996, passa a vigorar
acrescido da seguinte redação:
“Art. 46- ..............................................................................
..........................................................................................
§ 1º A Secretaria de Estado da Fazenda deverá repassar aos
municípios, mediante convênio, as informações prestadas pelas
administradoras de cartões de crédito, débito e similares, para fins de
recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
§ 2º O convênio previsto no parágrafo anterior poderá ser
firmado pela Federação Catarinense de Municípios - FECAM na
qualidade de órgão representativo dos municípios catarinenses.”
Sala das Comissões,
Deputado Darci de Matos
Líder do Governo na Assembleia Legislativa
Deputado José Nei Ascari
Deputado Gabriel Ribeiro
Deputado Jean Kuhlmann
Deputada Luciane Carminatti
Deputado Valdir Cobalchini
Deputado Mauro de Nadal
APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 20/12/2017
JUSTIFICATIVA
A Lei Complementar federal nº 157/2016 promoveu diversas
alterações na Lei Complementar federal nº 116/2003, que “Dispõe
sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de
competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências”.
Dentre as principais alterações, figura o local onde será
devido o imposto sobre os serviços prestados pelas administradoras de
cartões de crédito e de débito. Antes, o valor arrecadado com o
Imposto era enviado somente aos municípios sede das
adminstradoras, o que provocava uma injusta concentração de recursos
em três ou quatro municípios brasileiros apenas, em detrimento dos demais
que, sabidamente, enfrentam a pior crise financeira de todos os tempos.
Ocorre, entretanto, que para os municípios implementarem a
cobrança do próprio ISS, nesse caso específico, é preciso que sejam
disponibilizados dados sobre as operações realizadas por meio dos
cartões de crédito e de débito - dados esses produzidos e armazenados
pelas próprias administradoras, que dificilmente darão conta de
processar essas informações de modo a entregá-las, individualmente, a
cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros, em que pese a possibilidade de cada um deles criar essa obrigação por meio de leis próprias.
O Estado de Santa Catarina, ainda no ano de 2005, editou a
Lei nº 13.634, que incluiu o art. 46-A na Lei 10.297/96, que “Dispõe
sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e adota outras
providências”. Referido dispositivo estabeleceu a obrigatoriedade de as
administradoras fornecerem as informações sobre as operações. Confira-se:
Art. 46-A As administradoras de cartões de crédito, débito e
similares deverão informar à Secretaria de Estado da Fazenda
as operações e prestações realizadas por estabelecimentos
de contribuintes cujos pagamentos sejam realizados por meio
de seus sistemas de crédito, débito ou similar.
Portanto, à Secretaria de Estado da Fazenda já são
disponibilizadas as informações de que os municípios catarinenses
tanto precisam para incrementarem suas receitas com recursos hoje
concentrados fora do Estado. Muito mais viável aos municípios, então,
obterem os dados mediante assinatura de convênio com a SEF,
conforme a proposta ora apresentada.
Necessário salientar, ainda, que o compartilhamento dessas
informações entre as Fazendas estadual e municipais é incentivado
pelo ordenamento pátrio, tendo em vista o que consta a respeito na
Constituição Federal e no Código Tributário Nacional.
A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso XXII, prevê que
as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal
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e dos Municípios atuarão de forma integrada no compartilhamento de
cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio.
De seu turno, o Código Tributário Nacional, recepcionado pela
atual Constituição, prevê, no seu art. 199, que a Fazenda Pública da
União, dos Estados e Municípios prestar-se-ão mutuamente assistência
para a fiscalização dos tributos respectivos e permuta de informações,
na forma estabelecida, em caráter geral ou específico, por lei ou convênio.
Conforme se pode depreender diante do exposto, o repasse
aos municípios catarinenses das informações relativas às operações e
prestações realizadas por meio de cartões de crédito, débito e
similares, pela Secretaria de Estado da Fazenda, se trata de procedimento de extrema importância e pertinência, tendo em vista a possibilidade de incremento das receitas dos municípios e a consequente
atração de recursos financeiros para o Estado.
Em Santa Catarina, a estimativa da Confederação Nacional
dos Municípios (CNM) é de que R$ 228 milhões entrem nos cofres
municipais a partir de janeiro, com a aprovação dessa Emenda.
Essas são, pois, as justificativas da presente Emenda Aditiva
ao Projeto de Lei nº 256.1/2017.
Sala das Comissões,
Deputado Darci de Matos
Líder do Governo na Assembleia Legislativa
PROJETO DE LEI Nº 0256.1/2017
EMENDA MODIFICATIVA
O arts. 5º e 15 do Projeto de Lei nº 0256.1/2017, que altera
as Leis nºs 3.938, de 1996; 5.983, de 1981; 7.543, de 1988;
10.297, de 1996; 12.646, de 2003; 13.136, de 2004; 13.992, de
2007; e 15.856, de 2012; e estabelece outras providências, passam a
ter a seguinte alteração:
“Art. 5º A Lei nº 3.938, de 1996, passa a vigorar acrescida
do art. 80-A com a seguinte redação:
“Art. 80-A. A restituição e o ressarcimento de tributos
estaduais administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF)
serão efetuados após verificada a ausência de débitos em nome do
sujeito passivo credor perante a Fazenda Estadual.
§ 1º Existindo débito cuja exigibilidade não esteja suspensa,
inclusive aquele já encaminhado para inscrição em dívida ativa, o valor
da restituição ou do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo,
mediante compensação em procedimento de ofício.
§ 2º Na impossibilidade de utilizar a compensação de ofício
de que trata o § 1º deste artigo, o valor da restituição ou do
ressarcimento deverá ser efetuado na seguinte ordem:
I - compensação em conta gráfica com os débitos em
períodos subsequentes, relativos ao Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); ou
II - em dinheiro, nos demais casos.
§ 3º A compensação de que trata o § 1º deste artigo também
se aplica aos débitos parcelados, exceto os garantidos, nos termos da
legislação em vigor.
§ 4º Para fins do disposto neste artigo, a verificação da
existência de débito deverá ser efetuada em relação a todos os
estabelecimentos do sujeito passivo. “(NR)
..........................................................................................
Art. 15. O art. 134 da Lei nº 3.938, de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 134 ............................................................................
..........................................................................................
§ 3º As informações do termo de inscrição em dívida ativa
serão remetidas, de forma eletrônica, à Procuradoria-Geral do Estado,
quando esgotadas as possibilidades de cobrança administrativa do
crédito tributário, inclusive nos casos em que ocorrer inadimplência de
parcelamento concedido.
§ 4º A Certidão de Dívida Ativa (CDA) será gerada pela
Procuradoria-Geral do Estado, que promoverá o ajuizamento do
crédito tributário em prazo a ser estabelecido em decreto do Chefe
do Poder Executivo.
§ 6º Considera-se inadimplido o parcelamento concedido ao
ocorrer atraso no pagamento de 3 (três) parcelas, sucessivas ou não,
ou o transcurso de 90 (noventa) dias, contados do vencimento da
última prestação.” (NR)”
JUSTIFICATIVA
A Exposição de Motivos nº 201/2017, da Secretaria de
Estado da Fazenda, explana de forma clara as razões da emenda
modificativa ora apresentada.
Florianópolis,
JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado
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APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 20/12/2017
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 256/2017
Altera as Leis nºs 3.938, de 1966; 5.983,
de 1981; 7.543, de 1988; 10.297, de
1996; 12.646, de 2003; 13.136, de 2004;
13.992, de 2007; e 15.856, de 2012; e
estabelece outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º O art. 36 da Lei nº 3.938, de 26 de dezembro de
1966, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36...............................................................................
. .........................................................................................
§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica na
hipótese de alienação judicial:
I - em processo de falência; ou
II - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de
recuperação judicial.
§ 2º Não se aplica o disposto no § 1º deste artigo quando o
adquirente for:
I - sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou
sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial;
II - parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau,
consanguíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou
de qualquer de seus sócios; ou
III - identificado como agente do falido ou do devedor em
recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.
§ 3º Em processo de falência, o produto da alienação judicial
de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de
depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado
da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de
créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 3.938, de 1966, passa a vigorar acrescida do
art. 53-A com a seguinte redação:
“Art. 53-A. O tributo sujeito a lançamento por homologação,
declarado pelo sujeito passivo, na forma prevista em regulamento, não
pago no vencimento, mesmo que objeto de parcelamento não
cumprido, inclusive a multa respectiva e demais acréscimos legais,
poderá ser sumariamente inscrito em dívida ativa.” (NR)
Art. 3º O art. 58-A da Lei nº 3.938, de 1966, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 58-A. ...........................................................................
. .........................................................................................
§ 3º Lei específica disporá sobre as condições de parcelamento
dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial.” (NR)
Art. 4º A Lei nº 3.938, de 1966, passa a vigorar acrescida do
art. 64-A com a seguinte redação:
“Art. 64-A. Em caso de pagamento a menor do crédito
tributário, efetuado após o prazo previsto na legislação, a Fazenda
Estadual imputará proporcionalmente o valor pago entre imposto,
multa, juros e demais encargos previstos em lei devidos na data do
pagamento incompleto.” (NR)
Art. 5º A Lei nº 3.938, de 1966, passa a vigorar acrescida do
art. 80-A com a seguinte redação:
“Art. 80-A. A restituição e o ressarcimento de tributos
estaduais administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEF)
serão efetuados após verificada a ausência de débitos em nome do
sujeito passivo credor perante a Fazenda Estadual.
§ 1º Existindo débito cuja exigibilidade não esteja suspensa,
inclusive aquele já encaminhado para inscrição em dívida ativa, o valor
da restituição ou do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo,
mediante compensação em procedimento de ofício.
§ 2º Na impossibilidade de utilizar a compensação de ofício
de que trata o § 1º deste artigo, o valor da restituição ou do
ressarcimento deverá ser efetuado na seguinte ordem:
I - compensação em conta gráfica com os débitos em
períodos subsequentes, relativos ao Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS); ou
II - em dinheiro, nos demais casos.
§ 3º A compensação de que trata o § 1º deste artigo também
se aplica aos débitos parcelados, exceto os garantidos, nos termos da
legislação em vigor.
§ 4º Para fins do disposto neste artigo, a verificação da
existência de débito deverá ser efetuada em relação a todos os
estabelecimentos do sujeito passivo.” (NR)
Art. 6º O art. 85 da Lei nº 3.938, de 1966, passa a vigorar
com a seguinte redação:
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“Art. 85. .............................................................................
. .........................................................................................
I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em
execução fiscal;
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 7º O art. 96 da Lei nº 3.938, de 1966, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 96. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de
bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito
para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente
inscrito como dívida ativa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na
hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas
suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.” (NR)
Art. 8º A Lei nº 3.938, de 1966, passa a vigorar acrescida do
art. 96-A com a seguinte redação:
“Art. 96-A. Na hipótese de o devedor tributário, devidamente
citado, não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não
forem encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilidade de seus bens e direitos, comunicando a decisão,
preferencialmente por meio eletrônico, aos órgãos e às entidades que
promovem registros de transferência de bens, especialmente ao
registro público de imóveis e às autoridades supervisoras do mercado
bancário e do mercado de capitais, a fim de que, no âmbito de suas
atribuições, façam cumprir a ordem judicial.
§ 1º A indisponibilidade de que trata o caput deste artigo
limitar-se-á ao valor total exigível, devendo o juiz determinar o imediato
levantamento da indisponibilidade dos bens ou valores que
excederem esse limite.
§ 2º Os órgãos e as entidades aos quais se fizer a
comunicação de que trata o caput deste artigo enviarão imediatamente
ao juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade houverem promovido.” (NR)
Art. 9º O art. 97 da Lei nº 3.938, de 1966, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 97. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja
qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os
créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.
Parágrafo único. Na falência:
I - o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais
ou às importâncias passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar,
nem aos créditos com garantia real, no limite do valor do bem gravado;
II - a lei poderá estabelecer limites e condições para a
preferência dos créditos decorrentes da legislação do trabalho; e
III - a multa tributária prefere apenas aos créditos
subordinados.” (NR)
Art. 10. O art. 98 da Lei nº 3.938, de 1966, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 98. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita
a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial,
concordata, inventário ou arrolamento.
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 11. O art. 99 da Lei nº 3.938, de 1966, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 99. São extraconcursais os créditos tributários
decorrentes de fatos geradores ocorridos no curso do processo de falência.
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 12. O art. 102 da Lei nº 3.938, de 1966, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 102. A extinção das obrigações do falido requer prova
de quitação de todos os tributos.” (NR)
Art. 13. A Lei nº 3.938, de 1966, passa a vigorar acrescida
do art. 102-A com a seguinte redação:
“Art. 102-A. A concessão de recuperação judicial depende da
apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o
disposto nos arts. 54 e 154 a 157 desta Lei.” (NR)
Art. 14. A Lei nº 3.938, de 1966, passa a vigorar acrescida
do art. 111-B com a seguinte redação:
“Art. 111-B. Será declarado devedor contumaz o contribuinte
do ICMS que:
I - relativamente a qualquer de seus estabelecimentos
localizados no Estado, sistematicamente deixar de recolher, no prazo
regulamentar, o imposto declarado na Declaração de Informações do
ICMS e Movimento Econômico (DIME) relativo a 8 (oito) períodos de
apuração, sucessivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses, ou em
valor superior ao fixado em regulamento; ou
II - relativamente à totalidade dos seus estabelecimentos
localizados no Estado, tiver créditos tributários inscritos em dívida ativa
em valor superior ao estabelecido em regulamento.
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§ 1º O contribuinte que for declarado devedor contumaz ficará
sujeito, isolada ou cumulativamente, às seguintes medidas:
I - Regime Especial de Fiscalização, na forma prevista em
regulamento;
II - impedimento à utilização de benefícios ou incentivos
fiscais relativos ao ICMS, na forma prevista em regulamento; e
III - apuração do ICMS por operação ou prestação.
§ 2º Serão desconsiderados, para fins de declaração de
devedor contumaz:
I - os contribuintes que forem titulares originários de créditos
relativos a precatórios inadimplidos pelo Estado ou por suas autarquias,
até o limite do respectivo crédito tributário inscrito em dívida ativa; e
II - os créditos tributários cuja exigibilidade estiver suspensa.
§ 3º O enquadramento do regime especial de que trata o inciso I
do § 1º deste artigo não dispensa o contribuinte do cumprimento das
demais obrigações acessórias nem afasta a aplicação de outras medidas
julgadas necessárias, tais como arrolamento administrativo de bens,
proposição de ação cautelar fiscal ou representação ao Ministério Público de
Santa Catarina por crime contra a ordem tributária.
§ 4º O contribuinte deixará de ser considerado devedor
contumaz se os débitos que motivaram essa condição forem extintos
ou tiverem sua exigibilidade suspensa.” (NR)
Art. 15. O art. 134 da Lei nº 3.938, de 1966, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 134.............................................................................
. .........................................................................................
§ 3º As informações do termo de inscrição em dívida ativa
serão remetidas, de forma eletrônica, à Procuradoria-Geral do Estado,
quando esgotadas as possibilidades de cobrança administrativa do
crédito tributário, inclusive nos casos em que ocorrer inadimplência de
parcelamento concedido.
§ 4º A Certidão de Dívida Ativa (CDA) será gerada pela
Procuradoria-Geral do Estado, que promoverá o ajuizamento do
crédito tributário em prazo a ser estabelecido em decreto do Chefe
do Poder Executivo.
. .........................................................................................
§ 6º Considera-se inadimplido o parcelamento concedido ao
ocorrer atraso no pagamento de 3 (três) parcelas, sucessivas ou não,
ou o transcurso de 90 (noventa) dias, contados do vencimento da
última prestação.” (NR)
Art. 16. O art. 136-B da Lei nº 3.938, de 1966, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 136-B..........................................................................
Parágrafo único. No caso de débito que não esteja atualizado
na data da inscrição em dívida ativa, as regras previstas para a dívida
ativa tributária, relativamente a juros e correção monetária, serão
aplicadas a partir da data da última atualização informada pelo órgão
solicitante da inscrição.” (NR)
Art. 17. O art. 221-A da Lei nº 3.938, de 1966, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 221-A. .........................................................................
. .........................................................................................
§ 2º ...................................................................................
. .........................................................................................
II - o usuário do DTEC efetuará o acesso às comunicações
eletrônicas e às respectivas cientificações com o uso de certificado
digital ou de senha de acesso, observado o seguinte:
a) o certificado digital deverá ser emitido segundo critérios
estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil);
b) a senha de acesso e o correspondente nome de usuário
serão fornecidos pelo Sistema de Administração Tributária (SAT),
administrado pela SEF;
c) o uso de senha de acesso ao DTEC será concedido em
caráter excepcional e por solicitação do usuário e deverá ser
precedido de reconhecimento e aceitação dos riscos inerentes a
essa forma de autenticação; e
d) o sujeito passivo não poderá alegar nulidade jurídica das
cientificações e dos documentos assinados eletronicamente no âmbito
do DTEC com o uso de sua senha de acesso.
§ 3º Fica dispensada a intimação pessoal ou por via postal
do sujeito passivo no âmbito do DTEC, sendo este considerado
intimado, e a comunicação eletrônica considerada recebida:
I - no dia em que o credenciado efetuar a consulta eletrônica
ao seu teor;
II - na data do término do prazo de 10 (dez) dias, contados da
data de envio da comunicação, caso não ocorra a consulta de que trata
o inciso I deste parágrafo; ou
III - no primeiro dia útil subsequente aos prazos estabelecidos
nos incisos I e II deste parágrafo, quando recaírem em dia não útil.
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§ 4º O disposto no inciso II do § 3º deste artigo
observará o seguinte:
I - o prazo nele previsto será contínuo, excluindo-se da sua
contagem o dia do envio da comunicação e incluindo-se o do vencimento,
fluindo a partir do primeiro dia útil após o envio da comunicação; e
II - não se aplica às intimações relativas à constituição do
crédito
tributário
efetuadas
anteriormente
ao
contencioso
administrativo, caso em que, após esgotado o prazo nele previsto, a
intimação será por edital, nos termos do inciso IV do art. 225-A desta Lei.
. .........................................................................................
§ 6º O documento transmitido pelo credenciado por meio
eletrônico será considerado entregue no dia e na hora do seu registro
no sistema informatizado da SEF:
. .........................................................................................
§ 7º A comunicação eletrônica expedida pela SEF poderá ser
acessada e cientificada por procurador, a quem o sujeito passivo tenha
outorgado poderes específicos para representá-lo, somente após o registro
do instrumento de mandato no SAT, conforme disposto em regulamento.
§ 8º Para fins de controle de acesso dos procuradores ao
DTEC, aplicam-se a eles o disposto no inciso II do § 2º deste artigo.
§ 9º Comunicações eletrônicas expedidas pela SEF para
estabelecimentos que não estiverem com situação cadastral ativa
poderão ser enviadas para a caixa postal eletrônica do estabelecimento
principal do mesmo grupo empresarial, ressalvado que o
estabelecimento principal será o responsável pelo ciente destas
comunicações eletrônicas, aplicando-se neste caso o disposto nos
§§ 3º e 4º deste artigo.
§ 10. Os contribuintes do ICMS deverão credenciar-se no
DTEC até 31 de dezembro de 2022, conforme cronograma a ser
estabelecido em decreto do Chefe do Poder Executivo.” (NR)
Art. 18. O art. 67-A da Lei nº 5.983, de 27 de novembro de
1981, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 67-A. No caso de recuperação judicial, os créditos
tributários, constituídos de ofício ou não, inscritos ou não em dívida ativa,
poderão ser parcelados em até 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais.
§ 1º O parcelamento de que trata o caput deste artigo
somente poderá ser requerido após o deferimento, devidamente
comprovado, do processamento da recuperação judicial.
§ 2º O pedido de parcelamento:
I - abrangerá todos os créditos tributários de que trata o caput
deste artigo existentes em nome do devedor, seja na condição de
contribuinte, seja na de responsável, exceto os relativos ao Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); e
II - implica confissão irretratável do débito e expressa
renúncia a qualquer impugnação ou recurso, administrativo ou judicial,
bem como desistência do que tenha sido interposto.
§ 3º Em caso de parcelamento, aplica-se o disposto no § 1º
do art. 69 desta Lei ao valor a ser recolhido nos termos do caput deste
artigo, até a data do efetivo recolhimento de cada prestação.
§ 4º Implica o cancelamento do parcelamento, sendo o
crédito tributário recomposto proporcionalmente ao débito remanescente:
I - o indeferimento da recuperação judicial;
II - o atraso de 3 (três) parcelas, sucessivas ou não, ou o
transcurso de 90 (noventa) dias do vencimento da última parcela caso
ainda reste saldo a recolher; e
III - a decretação de falência.
§ 5º Na ocorrência das hipóteses de que trata o § 4º deste
artigo, o saldo remanescente do crédito tributário será, conforme o caso,
inscrito em dívida ativa ou encaminhado para prosseguimento da execução.
§ 6º Fica dispensado o oferecimento de garantia real nos
parcelamentos concedidos com base neste artigo, independentemente
de se tratar de créditos tributários declarados, constituídos de ofício ou
inscritos em dívida ativa.” (NR)
Art. 19. O art. 70 da Lei nº 5.983, de 1981, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 70. .............................................................................
. .........................................................................................
§ 8º O prazo de parcelamento de que tratam os incisos do
caput deste artigo poderá ser ampliado, mediante oferecimento de garantia
real de bem imóvel, conforme especificado em regulamento, para até:
I - 120 (cento e vinte) prestações, na hipótese de seu inciso I; e
II - 36 (trinta e seis) prestações, na hipótese de seu inciso II.
. .........................................................................................
§ 10. Nos casos de que tratam os §§ 8º e 9º deste artigo:
I - a garantia oferecida deverá ser mantida por todo o prazo
do parcelamento; e
II - o inadimplemento de 3 (três) parcelas poderá implicar
a execução da garantia oferecida, sem prejuízo da execução fiscal
do saldo devedor.
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§ 11. Atendidos as condições e os limites previstos em
regulamento, o oferecimento das garantias de que tratam os §§ 8º e 9º
deste artigo poderá ser dispensado.” (NR)
Art. 20. O art. 10 da Lei nº 7.543, de 30 de dezembro de
1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. O pagamento do IPVA fora do prazo será efetuado
com o acréscimo de multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) ao
dia até o limite de 20% (vinte por cento) do valor corrigido do imposto.
§ 1º No caso de exigência do IPVA por notificação fiscal, a
multa será de 50% (cinquenta por cento) do valor corrigido do imposto.
§ 2º Salvo na hipótese de que trata o § 1º deste artigo, a
inscrição em dívida ativa do IPVA não pago pelo sujeito passivo incluirá
a multa prevista no caput deste artigo.” (NR)
Art. 21. O art. 9º da Lei nº 10.297, de 26 de dezembro de
1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º ..............................................................................
. .........................................................................................
III - .....................................................................................
. .........................................................................................
f) o depositário estabelecido em recinto alfandegado ou o
encarregado pela repartição aduaneira quando o recinto alfandegado for
por ela administrado, que promova a entrega de mercadoria ou bem
importados do exterior sem a prévia verificação do recolhimento ou da
exoneração do imposto, na forma prevista em regulamento;
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 22. A Lei nº 10.297, de 1996, passa a vigorar acrescida
do art. 35-A com a seguinte redação:
“Art. 35-A. Nos casos e nas condições previstos em
regulamento, o imposto será calculado e recolhido por estimativa, com
base no imposto apurado no mês anterior.
§ 1º O recolhimento do imposto será efetuado em 1 (uma) ou
mais parcelas, vencíveis no próprio mês da apuração, cujas datas
serão estabelecidas em regulamento.
§ 2º Ao final do período de apuração, será feito o confronto
entre o imposto estimado e o efetivamente apurado pelo contribuinte,
que recolherá o valor remanescente no mês subsequente, podendo a
diferença paga a mais ser lançada como crédito em sua escrita fiscal.” (NR)
Art. 23. O art. 37 da Lei nº 10.297, de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 37...............................................................................
. .........................................................................................
§ 11. O disposto na alínea “a” do inciso I do § 1º deste
artigo não se aplica às saídas interestaduais de óleo combustível e
óleo lubrificante importados, amparadas pela imunidade de que trata a
alínea “b” do inciso X do § 2º do art. 155 da Constituição da República,
cujo imposto devido por ocasião do desembaraço aduaneiro tenha sido
diferido para a etapa subsequente.” (NR)
Art. 24. O art. 46-A da Lei nº 10.297, de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 46-A. ...........................................................................
. .........................................................................................
§ 1º A Secretaria de Estado da Fazenda deverá repassar aos
municípios, mediante convênio, as informações prestadas pelas
administradoras de cartões de crédito, débito e similares, para fins de
recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
§ 2º O convênio previsto no parágrafo anterior poderá ser
firmado pela Federação Catarinense de Municípios (FECAM) na
qualidade de órgão representativo dos municípios catarinenses.
Art. 25. O art. 49 da Lei nº 10.297, de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 49...............................................................................
. .........................................................................................
XI - a existência de valores registrados em máquina
registradora, terminal ponto de venda, equipamento emissor de cupom
fiscal, processamento de dados ou outro equipamento utilizado sem
prévia autorização ou de forma irregular, apurados mediante a leitura do
equipamento, bem como a cessação de uso ou comunicação de roubo,
furto, perda ou extravio de emissor de cupom fiscal com inobservância
das formalidades previstas em regulamento;
. .........................................................................................
XIII - transações autorizadas por meio de solução de software
ou dispositivo de hardware vinculado a terceiro, para registro de meio
de pagamento, caso em que serão atribuídas ao estabelecimento
onde encontrados; e
XIV - existência de valores diferentes das saídas registradas
pelo contribuinte, informados por:
a) instituições financeiras e não financeiras integrantes do
Sistema de Pagamentos Brasileiro;
b) administradoras e credenciadoras de cartão de crédito ou
Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação

20

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.219

débito, arranjos e instituições de pagamentos, facilitadores ou outros
instrumentos de pagamento; e
c) demais entidades similares prestadoras de serviços de
intermediação comercial em ambiente virtual ou relacionados com
comércio eletrônico.
. .........................................................................................
§ 3º A presunção de que trata o inciso XI do caput deste
artigo não se aplica aos períodos em que a leitura da memória fiscal do
equipamento declarado roubado, furtado, perdido ou extraviado tenha
sido apresentada pelo contribuinte.” (NR)
Art. 26. O art. 53 da Lei nº 10.297, de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 53. Pagar o imposto devido após o prazo previsto na
legislação tributária, antes de qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização:
MULTA de 0,3% (três décimos por cento) do valor do imposto,
por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento).
§ 1º Na hipótese de parcelamento do crédito tributário, a
multa de que trata este artigo será calculada até a data indicada para
pagamento da primeira parcela.
§ 2º A inscrição em dívida ativa de imposto declarado e não pago
pelo sujeito passivo incluirá a multa prevista no caput deste artigo.” (NR)
Art. 27. O art. 101 da Lei nº 10.297, de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 101. ...........................................................................
. .........................................................................................
§ 5º Não se aplica à microempresa e à empresa de pequeno
porte, optantes pelo regime do Simples Nacional, o disposto no art.
68-A da Lei nº 5.983, de 1981.
§ 6º Enquanto não publicados a lei ou o convênio de que
trata o inciso XXII do caput do art. 37 da Constituição da República, a
competência prevista no § 1º-C do art. 33 da Lei Complementar federal
nº 123, de 2006, fica limitada ao lançamento do ICMS.” (NR)
Art. 28. O art. 8º da Lei nº 12.646, de 4 de setembro de
2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 8º Fica a Secretaria de Estado da Fazenda autorizada a
remitir, ao final de cada exercício, os créditos tributários cujo valor
relativo ao imposto ou à multa por descumprimento de obrigação
acessória, por período de referência, seja igual ou inferior a R$ 50,00
(cinquenta reais).” (NR)
Art. 29. O art. 10 da Lei nº 13.136, de 25 de novembro de
2004, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. .............................................................................
. .........................................................................................
VII - o donatário de bens móveis recebidos em
decorrência das disposições contidas na Lei federal nº 9.991, de
24 de julho de 2000; e
VIII - o beneficiário de doação de bem imóvel realizada pela
União, Estado ou Município, com vistas à regularização fundiária, desde que
integrante de família com renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos e
que o imóvel seja destinado para uso próprio e de sua família.” (NR)
Art. 30. O art. 6º da Lei nº 13.992, de 15 de fevereiro de
2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º O estabelecimento enquadrado deverá produzir e
manter à disposição do Fisco, na forma e pelo prazo estabelecidos em
regulamento, informações acerca:
I - da execução do cronograma de implantação, expansão,
reativação ou investimentos em pesquisa e tecnologia;
II - dos investimentos realizados na execução do projeto; e
III - do incremento dos níveis de produção ou de prestação de
serviços e de absorção de mão de obra decorrentes da execução
do projeto.” (NR)
Art. 31. O art. 16 da Lei nº 13.992, de 2007, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 16. .............................................................................
. .........................................................................................
Parágrafo único. O diferimento aplica-se também:
I - à saída de mercadorias destinadas à construção do
empreendimento; e
II - à aquisição de bens e materiais destinados à execução de
projetos de dragagem relacionados à atividade portuária, observado o
disposto em regulamento.” (NR)
Art. 32. O art. 16-A da Lei nº 13.992, de 2007, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16-A............................................................................
. .........................................................................................
§ 5º Para os fins do disposto no caput deste artigo,
consideram-se como atividades relacionadas ao setor aeronáutico a
montagem ou fabricação de:
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I - aviões e outros veículos aéreos, com qualquer tipo de
propulsão;
II - helicópteros;
III - balões, dirigíveis, planadores, asas voadoras e outros
veículos aéreos, não concebidos para propulsão a motor;
IV - aparelhos e dispositivos para lançamento ou para
aterrissagem de veículos aéreos;
V - aparelhos de treinamento de voo em terra (simuladores); e
VI - sistemas, partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos destinados
aos produtos de que trata este parágrafo.” (NR)
Art. 33. O art. 16-B da Lei nº 13.992, de 2007, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 16-B............................................................................
. .........................................................................................
§ 1º Caberá ao Chefe do Poder Executivo estabelecer, por
meio de decreto, os critérios de avaliação prévia para efeito de fixação
dos parâmetros de que trata o inciso I do caput deste artigo.
§ 2º Serão considerados, para fins do disposto no inciso I do
caput deste artigo, os valores de imposto apurados pela empresa no
período, decorrentes de operações e prestações por ela realizadas,
observado o disposto em regulamento.” (NR)
Art. 34. O art. 6º da Lei nº 15.856, de 2 de agosto de 2012,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º ..............................................................................
. .........................................................................................
§ 2º Somente poderão ser transacionados créditos tributários
inscritos em dívida ativa cuja execução fiscal tiver sido ajuizada até 31
de dezembro de 2015.” (NR)
Art. 35. O art. 16 da Lei nº 15.856, de 2012, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 16. A Procuradoria-Geral do Estado fica dispensada de
ajuizar execução cujo montante, em nome do devedor, não exceda a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).” (NR)
Art. 36. O disposto no § 11 do art. 37 da Lei nº 10.297, de
1996, na redação dada por esta Lei, aplica-se também às operações
realizadas até a data de publicação desta Lei.
Parágrafo único. Fica dispensado o estorno dos créditos
decorrentes do ICMS recolhido por ocasião do desembaraço aduaneiro
de óleo combustível e óleo lubrificante importados, cuja operação
subsequente à importação tenha sido interestadual, amparada pela
imunidade de que trata a alínea “b” do inciso X do § 2º do art. 155 da
Constituição da República.
Art. 37. A adesão de contribuintes do ICMS a tratamento
tributário diferenciado, concedido pela SEF, no âmbito da política fiscal
de apoio ao desenvolvimento econômico das cadeias produtivas do
Estado, não veda os beneficiários de realizarem transferências a fundos
estaduais, as quais não caracterizam operação de natureza tributária.
Art. 38. Ficam remitidos os créditos tributários, constituídos
de ofício contra o mesmo sujeito passivo, inscritos em dívida ativa até
31 de dezembro de 2011, relativos:
I - ao ICMS, desde que o montante devido não exceda a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
II - ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações
de Quaisquer Bens e Direitos (ITCMD), desde que o montante devido
não exceda a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
III - ao IPVA, desde que o montante devido não exceda a
R$ 500,00 (quinhentos reais).
Parágrafo único: No caso de infração por descumprimento de
obrigação acessória relativa aos impostos de que tratam os incisos I e
II do caput deste artigo, ficam remitidas as multas constituídas de
ofício, inscritas em dívida ativa até 31 de dezembro de 2011, desde
que o montante devido não exceda a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Art. 39. Ficam anistiadas as multas de mora relativas às
diferenças de ICMS por Substituição Tributária (ICMS-ST), devidas por
contribuintes cuja atividade principal esteja enquadrada na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) nº 4635499 e
que sejam beneficiários de Tratamento Tributário Diferenciado (TTD)
relativo à importação, em virtude da aplicação indevida da alíquota interna de
17% (dezessete por cento), cujo valor do imposto devido e dos juros de mora
tenham sido integralmente recolhidos até 31 de dezembro de 2014.
Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste
artigo não confere qualquer direito a restituição ou compensação de
importâncias já recolhidas ou compensadas.
Art. 40. O diferimento do ICMS devido por ocasião do
desembaraço aduaneiro de máquinas, aparelhos e demais equipamentos de que trata o § 3º do art. 10-D do Anexo 3 do Regulamento do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
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de Comunicação do Estado de Santa Catarina (RICMS/SC-01) estende-se às
operações realizadas anteriormente a 19 de março de 2014.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não autoriza a
restituição ou compensação de importâncias já recolhidas.
Art. 41. Ficam remitidas as multas por omissão de DIME
previstas no art. 86 da Lei nº 10.297, de 1996, constituídas até a data
de publicação desta Lei por meio de notificação fiscal emitida contra
contribuintes comprovadamente optantes pelo Simples Nacional nos
períodos das omissões.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não confere qualquer
direito a restituição ou compensação de importância já recolhida.
Art. 42. O disposto no parágrafo único do art. 136-B da Lei nº
3.938, de 1966, na redação dada por esta Lei, aplica-se também aos
atos de atualização de débitos efetuados até a data de publicação desta Lei.
Art. 43. Ficam convalidadas as liberações de importação de
máquinas e equipamentos usados realizadas pelo Fisco Estadual até a
data de publicação desta Lei, cujo ICMS devido por ocasião do
desembaraço aduaneiro tenha sido apurado na forma prevista no inciso
I do caput do art. 8º do Anexo 2 do RICMS/SC-01.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não autoriza a
compensação ou restituição de importâncias já recolhidas.
Art. 44. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder redução
de base de cálculo do ICMS em até 80% (oitenta por cento) na
importação de máquina usada, desde que não exista similar produzida
no território do Estado.
Parágrafo único. Os prazos, os limites e as condições para a
concessão do benefício de que trata o caput deste artigo serão
estabelecidos em regulamento.
Art. 45. Poderão ser parcelados os saldos devedores de
créditos tributários de sujeito passivo proprietário de imóvel declarado de
utilidade pública pelo Estado para fins de desapropriação, cuja adjudicação
não tenha sido concretizada, que já tenham sido objeto de parcelamento na
forma autorizada pela Lei nº 11.481, de 17 de julho de 2000.
§ 1º O parcelamento de que trata o caput deste artigo será
concedido pelo prazo máximo previsto no § 5º do art. 3º da Lei nº
11.481, de 2000, em prestações mensais, iguais e consecutivas.
§ 2º Aplica-se aos juros e à multa referentes aos saldos dos
débitos objeto de parcelamento o disposto no § 5º do art. 2º da Lei nº
11.481, de 2000, calculados na data do pagamento da primeira prestação.
§ 3º As prestações deverão ser recolhidas mensal e
ininterruptamente, incidindo sobre o parcelamento os acréscimos legais
de que trata a Lei nº 5.983, de 1981.
§ 4º O disposto neste artigo também se aplica na hipótese
de o imóvel declarado de utilidade pública pertencer a empresa
controladora, controlada ou coligada.
§ 5º A opção pelo parcelamento:
I - implica, em relação aos débitos objeto de parcelamento:
a) confissão irrevogável e irretratável da dívida; e
b) desistência de eventuais ações ou embargos à execução
fiscal, com renúncia ao respectivo direito em que se funda a ação, e de
eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito
administrativo, correndo por sua conta as despesas processuais e os
honorários advocatícios; e
II - implica o reconhecimento pelo Fisco do cumprimento das
condições previstas neste artigo, devendo para tanto o sujeito passivo
protocolar pedido na Gerência Regional da Fazenda Estadual sob a qual
está jurisdicionado, instruído com:
a) a relação dos débitos objeto do parcelamento; e
b) os documentos comprobatórios do cumprimento das
condições previstas neste artigo.
§ 6º A critério da SEF, os débitos objeto do parcelamento
poderão ser submetidos a regime de consolidação, hipótese em que os
valores pagos deverão ser averbados a cada débito considerando a
proporcionalidade deste em relação ao valor total dos débitos
consolidados na data em que reconhecida a opção.
§ 7º Importa no cancelamento do parcelamento:
I - o atraso no pagamento de 3 (três) parcelas, sucessivas ou não,
ou o transcurso de 90 (noventa) dias, contados do vencimento da última
prestação, caso ainda reste saldo a recolher, sem prejuízo da manutenção
do estabelecido no § 2º deste artigo em relação às parcelas pagas; ou
II - a não comprovação do atendimento das condições previstas
neste artigo dentro do prazo estabelecido pelo Fisco, quando for o caso.
§ 8º O disposto neste artigo não implica restituição ou
compensação de importâncias já pagas.
Art. 46. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
I - a contar de 1º de janeiro de 2016, quanto ao disposto no
inciso II do art. 47; e
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II - a contar da data de sua publicação, quanto às demais
disposições.
Art. 47. Ficam revogados:
I - o § 2º do art. 70 da Lei nº 5.983, de 27 de novembro de 1981;
II - o art. 39 da Lei nº 10.789, de 3 de julho de 1998;
III - o § 2º do art. 8º da Lei nº 13.334, de 28 de fevereiro de
2005;
IV - o art. 3º da Lei nº 14.967, de 7 de dezembro de 2009; e
V - o art. 26 da Lei nº 15.510, de 26 de julho de 2011.
Parágrafo único. Observadas as condições previstas no art.
70 da Lei nº 5.983, de 1981, ficam convalidados os atos concessórios
de parcelamento de crédito tributário praticados até a data de
publicação desta Lei sem observância do disposto no § 2º do referido artigo.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 268/2017
Denomina Monsenhor Vendelino Hobold a
Escola de Educação Básica localizada no
bairro Itaipava, no Município de Itajaí.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica denominada Monsenhor Vendelino Hobold a
Escola de Educação Básica, integrante da rede pública estadual de
ensino, localizada na Rodovia Antônio Heil, sem número, bairro Itaipava,
Município de Itajaí.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 285/2017
Declara de utilidade pública a Associação
São Francisco de Assis (ASFA), de São
Pedro de Alcântara.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
São Francisco de Assis (ASFA), com sede no Município de São
Pedro de Alcântara.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;
IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o
recebimento, ou não, de verba pública, no exercício referente à
prestação de contas e, em caso afirmativo, especificando o valor, a
origem e a destinação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 19 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 292/2017
Inclui a Festa do Colono e Arrancada de
Tratores, do Município de Turvo, no
calendário oficial de eventos do Estado de
Santa Catarina.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica incluída no calendário oficial de eventos do
Estado de Santa Catarina a Festa do Colono e Arrancada de Tratores,
realizada sempre no mês de agosto, em ano ímpar, no Município de Turvo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria de Publicação

22

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.219

EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0315.6/2017
O caput do art. 12 do Projeto de Lei nº 0315.6/2017, que
“Dispõe sobre a concessão de pensão especial e estabelece outras
providências”, passa a tramitar com a seguinte redação:
“Art. 12. A vantagem de que trata o art. 8º da Lei nº 8.411,
de 28 de novembro de 1991, é devida aos servidores integrantes do Quadro
de Pessoal instituído na forma do art. 3º da Lei Complementar nº 687, de 21
de dezembro de 2016, independentemente do órgão de exercício.
..............................................................................
(NR)”
Sala das Comissões, em
Deputado Darci de Matos
Líder do Governo na Assembleia Legislativa
APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 20/12/17
JUSTIFICATIVA
A Exposição de Motivos Conjunta nº 218/2017, da Secretaria
de Estado da Administração e da Secretaria de Estado da Fazenda, explana
de forma clara as razões da emenda modificativa e aditiva ora apresentada.
Sala das Comissões, em
Deputado Darci de Matos
Líder do Governo na Assembleia Legislativa
EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0315.6/2017
Art. 15. O art. 160 da Lei Complementar nº 381, de 7 de
maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 160 ............................................................................
..........................................................................................
§ 6º Os cargos de provimento em comissão e as funções
gratificadas de Diretor, Gerente e Coordenador, integrantes da estrutura
da Diretoria de Auditoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda e da
Diretoria de Contabilidade Geral, são privativos de servidores estáveis
ocupantes do cargo de provimento efetivo de Auditor Interno do Poder
Executivo e Contador da Fazenda Estadual, respectivamente.”
..........................................................................................
(NR)”
Sala das Comissões, em
Deputado Darci de Matos
Líder do Governo na Assembleia Legislativa
APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 20/12/17
JUSTIFICATIVA
A Exposição de Motivos Conjunta nº 218/2017, da Secretaria
de Estado da Administração e da Secretaria de Estado da Fazenda,
explana de forma clara as razões da emenda aditiva ora apresentada.
Sala das Comissões, em
Deputado Darci de Matos
Líder do Governo na Assembleia Legislativa
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 315/2017
Dispõe sobre a concessão de pensão
especial e estabelece outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Estado autorizado a conceder mensalmente
pensão especial:
I - a pessoa com hanseníase, egressa do Hospital Santa
Teresa de Dermatologia Sanitária e incapacitada para o trabalho;
II - a pessoa com deficiência intelectual grave ou profunda,
catalogada sob os códigos F72 ou F73 na Décima Revisão da Classificação
Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a
Saúde (CID-10), e definitivamente incapaz para o trabalho; e
III - a pessoa com epidermólise bolhosa, seja qual for a sua
classificação, desde que definitivamente incapaz para o trabalho.
§ 1º São requisitos para a concessão da pensão especial,
além dos demais constantes desta Lei:
I - estar domiciliado no Estado há, no mínimo, 2 (dois) anos; e
II - possuir renda familiar mensal inferior ou igual a 2 (dois)
salários mínimos nacionais.
§ 2º Para fins do requisito de que trata o inciso II do § 1º
deste artigo:
I - será majorado em 1 (um) salário-mínimo o limite da renda
familiar mensal quando houver mais de um beneficiário na mesma
família, desde que possuam o mesmo representante legal e domicílio; e
II - não será computado o valor do benefício de que trata a Lei
federal nº 11.520, de 18 de setembro de 2007.
Art. 2º O requerimento para concessão de pensão especial na
hipótese de que trata o inciso I do caput do art. 1º desta Lei deverá ser
instruído com os seguintes documentos:
I - comprovante do período de internação do requerente,
fornecido pelo Hospital Santa Teresa de Dermatologia Sanitária;
Coordenadoria de Publicação - Sistema Informatizado de Editoração
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II - atestado médico fornecido pelos dermatologistas
especializados em hanseníase vinculados ao Hospital Santa Teresa de
Dermatologia Sanitária, indicando as condições de saúde do requerente
e discriminando sua incapacidade para o trabalho; e
III - declaração do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
comprovando que o requerente não recebe Benefício de Prestação
Continuada (BPC).
Parágrafo único. A pessoa com hanseníase fará jus à
percepção do benefício ainda que retorne ao Hospital Santa Teresa de
Dermatologia Sanitária para continuidade do tratamento.
Art. 3º O requerimento para concessão de pensão especial
nas hipóteses de que tratam os incisos II e III do caput do art. 1º desta
Lei deverá ser instruído com os seguintes documentos:
I - avaliação diagnóstica realizada por equipe multidisciplinar
especializada, composta por médico, assistente social e psicólogo, que
emitirá parecer quanto à doença, classificando-a e discriminando a
incapacidade do requerente para o trabalho; e
II - declaração do INSS, comprovando que o requerente não
recebe BPC.
Parágrafo único. No caso de requerimento apresentado pelos
pais, tutores ou curadores, estes deverão comprovar que são efetivamente responsáveis pela criação, educação e proteção do interessado.
Art. 4º A pessoa com deficiência intelectual será submetida à
avaliação diagnóstica por equipe técnica especializada vinculada à
Fundação Catarinense de Educação Especial ou instituição por ela
credenciada, que emitirá laudo atestando o nível de gravidade da deficiência.
§ 1º A pessoa com deficiência intelectual com idade inferior a
5 (cinco) anos fica dispensada da avaliação de que trata o caput deste
artigo, em decorrência de dificuldades técnicas para se caracterizar o
grau de deficiência.
§ 2º Ao completar 5 (cinco) anos de idade, a pessoa com
deficiência intelectual deverá ser submetida à avaliação de que trata o
caput deste artigo para comprovação do nível de gravidade da deficiência.
Art. 5º No caso de pessoa com epidermólise bolhosa, a
avaliação médica será analisada por médico perito oficial do Estado,
que se manifestará de forma conclusiva sobre a condição do requerente.
Art. 6º As pensões especiais de que trata esta Lei serão
concedidas por ato do Chefe do Poder Executivo, com base em
requerimento devidamente instruído e regularmente processado.
§ 1º O direito à percepção da pensão especial iniciar-se-á a partir
da data da publicação do ato concessivo no Diário Oficial do Estado (DOE).
§ 2º Os documentos apresentados nos processos de
concessão e recadastramento das pensões especiais deverão ter sido
expedidos no máximo 90 (noventa) dias antes da data de sua
apresentação, salvo o laudo médico, que será considerado válido pelo prazo
máximo de até 1 (um) ano a partir da data de emissão, e os documentos
que não expiram ou que possuem seu próprio prazo de validade.
§ 3º Compete ao titular da Secretaria de Estado da
Administração (SEA) expedir o ato de cancelamento do pagamento das
pensões especiais de que trata esta Lei.
§ 4º Poderá ser delegada ao titular da SEA a competência
para a concessão de pensão especial, por meio de decreto do
Chefe do Poder Executivo.
Art. 7º O valor mensal da pensão especial de que trata o art.
1º desta Lei e da pensão instituída pela Lei nº 3.389, de 18 de
dezembro de 1963, fica equiparado e vinculado ao valor do saláriomínimo nacional vigente.
Parágrafo único. O valor das pensões de que trata o caput
deste artigo será objeto de reajuste exclusivamente na mesma data e
pelo mesmo índice de reajuste do salário-mínimo nacional.
Art. 8º Os beneficiários das pensões especiais pagas pelo Estado
devem efetuar recadastramento a cada 2 (dois) anos, no mês de aniversário
natalício, sob pena de suspensão e cancelamento do pagamento, mediante
critérios a serem estabelecidos por ato do Chefe do Poder Executivo.
§ 1º O recadastramento ocorrerá de forma alternada, dividido
em dois grupos, sendo o primeiro composto pelos beneficiários da
pensão concedida à pessoa com deficiência intelectual grave ou
profunda e definitivamente incapaz para o trabalho, e o segundo grupo
composto pelos beneficiários das pensões concedidas a:
I - pessoa com hanseníase de que trata o inciso I do caput do
art. 1º desta Lei;
II - pessoa com epidermólise bolhosa de que trata o inciso III
do caput do art. 1º desta Lei;
III - ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, a título de
auxílio especial, instituída pela Lei nº 6.738, de 16 de dezembro de
1985, e alterações posteriores;
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IV - viúva de ex-Deputado Estadual, instituída pela Resolução
Art. 12. A vantagem de que trata o art. 8º da Lei nº 8.411, de
nº 140, de 5 de novembro de 1958, alterada pelas Resoluções nº 41,
28 de novembro de 1991, é devida aos servidores integrantes do Quadro de
de 17 de fevereiro de 1966, e nº 208, de 26 de junho de 1968, todas
Pessoal instituído na forma do art. 3º da Lei Complementar nº 687, de 21 de
da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), e
dezembro de 2016, independentemente do órgão de exercício.
alterações posteriores;
Parágrafo único. Ficam convalidados os pagamentos nos
V - membro de congregação religiosa que tenha prestado
casos especificados no caput deste artigo efetuados até a data de
serviço em estabelecimentos hospitalares do Estado, instituída pela Lei
publicação desta Lei.
nº 4.842, de 22 de maio de 1973, e alterações posteriores;
Art. 13. Fica instituída a Gratificação de Gestão
VI - ex-servidor não estável, instituída pela Lei nº 3.389, de
Governamental, devida mensalmente aos servidores lotados ou em
1963, e alterações posteriores;
exercício na Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria Executiva
VII - beneficiário da pensão especial de que trata o inciso
de Assuntos Internacionais, na Secretaria Executiva de Assuntos
Estratégicos e no Gabinete da Chefia do Executivo.
V do caput do art. 157 da Constituição do Estado, concedida por
leis específicas; e
§ 1º O valor mensal da gratificação instituída na forma do
VIII - beneficiário de pensão especial decorrente de
caput deste artigo será apurado mediante a multiplicação dos índices
decisão judicial.
constantes do Anexo Único desta Lei pelo valor do vencimento fixado
§ 2º A partir do exercício de 2018, o recadastramento
para o Nível 1, Referência A, do Grupo Ocupacional ANA - Atividades de
será iniciado pelo primeiro grupo, conforme a regra de que trata o
Nível Auxiliar, constante do Anexo VI da Lei Complementar nº 676, de
§ 1º deste artigo.
12 de julho de 2016, vigente na data de publicação desta Lei.
§ 2º O valor da gratificação concedido aos servidores
§ 3º Os pagamentos serão convalidados e mantidos quando,
ocupantes de cargo de provimento em comissão ou funções técnicas
por ocasião do recadastramento da pensão de que trata o inciso II do
caput do art. 1º desta Lei, constatar-se que não se trata de deficiência
gerenciais lotados ou em exercício nos órgãos mencionados no caput
intelectual grave ou profunda, desde que a pessoa ainda seja total e
deste artigo será apurado mediante a multiplicação do índice relativo ao
definitivamente incapaz para o trabalho e se enquadre nos demais
Nível 4, Referência J, do Grupo Ocupacional ANS - Atividades de Nível
Superior, constante do Anexo Único desta Lei, pelo valor do vencimento
requisitos legais para a concessão do benefício.
§ 4º Caso o pensionista ou seu representante legal não efetue o
fixado para o Nível 1, Referência A, do Grupo Ocupacional ANA recadastramento ou não apresente a documentação completa necessária, o
Atividades de Nível Auxiliar, constante do Anexo VI da Lei Complementar
benefício será suspenso por um período de até 60 (sessenta) dias.
nº 676, de 2016, vigente na data de publicação desta Lei.
§ 5º Transcorrido o prazo de que trata o § 4º deste artigo,
§ 3º Aplica-se aos servidores beneficiários da vantagem de
proceder-se-á à publicação de edital de notificação no DOE, com
que trata o caput deste artigo, no que couber, o disposto nos arts. 5º,
concessão do prazo de 30 (trinta) dias, permanecendo o benefício
8º e 11 da Lei nº 16.300, de 20 de dezembro de 2013.
suspenso, para que o recadastramento seja efetivado, sob pena de
Art. 14. Ficam convalidados, no âmbito da Secretaria de
cancelamento do pagamento.
Estado da Educação, os pagamentos de vencimentos, gratificações e
subsídios efetuados até a data de publicação da Instrução Normativa
Art. 9º Constituem causas para o cancelamento do
SEF/SEA nº 1, de 5 de agosto de 2015, ou realizados anteriormente à
pagamento das pensões especiais de que trata esta Lei:
opção de que trata o parágrafo único do art. 1º da Lei Complementar nº
I - morte do beneficiário;
421, de 5 de agosto de 2008.
II - exercício de atividade laboral remunerada pelo
beneficiário;
Art. 15. O art. 160 da Lei Complementar nº 381, de 7 de
III - comprovação de que os pais, tutores ou curadores
maio de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
passaram a perceber renda mensal familiar superior ao limite
“Art. 160.............................................................................
estabelecido para a concessão do benefício;
. .........................................................................................
IV - alteração positiva do laudo de seguimento;
§ 6º Os cargos de provimento em comissão e as funções
gratificadas de Diretor, Gerente e Coordenador, integrantes da estrutura
V - mudança de domicílio para outro Estado ou para o
da Diretoria de Auditoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda e da
exterior; e
Diretoria de Contabilidade Geral, são privativos de servidores estáveis
VI - ausência de recadastramento ou não apresentação da
ocupantes do cargo de provimento efetivo de Auditor Interno do Poder
documentação necessária, observado o disposto nos §§ 4º e 5º do
Executivo e Contador da Fazenda Estadual, respectivamente.” (NR)
art. 8º desta Lei.
Art. 10. O valor das pensões especiais pagas pelo Estado às
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
viúvas de ex-Deputados Estaduais, com base na Resolução nº 140, de
ressalvado o disposto no art. 13 desta Lei, que produz efeitos a contar
1958, da ALESC, e alterações posteriores, fica fixado em R$ 3.148,79 (três
de 23 de março de 2017.
mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos), passando a
Art. 17. Ficam revogados:
sofrer exclusivamente os reajustes gerais dos servidores públicos estaduais.
I - o art. 3º da Lei nº 17.201, de 13 de julho de 2017;
§ 1º Será respeitada a proporcionalidade do pagamento que
II - o art. 4º da Lei nº 17.201, de 13 de julho de 2017;
vem sendo efetuado, de acordo com o critério estabelecido na concessão.
III - o art. 5º da Lei nº 17.201, de 13 de julho de 2017;
§ 2º A pensão de que trata o caput deste artigo será paga
IV - o art. 6º da Lei nº 17.201, de 13 de julho de 2017;
somente àquelas que não recebam benefícios pecuniários do Instituto
V - o art. 7º da Lei nº 17.201, de 13 de julho de 2017;
de Previdência do Estado de Santa Catarina.
VI - o art. 8º da Lei nº 17.201, de 13 de julho de 2017;
§ 3º Ficam convalidados os pagamentos efetuados até a data
VII - o art. 9º da Lei nº 17.201, de 13 de julho de 2017; e
da publicação desta Lei, ficando vedadas concessões de novos
VIII - o art. 167 da Lei nº 17.201, de 13 de julho de 2017.
benefícios com fundamento neste artigo.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
Art. 11. As pensões especiais de que tratam os incisos I a III
2017.
do caput do art. 1º e os incisos III a VII do § 1º do art. 8º, todos desta
Deputado JEAN KUHLMANN
Lei, possuem caráter não previdenciário e não são transmissíveis a
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
dependentes e herdeiros.
ANEXO ÚNICO
TABELA DE ÍNDICES
GRUPO
NÍVEIS
REFERÊNCIAS
OCUPACIONAL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
ANA 1
1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741
ATIVIDADES
DE NÍVEL
2
1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741
AUXILIAR
3
1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741
ANO 1
1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741
ATIVIDADES
2
1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741
DE NÍVEL
3
1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741
OPERACIONAL
4
1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741
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ANT ATIVIDADES
DE NÍVEL
TÉCNICO
ANS ATIVIDADES
DE NÍVEL
SUPERIOR

1
2
3
4
1
2
3
4

1,865741
1,865741
2,087731
2,352266
2,650146
2,986038
3,364254
3,790351

1,865741
1,875158
2,112817
2,380312
2,682005
3,021930
3,404812
3,835953

05/01/2018

1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741 1,865741
1,897929 1,920590 1,943665 1,966630 1,990546 2,014157 2,038596 2,063073
2,138219 2,163840 2,189778 2,215911 2,242702 2,269700 2,296686 2,324098
2,408796 2,437890 2,467020 2,496759 2,526706 2,556981 2,587573 2,618933
2,714181 2,746784 2,779703 2,813073 2,846942 2,880824 2,915643 2,950451
3,058004 3,094749 3,131810 3,169286 3,207383 3,246235 3,284966 3,324574
3,445456 3,486745 3,528765 3,570906 3,613974 3,657383 3,701218 3,745456
3,882005 3,928692 3,975804 4,023550 4,071808 4,120626 4,169834 4,220017
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 330/2017
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
Altera o Anexo I da Lei nº 16.720, de 2015,
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:
que “Consolida as Leis que dispõem sobre
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
denominação de bens públicos no âmbito
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
do Estado de Santa Catarina”, para dar
legislação vigente;
nova denominação à Rodovia que liga a
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
BR-470 ao Município de Mirim Doce.
Registro de Pessoas Jurídicas;
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
IV - balancete contábil; e
DECRETA:
V - declaração do presidente da entidade atestando o
Art. 1º O Anexo I da Lei nº 16.720, de 8 de outubro de 2015,
recebimento, ou não, de verba pública, no exercício referente à
passa a vigorar com a alteração constante do Anexo Único desta Lei.
prestação de contas e, em caso afirmativo, especificando o valor, a
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
origem e a destinação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
2017.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
Deputado JEAN KUHLMANN
2017.
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
Deputado JEAN KUHLMANN
ANEXO ÚNICO
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
(Altera o Anexo I da Lei nº 16.720, de 8 de outubro de 2015)
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
“ANEXO I
BENS PÚBLICOS - INTRAMUNICÍPIOS
EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº
0382.6/2017
....... ........................................................ ...............................
O Projeto de Lei nº 0382.6/2017 passa a ter a seguinte redação:
MIRIM DOCE
LEI ORIGINAL Nº
“PROJETO DE LEI Nº 0382.6/2017
1
......................................................... ..................................
Declara de utilidade pública o Grupo de
2
Denomina Rainoldo Machado da Silva
15.130, de 2010
Teatro Temporá, de Caçador.
a Rodovia que liga a BR-470 ao
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Teatro
Município de Mirim Doce.
Temporá, com sede no Município de Caçador.
....... ........................................................ ..................................
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
”(NR)
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
0358.6/2016
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:
O Projeto de Lei nº 0358.6/2016 passa a ter a seguinte redação:
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
“PROJETO DE LEI Nº 0358.6/2016
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
Declara de utilidade pública a Rede
legislação vigente;
Feminina de Combate ao Câncer de São
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Lourenço do Oeste.
Registro de Pessoas Jurídicas;
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Rede Feminina de
IV - balancete contábil; e
Combate ao Câncer de São Lourenço do Oeste, com sede no Município
V - declaração do presidente da entidade atestando o recebimento
de São Lourenço do Oeste.
ou não de verba pública, no exercício referente à prestação de contas, e, em
caso afirmativo, especificando o valor, a origem e a destinação.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Sala da Comissão,
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Deputado Dirceu Dresch
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
Relator
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:
APROVADO EM TURNO ÚNICO
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
Em Sessão de 20/12/2017
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 382/2017
legislação vigente;
Declara de utilidade pública o Grupo de
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Teatro Temporá, de Caçador.
Registro de Pessoas Jurídicas;
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
IV - balancete contábil; e
DECRETA:
V - declaração do presidente da entidade atestando o recebimento
Art. 1º Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Teatro
ou não de verba pública, no exercício referente à prestação de contas, e, em
Temporá, com sede no Município de Caçador.
caso afirmativo, especificando o valor, a origem e a destinação.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Sala das Sessões,
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à
Deputado Dirceu Dresch
Assembleia Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente,
APROVADO EM TURNO ÚNICO
para o devido controle, sob pena de revogação da presente Lei, os
Em Sessão de 20/12/2017
seguintes documentos:
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 358/2016
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
Declara de utilidade pública a Rede
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
Feminina de Combate ao Câncer de São
legislação vigente;
Lourenço do Oeste.
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
Registro de Pessoas Jurídicas;
DECRETA:
IV - balancete contábil; e
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Rede Feminina de
V - declaração do presidente da entidade atestando o
recebimento, ou não, de verba pública, no exercício referente à
Combate ao Câncer de São Lourenço do Oeste, com sede no Município
prestação de contas e, em caso afirmativo, especificando o valor, a
de São Lourenço do Oeste.
origem e a destinação.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
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SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 393/2017
Altera a Lei nº 7.543, de 1988, que institui
o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores e dá outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 7.543, de 30 de dezembro de
1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º ..............................................................................
. .........................................................................................
§ 7º Na forma prevista em regulamento, a Secretaria de
Estado da Fazenda poderá utilizar informações de outras bases de
dados, a fim de identificar a propriedade do veículo.” (NR)
Art. 2º O art. 5º da Lei nº 7.543, de 1988, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 5º ..............................................................................
. .........................................................................................
§ 1º Considera-se empresa locadora de veículos, para os
efeitos do inciso IV do caput deste artigo, a pessoa jurídica cuja
atividade de locação de veículos represente no mínimo 50% (cinquenta
por cento) de sua receita bruta, devendo tal condição ser reconhecida
na forma prevista em regulamento.
§ 2º Na hipótese do inciso IV do caput deste artigo, quando
ocorrer a alienação de veículo terrestre de passeio, utilitário ou motorcasa, nacional ou estrangeiro, para pessoa que não atenda às
condições nele previstas, o novo proprietário fica obrigado a
complementar, proporcionalmente aos meses restantes do exercício, o
valor do imposto, por meio da aplicação da alíquota definida no inciso I
do caput deste artigo.” (NR)
Art. 3º O art. 6º da Lei nº 7.543, de 1988, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 6º ..............................................................................
. .........................................................................................
§ 2º O valor de mercado de veículos automotores usados
poderá ser determinado, conforme o tipo de veículo, com base nos
preços médios aferidos por publicações especializadas ou órgãos
oficiais, no ano de fabricação, na procedência, na capacidade máxima
de tração, no peso, no número de eixos, na potência e cilindrada do
motor e em eventuais acessórios ou equipamentos opcionais.
. .........................................................................................
§ 4º O valor de mercado dos veículos automotores usados
não constantes da tabela de que trata o inciso I do caput do art. 9º-B
desta Lei será determinado mediante arbitramento da autoridade
fazendária, à vista da nota fiscal e/ou do documento relativo à
transmissão da propriedade, se houver.
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 4º O art. 8º da Lei nº 7.543, de 1988, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 8º ..............................................................................
. .........................................................................................
V - .....................................................................................
. .........................................................................................
f) de veículo terrestre, nacional ou estrangeiro, com 30 (trinta)
anos ou mais de fabricação;
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 5º O art. 9º da Lei nº 7.543, de 1988, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 9º ..............................................................................
. .........................................................................................
§ 2º O veículo registrado no Estado de Santa Catarina na
data de ocorrência do fato gerador do IPVA somente poderá ser
transferido mediante o pagamento integral do imposto e dos
acréscimos legais correspondentes ao exercício em curso e aos
anteriores.” (NR)
Art. 6º A Lei nº 7.543, de 1988, passa a vigorar acrescida do
art. 9º-A, com a seguinte redação:
“Art. 9º -A. Em relação aos veículos novos, consideram-se
constituído o crédito tributário e notificado o sujeito passivo do IPVA no
dia em que se efetivar o registro no órgão público competente.
Parágrafo único. Os valores do imposto de que trata o caput deste
artigo estarão disponíveis para consulta no sítio eletrônico do DETRAN.” (NR)
Art. 7º A Lei nº 7.543, de 1988, passa a vigorar acrescida do
art. 9º-B, com a seguinte redação:
“Art. 9º -B. Em relação aos veículos usados registrados,
matriculados ou licenciados no Estado de Santa Catarina, o IPVA será
lançado e o sujeito passivo será notificado mediante:
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I - publicação de edital contendo tabela relativa à base de
cálculo, ao valor do IPVA e ao calendário de pagamento na Publicação
Eletrônica da Secretaria de Estado da Fazenda (Pe/SEF); e
II - disponibilização de consulta individualizada pela placa do
veículo e pelo Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) no
sítio eletrônico do DETRAN.
§ 1º Considera-se efetuado o lançamento de que trata o
caput deste artigo em 1º de janeiro de cada exercício.
§ 2º Para fins do lançamento de que trata o caput deste
artigo, a ocorrência das hipóteses de inexigibilidade do IPVA ou das que
determinem seu pagamento, parcial ou complementar, será registrada
no sistema DetranNet ou naquele que vier a substituí-lo.” (NR)
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Ficam revogados os §§ 5º, 7º e 8º do art. 6º da Lei nº
7.543, de 30 de dezembro de 1988.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 409/2017
Dá nova redação ao parágrafo único do art.
1º da Lei nº 14.734, de 2009, que dispõe
sobre a proibição, em todo o Território do
Estado de Santa Catarina, da capina
química nas áreas que relaciona.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 14.734, de 17
de junho de 2009, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º ..............................................................................
Parágrafo único. A proibição contida no caput deste artigo não
se aplica em áreas rurais, nas capinas amadoras em imóveis
particulares devidamente protegidos do acesso público e no perímetro
urbano dos Municípios, exceto as margens de arroios, rios e lagos.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 432/2017
Autoriza a cessão de uso compartilhado de
imóvel no Município de Princesa.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder
gratuitamente ao Município de Princesa, pelo prazo de 10 (dez)
anos, o uso compartilhado do ginásio de esportes da Escola de
Educação Básica Antenor Nascentes, instalado sobre o imóvel com
área de 1.950,00 m² (mil, novecentos e cinquenta metros
quadrados), com benfeitorias, matriculado sob o nº 7495 no Ofício
de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Cedro e cadastrado sob o nº 4051 no Sistema de Gestão Patrimonial da
Secretaria de Estado da Administração (SEA).
Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade o desenvolvimento de atividades esportivas pelo Município.
Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada, não
poderá:
I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;
II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar
atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado
todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.
Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.
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Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.
Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.
Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Dionísio Cerqueira.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 433/2017
Autoriza a cessão de uso compartilhado de
imóvel no Município de Herval d'Oeste.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder
gratuitamente ao Município de Herval d’Oeste, pelo prazo de 5 (cinco)
anos, o uso compartilhado de 1 (uma) sala de aula da Escola de
Educação Básica Professor Odilon Fernandes, instalada sobre o imóvel
com área de 5.000,00 m² (cinco mil metros quadrados), com
benfeitorias, matriculado sob o nº 4.253 no 1º Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Joaçaba e cadastrado sob o nº 02579 no Sistema
de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).
Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade o desenvolvimento de atividades de educação infantil por
parte do Município.
Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:
I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;
II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar
atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado
todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.
Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.
Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.
Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.
Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Joaçaba.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 434/2017
Autoriza a cessão de uso compartilhado de
imóvel no Município de Herval d'Oeste.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder
gratuitamente ao Município de Herval d’Oeste, pelo prazo de 10 (dez)
anos, o uso compartilhado do Ginásio de Esportes Oscarzão da Escola
de Educação Básica Professor Eugênio Marchetti, instalado sobre o
imóvel com área de 5.489,00 m² (cinco mil, quatrocentos e oitenta e
nove metros quadrados), com benfeitorias, matriculado sob o nº 6.191
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no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Joaçaba e cadastrado sob o nº 02575 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria
de Estado da Administração (SEA).
Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade o desenvolvimento de atividades esportivas pelo Município.
Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:
I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;
II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar
atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado
todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.
Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.
Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.
Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.
Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Joaçaba.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 435/2017
Autoriza a concessão de uso de imóvel no
Município de Brusque.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
gratuitamente à Associação Rede Feminina de Combate ao Câncer de
Brusque, pelo prazo de 10 (dez) anos, o uso de uma área de 300,00 m²
(trezentos metros quadrados), com benfeitorias, parte integrante do imóvel
transcrito sob o nº 11.689, à fl. 96 do Livro 3-E, no Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Brusque e cadastrado sob o nº 00341 no Sistema
de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).
Parágrafo único. De acordo com o inciso I do parágrafo único
do art. 7º da Lei nº 5.704, de 28 de maio de 1980, fica dispensada a
concorrência para a concessão de uso de que trata esta Lei por ser a
entidade constituída de fins sociais e declarada de utilidade pública
pela Lei nº 8.342, de 19 de setembro de 1991, consolidada pela Lei nº
16.733, de 15 de outubro de 2015.
Art. 2º A concessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade o desenvolvimento de ações de combate ao câncer por parte
da concessionária.
Art. 3º A concessionária, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:
I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
concessão de uso de que trata esta Lei;
II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da concessão de uso ou executar
atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a concessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a concessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte da concessionária.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado
todas as benfeitorias realizadas no imóvel pela concessionária, sem
que ela tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.
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Art. 5º Serão de responsabilidade da concessionária os
custos, as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da concessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.
Art. 6º Enquanto durar a concessão de uso, a concessionária
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo concedente, sob pena de indenização dos danos,
sem prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.
Art. 7º Após a publicação desta Lei, concedente e concessionária
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.
Art. 8º O Estado será representado no ato da concessão de
uso pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Brusque.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 442/2017
Institui o ano de 2018 como o Ano dos
Açores em Santa Catarina comemorativo
dos 270 anos da chegada dos açorianos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído no âmbito do Estado de Santa Catarina
o ano de 2018 como o Ano dos Açores, comemorativo aos 270 anos
da chegada dos primeiros açorianos no Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 451/2017
Autoriza a doação de imóvel no Município
de Abdon Batista.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar
ao Município de Abdon Batista o imóvel com área de 10.000,00 m²
(dez mil metros quadrados), com benfeitorias, matriculado sob o nº
11.107 no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Anita Garibaldi
e cadastrado sob o nº 03331 no Sistema de Gestão Patrimonial da
Secretaria de Estado da Administração (SEA).
Parágrafo único. Caberá ao Município promover e executar as
ações necessárias à titularização da propriedade.
Art. 2º A doação de que trata esta Lei tem por finalidade
regularizar a instalação do Centro Multiuso de Idosos, do poço
artesiano, do museu e da Secretaria de Assistência Social do Município.
Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão:
I - desviar a finalidade da doação ou deixar de utilizar o imóvel;
II - deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de 2
(dois) anos, contados a partir da data de publicação desta Lei; ou
III - hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou
onerosa, total ou parcialmente, o imóvel.
Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo
deverão constar da escritura pública de doação do imóvel, sob
pena de nulidade do ato.
Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será
realizada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem indenização por benfeitorias construídas.
Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará ao
donatário o direito de retenção no caso de reversão do imóvel.
Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta do Município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a
elas relacionados.
Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo
titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Campos Novos.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 453/2017
Autoriza a doação de imóvel no Município
de Lages.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar
ao Município de Lages o imóvel com área de 2.829,12 m² (dois mil,
oitocentos e vinte e nove metros e doze decímetros quadrados), com
benfeitorias não averbadas, matriculado sob os nºs 32.843, 32.844,
32.845, 32.846, 32.847, 32.848 e 32.852, transcrito sob o nº
25.103, às fls. 201v-202 do Livro nº 3-C-II, no 1º Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Lages e cadastrado sob o nº 01240 no Sistema
de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).
Parágrafo único. Caberá ao Município promover e executar as
ações necessárias à titularização da propriedade, bem como à
averbação das benfeitorias existentes no imóvel.
Art. 2º A doação de que trata esta Lei tem por finalidade a
revitalização do Calçadão da Praça João Costa por parte do Município.
Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão:
I - desviar a finalidade da doação ou deixar de utilizar o imóvel;
II - deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de 2
(dois) anos, contados a partir da data de publicação desta Lei; ou
III - hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou
onerosa, total ou parcialmente, o imóvel.
Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo
deverão constar da escritura pública de doação do imóvel, sob
pena de nulidade do ato.
Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será
realizada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem indenização por benfeitorias construídas.
Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará ao
donatário o direito de retenção no caso de reversão do imóvel.
Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta do Município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a
elas relacionados.
Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo titular
da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento Regional de Lages.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0458.9/2017
Os arts. 1º e 2º do Projeto de Lei nº 0458.9/2017 passam a
ter a seguinte redação:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder
gratuitamente ao Instituto Federal Catarinense (IFC), pelo prazo de 10
(dez) anos, o uso compartilhado do ginásio de esportes da Escola de
Educação Básica Padre Nóbrega, instalado sobre o imóvel com área de
4.670,00 m² (quatro mil, seiscentos e setenta metros quadrados),
matriculado sob o nº 5.881 no 1º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Joaçaba e cadastrado sob o nº 02615 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).
Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade o desenvolvimento de atividades esportivas pelo IFC.”
Sala das Comissões, 19.12.2017
Deputada Luciane Carminatti
APROVADO EM TURNO ÚNICO
Em Sessão de 20/12/2017
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 458/2017
Autoriza a cessão de uso compartilhado de
imóvel no Município de Luzerna.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder
gratuitamente ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Santa Catarina (IFSC), pelo prazo de 10 (dez) anos, o uso
compartilhado do ginásio de esportes da Escola de Educação Básica
Padre Nóbrega, instalado sobre o imóvel com área de 4.670,00 m²
(quatro mil, seiscentos e setenta metros quadrados), matriculado sob o
nº 5.881 no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Joaçaba e
cadastrado sob o nº 02615 no Sistema de Gestão Patrimonial da
Secretaria de Estado da Administração (SEA).
Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade o desenvolvimento de atividades esportivas pelo IFSC.
Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:
I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;
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II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar
atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado
todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.
Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.
Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.
Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.
Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Joaçaba.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 459/2017
Autoriza a cessão de uso compartilhado de
imóvel no Município de Urupema.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder
gratuitamente ao Município de Urupema, pelo prazo de 4 (quatro) anos,
o uso compartilhado do Ginásio de Esportes Assis Pereira de Souza da
Escola de Educação Básica Manoel Pereira de Medeiros, instalado
sobre o imóvel do qual o Estado é possuidor desde 2005, localizado na
Avenida Manoel Pereira de Medeiros, nº 619, Centro, e cadastrado sob
o nº 3696 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado
da Administração (SEA).
Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade o desenvolvimento de atividades esportivas pelo Município.
Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:
I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;
II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar
atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado
todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.
Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.
Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.
Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.
Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de São Joaquim.
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Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 462/2017
Autoriza a cessão de uso de imóvel no
Município de São Joaquim.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder
gratuitamente à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de
São Joaquim, pelo prazo de 20 (vinte) anos, o uso de uma área de 900,00
m² (novecentos metros quadrados), sem benfeitorias, parte integrante do
imóvel matriculado sob o nº 11.405 no Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de São Joaquim e cadastrado sob o nº 03322 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).
Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade a instalação da sede da OAB, Subseção de São Joaquim.
Art. 3º A cessionária, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:
I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;
II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar
atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte da cessionária.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado
todas as benfeitorias realizadas no imóvel pela cessionária, sem que
ela tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.
Art. 5º Serão de responsabilidade da cessionária os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.
Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, a cessionária
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.
Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionária
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.
Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de São Joaquim.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 476/2017
Declara integrante do Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado de Santa Catarina o
Desfile das Escolas de Samba de
Florianópolis e adota outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado integrante do Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado de Santa Catarina o Desfile das Escolas de Samba
de Florianópolis.
Parágrafo único. Reconhecido como o maior evento deste
gênero no Estado de Santa Catarina, o Desfile das Escolas de Samba
de Florianópolis é realizado anualmente sempre há quarenta e sete
dias antes da Páscoa. O evento ocorre na passarela Nego Quirido e é
composto por dezesseis agremiações dividas em três grupos (grupo
especial, grupo de acesso e grupo de acesso “A”).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 481/2017
Autoriza a concessão de uso compartilhado
de imóvel no Município de Florianópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
gratuitamente à Associação Lar Recanto do Carinho e à Associação de
Senhoras de Rotarianos de Florianópolis - Casa da Amizade, localizadas
no Município de Florianópolis, pelo prazo de 10 (dez) anos, o uso
compartilhado de uma área de 4.105,00 m² (quatro mil, cento e cinco
metros quadrados), com benfeitorias, parte integrante do imóvel
matriculado sob o nº 19.893 no 1º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca da Capital e cadastrado sob o nº 01397 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).
Parágrafo único. De acordo com o inciso I do parágrafo único
do art. 7º da Lei nº 5.704, de 28 de maio de 1980, fica dispensada a
concorrência para a concessão de uso de que trata esta Lei por serem
as entidades constituídas de fins sociais e declaradas de utilidade
pública pela Lei nº 6.262, de 12 de setembro de 1983, consolidada
pela Lei nº 16.733, de 15 de outubro de 2015, e pela Lei nº 17.314,
de 6 de novembro de 2017.
Art. 2º A concessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade possibilitar às entidades a continuidade do desenvolvimento
de ações de assistência e educação em caráter beneficente e filantrópico
voltadas ao atendimento de crianças, adolescentes e seus familiares.
Art. 3º As concessionárias, sob pena de rescisão antecipada,
não poderão:
I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
concessão de uso de que trata esta Lei;
II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da concessão de uso ou executar
atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a concessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a concessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte das concessionárias.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado
todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelas concessionárias, sem
que elas tenham direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.
Art. 5º Serão de responsabilidade das concessionárias os
custos, as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da concessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.
Art. 6º Enquanto durar a concessão de uso, as
concessionárias defenderão o imóvel contra esbulhos, invasões e
outros usos desautorizados pelo concedente, sob pena de
indenização dos danos, sem prejuízo do estabelecido no art. 103
da Constituição do Estado.
Art. 7º Após a publicação desta Lei, concedente e
concessionárias firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e
as suas obrigações.
Art. 8º O Estado será representado no ato da concessão de
uso pelo titular da SEA ou por quem for legalmente constituído.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 486/2017
Autoriza a doação de imóvel no Município
de Forquilhinha.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar
ao Município de Forquilhinha o imóvel com área de 1.701,41 m² (mil,
setecentos e um metros e quarenta e um decímetros quadrados), com
benfeitorias, do qual o Estado é possuidor desde 1975, onde se
encontra edificada a já desativada Escola de Ensino Fundamental
Osvaldo Savi, localizado na Rodovia SC-408, bairro Sanga do Café, e
cadastrado sob o nº 4867 no Sistema de Gestão Patrimonial da
Secretaria de Estado da Administração (SEA).
Parágrafo único. Caberá ao Município promover e executar as
ações necessárias à titularização da propriedade, bem como à
averbação das benfeitorias existentes no imóvel.
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Art. 2º A doação de que trata esta Lei tem por finalidade a
instalação de serviços públicos municipais em atendimento da população.
Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão:
I - desviar a finalidade da doação ou deixar de utilizar o imóvel;
II - deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de 2
(dois) anos, contados a partir da data de publicação desta Lei; ou
III - hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou
onerosa, total ou parcialmente, o imóvel.
Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo
deverão constar da escritura pública de doação do imóvel, sob
pena de nulidade do ato.
Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será
realizada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem indenização por benfeitorias construídas.
Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará ao
donatário o direito de retenção no caso de reversão do imóvel.
Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta do Município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a
elas relacionados.
Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo
titular da SEA ou por quem for legalmente constituído.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 493/2017
Dispõe sobre valores mínimos de
recolhimento em documento de arrecadação e estabelece outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica vedada a emissão de Documento de Arrecadação
de Receitas Estaduais (DARE) ou Guia Nacional de Recolhimento de
Tributos Estaduais (GNRE) com valor inferior a R$ 5,00 (cinco reais) em
favor do Estado de Santa Catarina.
§ 1º O valor apurado e devido para determinada operação ou
serviço solicitado que resultar em valor inferior ao previsto no caput
deste artigo deverá ser adicionado ao valor devido, sob a mesma receita, em
apuração subsequente e atualizado na forma da legislação tributária.
§ 2º O valor apurado nos termos do § 1º deste artigo deverá
ser recolhido no prazo previsto para o fato gerador em que o débito acumular
valor igual ou superior ao previsto no caput deste artigo, sendo o contribuinte
o responsável pela apuração e pelo cálculo do débito acumulado.
§ 3º A existência de débito em valor inferior ao previsto no
caput deste artigo não impede a emissão de Certidão Negativa de
Débito (CND) relativa ao contribuinte.
Art. 2º Ficam autorizados o desembaraço aduaneiro e o transporte
de mercadorias desacompanhadas de DARE ou GNRE, desde que:
I - comprovado que o valor do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
devido seja inferior ao previsto no caput do art. 1º desta Lei; e
II - as mercadorias transportadas estejam devidamente
acompanhadas dos respectivos documentos fiscais.
Parágrafo único. A autorização para desembaraço aduaneiro
prevista no caput deste artigo só será válida em relação à Secretaria de
Estado da Fazenda de Santa Catarina, não exonerando o contribuinte
de quaisquer obrigações relativas aos tributos federais ou aos tributos
das demais unidades da Federação.
Art. 3º Também fica dispensada a emissão de DARE ou GNRE
nas prestações de serviço de transporte e comunicação, desde que:
I - comprovado que o valor do ICMS devido seja inferior ao
previsto no caput do art. 1º desta Lei; e
II - as prestações sejam devidamente acobertadas pelos
respectivos documentos fiscais.
Art. 4º Fica o servidor público estadual autorizado a dispensar
o pagamento de taxas cujo valor seja inferior ao previsto no caput do
art. 1º desta Lei.
Art. 5º Decreto do Chefe do Poder Executivo poderá elevar
para até R$ 100,00 (cem reais) o limite de que trata o caput do art. 1º
desta Lei, assim como reduzir ou restabelecer, a qualquer momento, os
limites e valores que vier a fixar.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos 120 (cento e vinte) dias após a data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
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REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 495/2017
Autoriza a cessão de uso de imóveis no
Município de Florianópolis e estabelece
outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder
gratuitamente ao Município de Florianópolis, pelo prazo de 20 (vinte)
anos, o uso das seguintes áreas, partes integrantes do imóvel transcrito
sob o nº 35.218, à fl. 18 do Livro nº 3/AL, no 1º Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca da Capital e cadastrado sob o nº 01013 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA):
I - uma área de 200,00 m² (duzentos metros quadrados),
correspondente à sala comercial nº 201, localizada no 2º andar do
Edifício Berenhausen;
II - uma área de 300,00 m² (trezentos metros quadrados),
correspondente à sala comercial nº 401, localizada no 4º andar do
Edifício Berenhausen;
III - uma área de 200,00 m² (duzentos metros quadrados),
correspondente à sala comercial nº 501, localizada no 5º andar do
Edifício Berenhausen; e
IV - uma área de 300,00 m² (trezentos metros quadrados),
correspondente às salas comerciais nºs 701 e 702, ambas localizadas
no 7º andar do Edifício Berenhausen.
Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade a instalação de órgãos do Poder Executivo Municipal.
Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:
I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;
II - oferecer os imóveis como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar
atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse dos imóveis nos casos em
que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar dos imóveis para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado
todas as benfeitorias realizadas nos imóveis pelo cessionário, sem que
ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.
Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.
Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá os imóveis contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.
Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.
Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou por quem for legalmente constituído.
Art. 9º O art. 1º da Lei nº 15.738, de 11 de janeiro de 2012,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
gratuitamente à Associação dos Militares, Reformados e Pensionistas
das Forças Armadas e Auxiliares do Estado de Santa Catarina (ASMIRSC), localizada no Município de Florianópolis, pelo prazo de 10 (dez)
anos, o uso de uma área de 100,00 m² (cem metros quadrados), localizada
no 3º andar do Edifício Berenhauser, parte integrante do imóvel transcrito
sob o nº 35.218, à fl. 18 do Livro nº 3/AL, no 1º Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca da Capital e cadastrados sob o nº 01013 no Sistema
de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).
. ................................................................................ ” (NR)
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11. Ficam revogadas:
I - a Lei nº 15.072, de 30 de dezembro de 2009; e
II - a Lei nº 15.647, de 1º de dezembro de 2011.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 496/2017
Autoriza a cessão de uso de imóvel no
Município de Tubarão.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder
gratuitamente ao Município de Tubarão, pelo prazo de 15 (quinze) anos,
o uso do imóvel com área de 1.216,55 m² (mil, duzentos e dezesseis
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metros e cinquenta e cinco decímetros quadrados), com benfeitorias,
matriculado sob o nº 9.682 no 1º Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Tubarão e cadastrado sob o nº 1891 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).
Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por finalidade a
instalação da sede do Departamento Municipal de Trânsito (DEMUT).
Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:
I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;
II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar
atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado
todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.
Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos,
as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da cessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.
Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.
Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.
Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Tubarão.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 497/2017
Autoriza a cessão de uso de imóvel no
Município de Campos Novos.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a ceder gratuitamente
ao Município de Campos Novos, pelo prazo de 5 (cinco) anos, o uso do
imóvel com área de 303,00 m² (trezentos e três metros quadrados), com
benfeitorias, matriculado sob o nº 6.007 no Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Campos Novos e cadastrado sob o nº 03412 no Sistema de
Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).
Art. 2º A cessão de uso de que trata esta Lei tem por finalidade a
instalação do órgão municipal de defesa do consumidor (PROCON).
Art. 3º O cessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:
I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
cessão de uso de que trata esta Lei;
II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da cessão de uso ou executar
atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a cessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a cessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do cessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado
todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo cessionário, sem que
ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.
Art. 5º Serão de responsabilidade do cessionário os custos, as
obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à execução dos
objetivos desta Lei, inclusive os de conservação, segurança, impostos e
taxas incidentes, bem como quaisquer outras despesas decorrentes da
cessão de uso, observado o disposto no parágrafo único do art. 4º desta Lei.
Art. 6º Enquanto durar a cessão de uso, o cessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
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desautorizados pelo cedente, sob pena de indenização dos danos, sem
prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.
Art. 7º Após a publicação desta Lei, cedente e cessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.
Art. 8º O Estado será representado no ato da cessão de uso
pelo titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Campos Novos.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 498/2017
Declara de utilidade pública a Associação
de Pais e Professores da Escola Básica
Municipal Professora Helena Martha Natália
Winckler, de Blumenau.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação de
Pais e Professores da Escola Básica Municipal Professora Helena
Martha Natália Winckler, com sede no Município de Blumenau.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;
IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o
recebimento, ou não, de verba pública, no exercício referente à
prestação de contas e, em caso afirmativo, especificando o valor, a
origem e a destinação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 513/2017
Declara de utilidade pública a Associação
Mão Amiga - Terapia e Recuperação
(AMATRE), de Laguna.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Mão Amiga - Terapia e Recuperação (AMATRE), com sede no
Município de Laguna.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;
IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o
recebimento, ou não, de verba pública, no exercício referente à
prestação de contas e, em caso afirmativo, especificando o valor, a
origem e a destinação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 516/2017
Declara de utilidade pública a Associação
Educacional do Bem Estar Animal de Porto
Belo - Anjos de Patas, de Porto Belo.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Associação
Educacional do Bem Estar Animal de Porto Belo - Anjos de Patas, com
sede no Município de Porto Belo.
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Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;
IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o
recebimento, ou não, de verba pública, no exercício referente à
prestação de contas e, em caso afirmativo, especificando o valor, a
origem e a destinação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 522/2017
Altera o art. 7º da Lei nº 16.281, de 2013,
que autoriza o Poder Executivo, por
intermédio da Companhia de Habitação do
Estado de Santa Catarina (COHAB), a
proceder à regularização fundiária e à
doação de imóvel no Município de Criciúma
e estabelece outras providências.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º O art. 7º da Lei nº 16.281, de 20 de dezembro de
2013, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º ..............................................................................
Parágrafo único. Ficam os donatários isentos do pagamento
do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos (ITCMD), para fins da regularização fundiária de que
trata esta Lei.” (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 527/2017
Declara de utilidade pública a Cruz
Vermelha Brasileira - Filial do Estado de
Santa Catarina, de Florianópolis.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Cruz Vermelha
Brasileira - Filial do Estado de Santa Catarina, com sede no Município
de Florianópolis.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;
IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o
recebimento, ou não, de verba pública, no exercício referente à
prestação de contas e, em caso afirmativo, especificando o valor, a
origem e a destinação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 542/2017
Autoriza a concessão de uso de imóvel no
Município de Joinville.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
gratuitamente ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Joinville, pelo
prazo de 30 (trinta) anos, o uso do imóvel com área de 849,37 m²
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(oitocentos e quarenta e nove metros e trinta e sete decímetros
quadrados), com benfeitorias, matriculado sob o nº 160.746 no 1º
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Joinville e cadastrado sob
o nº 00672 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado
da Administração (SEA).
Parágrafo único. De acordo com o inciso I do parágrafo único
do art. 7º da Lei nº 5.704, de 28 de maio de 1980, fica dispensada a
concorrência para a concessão de uso de que trata esta Lei por ser a
entidade constituída de fins sociais e declarada de utilidade pública
pela Lei municipal nº 1.082, de 13 de outubro de 1970.
Art. 2º A concessão de uso de que trata esta Lei tem por
finalidade possibilitar à entidade desenvolver atividades sindicais em
atendimento à comunidade rural da região, orientá-la sobre previdência
e documentação da propriedade rural, assistí-la em regularização
fundiária e na área de saúde e encaminhar interessados para cursos
técnicos de aprendizagem rural para jovens.
Art. 3º O concessionário, sob pena de rescisão antecipada,
não poderá:
I - transferir, parcial ou totalmente, direitos adquiridos com a
concessão de uso de que trata esta Lei;
II - oferecer o imóvel como garantia de obrigação; ou
III - desviar a finalidade da concessão de uso ou executar
atividades contrárias ao interesse público.
Art. 4º O Estado retomará a posse do imóvel nos casos em que:
I - ocorrer uma das hipóteses previstas no art. 3º desta Lei;
II - findarem as razões que justificaram a concessão de uso;
III - findar o prazo concedido para a concessão de uso;
IV - necessitar do imóvel para uso próprio; ou
V - houver desistência por parte do concessionário.
Parágrafo único. Ficam incorporadas ao patrimônio do Estado
todas as benfeitorias realizadas no imóvel pelo concessionário, sem
que ele tenha direito a indenização, caso ocorra qualquer uma das
situações constantes deste artigo.
Art. 5º Serão de responsabilidade do concessionário os
custos, as obras e os riscos inerentes aos investimentos necessários à
execução dos objetivos desta Lei, inclusive os de conservação,
segurança, impostos e taxas incidentes, bem como quaisquer outras
despesas decorrentes da concessão de uso, observado o disposto no
parágrafo único do art. 4º desta Lei.
Art. 6º Enquanto durar a concessão de uso, o concessionário
defenderá o imóvel contra esbulhos, invasões e outros usos
desautorizados pelo concedente, sob pena de indenização dos danos,
sem prejuízo do estabelecido no art. 103 da Constituição do Estado.
Art. 7º Após a publicação desta Lei, concedente e concessionário
firmarão contrato para estabelecer os seus direitos e as suas obrigações.
Art. 8º O Estado será representado no ato da concessão de
uso pelo titular da SEA ou por quem for legalmente constituído.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 543/2017
Autoriza a doação de imóvel no Município
de Blumenau.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar
ao Município de Blumenau o imóvel com área de 19.705,37 m² (dezenove
mil, setecentos e cinco metros e trinta e sete decímetros quadrados), sem
benfeitorias, matriculado sob o nº 25.851 no 3º Ofício de Registro de
Imóveis da Comarca de Blumenau e cadastrado sob o nº 03006 no Sistema
de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado da Administração (SEA).
Parágrafo único. Caberá ao Município promover e executar as
ações necessárias à titularização da propriedade.
Art. 2º A doação de que trata esta Lei tem por finalidade a
construção de um ambulatório geral por parte do Município.
Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão:
I - desviar a finalidade da doação ou deixar de utilizar o imóvel;
II - deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de 2
(dois) anos, contados a partir da data de publicação desta Lei; ou
III - hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou
onerosa, total ou parcialmente, o imóvel.
Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo
deverão constar da escritura pública de doação do imóvel, sob
pena de nulidade do ato.
Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será
realizada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem indenização por benfeitorias construídas.
Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará ao
donatário o direito de retenção no caso de reversão do imóvel.
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Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta do Município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a
elas relacionados.
Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo
titular da SEA ou pelo titular da Agência de Desenvolvimento
Regional de Blumenau.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Fica revogada a Lei nº 15.049, de 30 de dezembro de
2009.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 547/2017
Declara de utilidade pública a Casa de
Apoio a Pessoas com Câncer Maria Tereza,
Filial de Lages.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a Filial da Casa de Apoio
a Pessoas com Câncer Maria Tereza, com sede no Município de Lages.
Art. 2º À entidade de que trata o art. 1º desta Lei ficam
assegurados todos os direitos prescritos na legislação vigente.
Art. 3º A entidade deverá encaminhar, anualmente, à Assembleia
Legislativa, até 17 de julho do exercício subsequente, para o devido controle,
sob pena de revogação da presente Lei, os seguintes documentos:
I - relatório anual de atividades do exercício anterior;
II - atestado de funcionamento atualizado, nos termos da
legislação vigente;
III - certidão atualizada do registro da entidade no Cartório de
Registro de Pessoas Jurídicas;
IV - balancete contábil; e
V - declaração do presidente da entidade atestando o
recebimento, ou não, de verba pública, no exercício referente à
prestação de contas e, em caso afirmativo, especificando o valor, a
origem e a destinação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 550/2017
Autoriza a doação de imóvel no Município
de Ituporanga.
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e doar
ao Município de Ituporanga o imóvel com área de 8.516,90 m² (oito mil,
quinhentos e dezesseis metros e noventa decímetros quadrados), com
benfeitorias não averbadas, matriculado sob o nº 2.401 no Ofício de
Registro de Imóveis da Comarca de Ituporanga e cadastrado sob o nº
3981 no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Estado
da Administração (SEA).
Parágrafo único. Caberá ao Município promover e executar as
ações necessárias à titularização da propriedade, bem como à
averbação das benfeitorias existentes no imóvel.
Art. 2º A doação de que trata esta Lei tem por finalidade o
desenvolvimento de atividades culturais e esportivas pelo Município.
Art. 3º O donatário não poderá, sob pena de reversão:
I - desviar a finalidade da doação ou deixar de utilizar o imóvel;
II - deixar de cumprir os encargos da doação no prazo de 2
(dois) anos, contados a partir da data de publicação desta Lei; ou
III - hipotecar, alienar, alugar, ceder de forma gratuita ou
onerosa, total ou parcialmente, o imóvel.
Parágrafo único. As disposições previstas neste artigo
deverão constar da escritura pública de doação do imóvel, sob
pena de nulidade do ato.
Art. 4º A reversão de que trata o art. 3º desta Lei será
realizada independentemente de notificação judicial ou extrajudicial,
sem indenização por benfeitorias construídas.
Art. 5º A edificação de benfeitorias não outorgará ao
donatário o direito de retenção no caso de reversão do imóvel.
Art. 6º As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta do Município, vedado ao Estado arcar com quaisquer ônus a
elas relacionados.
Art. 7º O Estado será representado no ato de doação pelo
titular da SEA ou por quem for legalmente constituído.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 20 de dezembro de
2017.
Deputado JEAN KUHLMANN
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––––– ∗ ∗ ∗ ––––––

