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

ATAS DE COMISSÕES
PERMANENTES

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA

Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às onze

horas e trinta minutos, na Sala de Reunião das Comissões, sob a

Presidência do senhor Deputado Dr. Vicente Caropreso, com amparo

nos artigos 133 e 136 do Regimento Interno, foram abertos os

trabalhos da 5ª Reunião Ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos

da Pessoa com Deficiência, referente à 1ª Sessão Legislativa da 19ª

Legislatura. Foram registradas as presenças dos seguintes Deputados:

Deputado Jessé Lopes, Deputado Jerry Comper substituindo o

Deputado Valdir Cobalchini conforme Ofício Interno 327/2019,

Deputado Fernando Krelling, Deputado José Milton Scheffer e Deputada

Marlene Fengler. Foi justificada a ausência da Deputada Luciane

Carminatti conforme Ato da Presidência nº 099-DL/2019. Havendo

quórum regimental, o senhor Presidente abriu a reunião, agradeceu a

presença de todos os presentes e submeteu à apreciação a Ata da 4ª

Reunião Ordinária, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência,

em atenção ao expediente o senhor Presidente apresentou Ofício, de

autoria do Ministério Público do Trabalho, solicitando apoio desta

Comissão para o Lançamento do Painel de Informações e estatísticas

sobre Pessoas com Deficiência do Radar SIT- Secretaria de Inspeção do

Trabalho e o Lançamento da Coletânea de livros dos Principais Direitos

da Pessoa com Deficiência, a ser realizado no dia três de dezembro do

corrente ano no Plenarinho Deputado Paulo Stuart. Wright que, posto

em discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Em seguida

apresentou Coletânea dos Livros dos Direitos da Pessoa com

Deficiência acerca dos temas: Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de

dois mil e quinze e, Legislação do Estado de Santa Catarina de

Inclusão da Pessoa com Deficiência que serão lançados oficialmente

no dia três de dezembro junto com o material do Ministério Público do

Trabalho. Ato contínuo, em atenção à ordem do dia, o senhor

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª
LEGISLATURA

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, em
cumprimento aos artigos 133 e 135 do Regimento Interno, reuniram-se
na Sala de Reunião das Comissões da Assembleia Legislativa do
Estado de Santa Catarina sob a Presidência do Senhor Deputado
Romildo Titon, os Deputados Membros da Comissão de Constituição e
Justiça: Fabiano da Luz, Ivan Naatz, João Amin, Luiz Fernando Vampiro,
Paulinha, Maurício Eskudlark, Milton Hobus e Sargento Lima,
substituindo a Deputada Ana Campagnolo, ausente justificadamente
conforme ofício nº 0050/2019. Havendo quorum regimental, o
presidente abriu os trabalhos apresentando relatório à
MPV/0226/2019, de autoria do Governador do Estado, que “reduz a
base de cálculo do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações
com insumos agropecuários, de acordo com sua classificação
toxicológica, e estabelece outras providências”. Exarou parecer
favorável à emenda substitutiva global, que posto em discussão e
votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o
presidente agradeceu a presença dos Senhores Deputados e dos
demais presentes e encerrou a reunião, da qual eu, Lyvia Mendes
Corrêa, Chefe de Secretaria desta Comissão, lavrei esta Ata que, após
lida e aprovada por todos os membros do colegiado, será assinada
pelo Senhor Presidente e, posteriormente, publicada no Diário da
Assembleia.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2019.
Deputado Romildo Titon

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
–––– * * * ––––
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Presidente abriu a palavra aos membros para discussão de matérias. A

senhora Deputada Marlene Fengler apresentou a matéria

PL/0119.4/2019, de autoria do Deputado Fernando Krelling, que

“dispõe sobre o benefício de isenção de inscrição em programas ou

eventos esportivos para atletas voluntários no Estado de Santa

Catarina.” Exarou parecer favorável que, posto em discussão e votação

foi concedida vista em gabinete ao Deputado Jessé Lopes. O senhor

Deputado Dr. Vicente Caropreso apresentou as seguintes matérias:

PL/0004.5/2019, de autoria do Deputado Jair Miotto, que “obriga os

estabelecimentos públicos e privados no Estado de Santa Catarina a

inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do

transtorno dos espectros autista, autismo.” Os Deputados Dr. Vicente

Caropreso e Marlene Fengler devolveram voto vista sem manifestação.

Posta em discussão e votação a matéria foi concedida vista em

gabinete ao Deputado José Milton Scheffer; PL/0126.3/2019, de

autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro, que “dispõe sobre as

diretrizes para a política de diagnóstico precoce e tratamento dos

sintomas da síndrome do autismo no âmbito do sistema de saúde do

Estado de Santa Catarina.” Requereu diligência à Secretaria de Estado

da Saúde, ao Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e à

Fundação Catarinense de Educação Especial que, posta em discussão

e votação foi aprovada por unanimidade. Na sequência o senhor

Presidente convidou para se sentarem à Mesa as seguintes auto-

ridades: senhor Valdeci da Silva, representando o Presidente da

Fesporte e, a senhora Luci de Barros, assistente de Gerência do

Paradesporto, para explanação sobre o Parajesc e sobre a décima

quinta edição do Parajasc, que foi realizado na cidade de Caçador. O

senhor Valdeci da Silva apresentou dois vídeos sobre os eventos;

expôs dados acerca repasse para as cidades sede; salientou que no

próximo ano se pretende aplicação da verba em acessibilidade

deixando legado nas regiões, que houve aumento de participação dos

municípios e atletas, que se está fazendo levantamento junto às

cidades sede para demonstrar ao governo o impacto financeiro positivo

para os municípios; frisou que foram arrecadados mais de um milhão

de reais em ICMS para os municípios, que estão planejando novos

circuitos e que, o esporte é transformador para os atletas e suas

famílias. Ato contínuo o senhor Presidente abriu a palavra para

pronunciamento dos senhores Deputados. O senhor Deputado

Fernando Krelling parabenizou toda a equipe da Fesporte pelo trabalho;

salientou o esporte como uma oportunidade na vida das pessoas, que

em reunião com o Presidente do Comitê Paraolímpico Nacional, Santa

Catarina foi citada como referência em eventos paradesportivos e,

frisou a importância de legado de acessibilidade para os municípios. A

senhora Deputada Marlene Fengler parabenizou o trabalho da Fesporte;

ressaltou a importância de um legado de acessibilidade para os

municípios e a importância da inclusão através do esporte e, da

construção de políticas públicas permanentes aos atletas do Estado;

sobre o benefício de isenção de inscrição em programas ou eventos

esportivos para atletas voluntários, se colocou favorável. O senhor

Deputado Jessé Lopes salientou a importância desta Comissão e do

tema; parabenizou a Fesporte pela realização dos eventos e, pontuou

preocupação com o benefício de isenção de inscrição em programas ou

eventos esportivos para atletas voluntários em relação a eventos

privados. O senhor Deputado Jerry Comper pontuou que em conversa

com o Governador, foi citado paratleta de Atalanta que competia pela

cidade de Rio do Sul e que hoje representa o Brasil em competições

internacionais e, parabenizou a Fesporte pelo trabalho. O senhor

Deputado Dr. Vicente Caropreso destacou a importância do legado de

acessibilidade aos municípios para dar impulso a um processo de

transformação das construções públicas e privadas para torna-las mais

acessíveis; evidenciou a importância de mecanismos de auxílio às

cidades sede; parabenizou o trabalho da Fesporte e, realçou que esta

Comissão deve debater no próximo ano o tema do turismo acessível.

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença

dos senhores Deputados e demais convidados e, encerrou a presente

reunião. E para constar, eu, secretária da Comissão, Janice Aparecida

Steidel Krasniak, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada será

assinada pelo senhor Presidente e, posteriormente será publicada no

Diário da Assembleia Legislativa.

Deputado Dr. Vicente Caropreso

Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com

Deficiência
–––– * * * ––––

PORTARIAS

PORTARIA Nº 107, de 05 de fevereiro de 2020
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

RESOLVE: Com base no Art. 1º parágrafo único do Ato
da Mesa nº 396, de 29 de novembro de
2011, e do item II, da cláusula quinta do
Termo de Compromisso de Ajustamento
de Conduta entre MPSC e a ALESC, de
25 de outubro de 2011.

PUBLICAR que o servidor abaixo relacionado exerce
Atividade Administrativa Interna, a contar de 05 de fevereiro de 2020.

Gab Dep Laercio Schuster

Matrícula Nome do Servidor

9357 JAIME JOEL AVENDANO JARA

Carlos Antonio Blosfeld
Diretor de Recursos Humanos

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 108, de 05 de fevereiro de 2020
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR o servidor AMILTON GONCALVES,

matrícula nº 1448, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a função de Gerência - Centro de
Memória, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva titular, ANA
TERRA DEPIZZOLATTI GONCALVES, matrícula nº 7207, que se encontra
em fruição de licença-prêmio, por 90 (noventa dias), a contar de 26 de
fevereiro de 2020 (DL - COORDENADORIA DE DOCUMENTACAO).

ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício.
Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 109, de 05 de fevereiro de 2020
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR o servidor AMILTON GONCALVES,

matrícula nº 1448, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, a função de Gerência - Centro de
Memória, código PL/FC-5, do Grupo de Atividades de Função de
Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva titular, ANA
TERRA DEPIZZOLATTI GONCALVES, matrícula nº 7207, que se encontra
em fruição de férias, por 30 (trinta dias), no período de 20 a 31 de
janeiro de 2020; e 03 a 20 de fevereiro de 2020 (DL -
COORDENADORIA DE DOCUMENTACAO).

ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício.
Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

–––– * * * ––––

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação
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PORTARIA Nº 110, de 05 de fevereiro de 2020 PORTARIA Nº 114, de 05 de fevereiro de 2020
O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA

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

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

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63 da
Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

RESOLVE: nos termos dos arts. 9º e 11 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,

PRORROGAR LICENÇA para tratamento de saúde dos
servidores abaixo relacionados:

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº

0461 ZELIA TEREZINHA DE SOUZA 08 09/12/2019 0143/2020
6341 VIVIANE CAMARGOS DE

SOUSA
60 12/12/2019 0144/2020

NOMEAR ALECIO ALBERTO JAHNKE, para exercer o cargo
de provimento em comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-67,
Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia
Legislativa, a contar da data de sua posse (Gab Fabiano da Luz - Saudades).

1584 VERA MATTOS 60 08/12/2019 0145/2020
1962 ARGILIO MELLO ALVES 60 20/12/2019 0146/2020
Neroci da Silva Raupp

Carlos Antonio BlosfeldDiretor-Geral
Diretor de Recursos Humanos–––– * * * ––––

–––– * * * ––––PORTARIA Nº 111, de 05 de fevereiro de 2020

REDAÇÕES FINAISO DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no
exercício das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 18 da
Resolução nº 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada pela Lei
Complementar nº 642, de 22 de janeiro de 2015, REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 184/2019

Dispõe sobre a execução orçamentária de
emendas parlamentares aos Municípios
declarados em estado de emergência ou de
calamidade pública.

RESOLVE:
DESIGNAR a servidora FABIANA PREVEDELLO,

matrícula nº 4972, do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa,
para exercer, em substituição, o cargo de Diretor Legislativo, código
PL/DAS-7, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, JOSE
ALBERTO BRAUNSPERGER, matrícula nº 1566, que se encontra em
fruição de férias por 30 dias, a contar de 03 de fevereiro de 2020 (DG -
Diretoria Legislativa).

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º O Governo do Estado de Santa Catarina deve priorizar

a execução orçamentária decorrente das emendas parlamentares, já
publicadas no Diário Oficial, aos Municípios que declarem estado de
emergência ou de calamidade pública nos termos da legislação vigente.

Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

Parágrafo único. A execução orçamentária das emendas
parlamentares que trata esta Lei deve ocorrer no prazo máximo de até
30 (trinta) dias a contar da comunicação de decretação do estado de
emergência ou de calamidade pública.

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 112, de 05 de fevereiro de 2020
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 17 de dezembro de

2019.RESOLVE:
ART. 1º DESIGNAR a servidora CAROLINE CRISTINA

CARDOSO RAMOS, matrícula nº 7175, do Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa, para exercer, em substituição, a função de
Assistência técnica de direção, código PL/FC-4, do Grupo de Atividades
de Função de Confiança, enquanto durar o impedimento da respectiva
titular, FABIANA PREVEDELLO, matrícula nº 4972, que se encontra
substituindo o Diretor Legislativo por 30 (trinta) dias, a contar de 03 de
fevereiro de 2020 (DG- DIRETORIA LEGISLATIVA).

Deputado MARCOS VIEIRA
Presidente da Comissão de Finanças e Tributação

–––– * * * ––––
EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº

0187.5/2019
O Projeto de Lei nº 0187.5/2019 passa a ter a seguinte redação:

“PROJETO DE LEI Nº 0187.5/2019
Altera a Lei nº 15.617, de 2011, que “Dispõe que todos os
atos oficiais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
do Ministério Público e do Tribunal de Contas, e dos órgãos que
especifica, que impliquem na realização de despesas públicas,
deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado”, com o fim de
incluir a publicação de ingressos, transferências e receitas
públicas, no âmbito do Poder Executivo, bem como atualizar a sua
redação ao decidido na ADI TJSC nº 2012.012467-5.

ART. 2º Com base no § 2º do art. 26 da Resolução nº
002/2006, por estar no exercício de função de confiança, no período, o
servidor não perceberá o adicional de exercício.
Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
PORTARIA Nº 113, de 05 de fevereiro de 2020
O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no

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

Art. 1º A ementa da Lei nº 15.617, de 10 de novembro de
2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Dispõe que todos os atos oficiais dos
Poderes Executivo e Legislativo e das
entidades que especifica, que impliquem na
realização de despesas públicas, deverão ser
publicados no Diário Oficial do Estado, bem
como todas as rubricas de ingressos,
transferências e receitas públicas, no âmbito
do Poder Executivo. (NR)”

RESOLVE: com fundamento no art. 62, I, e art. 63, caput,
da Lei nº 6.745, de 28 de dezembro de 1985,

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde aos
servidores abaixo relacionados:

Matr Nome do Servidor Qde
dias

Início em Proc. nº

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 15.617, de 2011, passa a vigorar
com a seguinte redação:

2591 JULIO CESAR CANCELLIER DE
OLIVO

10 08/12/2019 0141/2020

5209 FABRICIO DA CUNHA WOLFF 14 31/12/2019 0142/2020 “Art. 1º Todos os atos oficiais dos Poderes Executivo e
Legislativo e das autarquias, sociedades de economia mista, empresas
públicas, fundações públicas e entidades paraestatais que impliquem
na realização de despesas públicas, bem como todas as rubricas de

Neroci da Silva Raupp
Diretor-Geral

–––– * * * ––––
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ingressos, transferências e receitas públicas, no âmbito do Poder
Executivo, deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado, inclusive
na versão eletrônica, ficando extintas quaisquer outras formas de publicação
oficial, ressalvadas as publicações disciplinadas pelas leis federais em vigor.

Além disso, a proposição acessória, em seu art. 3º, otimiza
as redações primais propostas na forma dos novos §§ 3º e 4º ao art.
1º da Lei nº 15.617, de 2011 (art. 2º do PL), nos termos do ora
propostos §§ 9º e 10 ao art. 2º da Lei.

§ 1º Todos os atos administrativos realizados e contratos
firmados pelos entes discriminados no caput, que importem em
despesas públicas, inclusive a aquisição de bens móveis e imóveis,
doações, cessões, operações financeiras de qualquer natureza,
ingresso, exoneração e aposentadoria de membros dos Poderes
Executivo e Legislativo, e a admissão, exoneração e aposentadoria de
servidores e funcionários, inclusive os comissionados, contratação,
demissão e aposentadoria de empregados públicos, contratação de
prestadores de serviços e pagamento de diárias, deverão ser encaminhados
à Diretoria de Imprensa Oficial do Estado, para sua devida publicação.

Ante o exposto, solicito aos meus pares o acolhimento da
presente Emenda Substitutiva Global.
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 187/2019

Altera a Lei nº 15.617, de 2011, que “Dispõe que todos os
atos oficiais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
do Ministério Público e do Tribunal de Contas, e dos órgãos que
especifica, que impliquem na realização de despesas públicas,
deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado”, com o fim de
incluir a publicação de ingressos, transferências e receitas
públicas, no âmbito do Poder Executivo, bem como atualizar a sua
redação ao decidido na ADI TJSC nº 2012.012467-5.

.................................................................................  (NR)” A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
Art. 3º O art. 2º da Lei nº 15.617, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:
DECRETA:
Art. 1º A ementa da Lei nº 15.617, de 10 de novembro de

2011, passa a vigorar com a seguinte redação:“Art. 2º ..............................................................................
.......................................................................................... “Dispõe que todos os atos oficiais dos

Poderes Executivo e Legislativo e das
entidades que especifica, que impliquem na
realização de despesas públicas, deverão ser
publicados no Diário Oficial do Estado, bem
como todas as rubricas de ingressos,
transferências e receitas públicas, no âmbito
do Poder Executivo.”(NR)

§ 2º Deverão ser publicados, ainda, todos os atos de
ingresso, exoneração e aposentadoria de membros dos Poderes
Executivo e Legislativo e a admissão, exoneração e aposentadoria, de
servidores e funcionários, inclusive os comissionados, contratação,
demissão e aposentadoria de empregados públicos e contratação de
prestadores de serviços, com a discriminação do nome, subsídio,
vencimento ou provento e lotação do mesmo, bem como os contratos
firmados para prestação de serviços por terceirizados. Art. 2º O art. 1º da Lei nº 15.617, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:§ 7º ...................................................................................
“Art. 1º Todos os atos oficiais dos Poderes Executivo e

Legislativo e das autarquias, sociedades de economia mista, empresas
públicas, fundações públicas e entidades paraestatais que impliquem
na realização de despesas públicas, bem como todas as rubricas de
ingressos, transferências e receitas públicas, no âmbito do Poder
Executivo, deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado, inclusive
na versão eletrônica, ficando extintas quaisquer outras formas de publicação
oficial, ressalvadas as publicações disciplinadas pelas leis federais em vigor.

I - membros dos Poderes Executivo e Legislativo, servidores e
funcionários, inclusive os comissionados, empregados públicos, e
prestadores de serviços;

..........................................................................................
XII - orçamento de cada Poder do Estado;
..........................................................................................
§ 9º Além do disposto neste artigo, o Poder Executivo deverá

incluir, no Portal da Transparência, todas as rubricas de ingressos e
transferências de receitas públicas, com o maior grau de detalhamento
possível, identificados, no caso de cada uma dessas receitas, os
montantes recebidos por espécie.

§ 1º Todos os atos administrativos realizados e contratos
firmados pelos entes discriminados no caput, que importem em
despesas públicas, inclusive a aquisição de bens móveis e imóveis,
doações, cessões, operações financeiras de qualquer natureza,
ingresso, exoneração e aposentadoria de membros dos Poderes
Executivo e Legislativo, e a admissão, exoneração e aposentadoria de
servidores e funcionários, inclusive os comissionados, contratação,
demissão e aposentadoria de empregados públicos, contratação de
prestadores de serviços e pagamento de diárias, deverão ser encaminhados
à Diretoria de Imprensa Oficial do Estado, para sua devida publicação.

§ 10. O Poder Executivo publicará, no Portal da
Transparência, até o 5º (quinto) dia do mês seguinte, o somatório
mensal e acumulado anual da arrecadação, individualizados por tipo de
receita, conforme Tabela de Códigos de Receita da Secretaria da
Fazenda, e por setor econômico, conforme a classificação dos Grupos
de Especialistas Setoriais da Secretaria da Fazenda, comparando-os
estatisticamente aos últimos 3 (três) anos. (NR)”

................................................................................. ” (NR)
Art. 3º O art. 2º da Lei nº 15.617, de 2011, passa a vigorar

com a seguinte redação:Art. 4º O art. 5º da Lei nº 15.617, de 2011, passa a vigorar
com a seguinte redação: “Art. 2º ..............................................................................

“Art. 5º Os Poderes Executivo e Legislativo, assim como
as autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas,
fundações públicas e as entidades paraestatais, deverão se
adequar ao disposto na presente Lei no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data da publicação desta Lei,
ressalvados os prazos previstos na Lei Complementar federal nº
101, de 4 de maio de 2000. (NR)”

..........................................................................................
§ 2º Deverão ser publicados, ainda, todos os atos de

ingresso, exoneração e aposentadoria de membros dos Poderes
Executivo e Legislativo e a admissão, exoneração e aposentadoria, de
servidores e funcionários, inclusive os comissionados, contratação,
demissão e aposentadoria de empregados públicos e contratação de
prestadores de serviços, com a discriminação do nome, subsídio,
vencimento ou provento e lotação do mesmo, bem como os contratos
firmados para prestação de serviços por terceirizados.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Sala das Comissões,

..........................................................................................Deputado Laércio Schuster
§ 7º ...................................................................................APROVADO EM TURNO ÚNICO
I - membros dos Poderes Executivo e Legislativo, servidores e

funcionários, inclusive os comissionados, empregados públicos, e
prestadores de serviços;

Em Sessão de 18/12/19
JUSTIFICAÇÃO

A Emenda Substitutiva Global que ora apresento tem,
primeiramente, o condão de aperfeiçoar o texto original do Projeto de
Lei nº 0187.5/2019, de modo a atualizar a redação da Lei nº 15.617,
de 10 de novembro de 2011, ao que foi decidido pelo Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, na ADI nº 2012.012467-5, que julgou esta
parcialmente procedente no que tange à inconstitucionalidade das
expressões “Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas”,
contidas no seu art. 1º, caput, art. 2º, § 2º e § 7º, I e XII, e no art. 5º.

..........................................................................................
XII - orçamento de cada Poder do Estado;
..........................................................................................
..........................................................................................
§ 9º Além do disposto neste artigo, o Poder Executivo deverá

incluir, no Portal da Transparência, todas as rubricas de ingressos e
transferências de receitas públicas, com o maior grau de detalhamento
possível, identificados, no caso de cada uma dessas receitas, os
montantes recebidos por espécie.Nessa linha, por meio desta proposição acessória, são

suprimidos daqueles dispositivos legais tais expressões, de sorte a
excluir o Poder Judiciário, o MPSC e o TCE do alcance da Lei estadual
em questão, conforme decido pelo TJSC.

§ 10. O Poder Executivo publicará, no Portal da
Transparência, até o 5º (quinto) dia do mês seguinte, o somatório
mensal e acumulado anual da arrecadação, individualizados por tipo de
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receita, conforme Tabela de Códigos de Receita da Secretaria da
Fazenda, e por setor econômico, conforme a classificação dos Grupos
de Especialistas Setoriais da Secretaria da Fazenda, comparando-os
estatisticamente aos últimos 3 (três) anos.” (NR)

Art. 3º Os débitos decorrentes do IPVA, das multas aplicadas
e demais débitos relativos ao veículo poderão ser pagos à vista, por
meio do cartão de débito, ou parcelados, por meio de cartão de crédito, em
até 12 (doze) vezes, com a imediata regularização da situação do veículo.

Art. 4º O art. 5º da Lei nº 15.617, de 2011, passa a vigorar
com a seguinte redação:

§ 1º O recolhimento junto ao agente arrecadador será
realizado no mesmo dia da operação financeira relativa ao cartão e de
forma integral para os cofres públicos.“Art. 5º Os Poderes Executivo e Legislativo, assim como

as autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas,
fundações públicas e as entidades paraestatais, deverão se
adequar ao disposto na presente Lei no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data da publicação desta Lei,
ressalvados os prazos previstos na Lei Complementar federal nº
101, de 4 de maio de 2000.” (NR)

§ 2º Os encargos e eventuais diferenças de valores a serem
cobrados por conta da utilização do cartão de débito ou crédito ficam
exclusivamente a cargo do seu titular.

Art. 4º Para a fiel execução da presente Lei, as empresas
credenciadoras, subcredenciadoras ou facilitadoras poderão ser habili-
tadas, por meio de credenciamento, para processar as operações finan-
ceiras e os respectivos pagamentos.Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 18 de dezembro de
2019.

§ 1º O credenciamento somente poderá ser efetuado sem
ônus para o Estado.

Deputado ROMILDO TITON § 2º As empresas credenciadoras, subcredenciadoras ou
facilitadoras, referidas no caput, deverão:Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

–––– * * * –––– I - ser autorizadas, por instituição credenciadora
supervisionada pelo Banco Central do Brasil, a processar pagamentos à
vista ou parcelados, mediante uso de cartões de débito e crédito
normalmente aceitos no mercado, sem restrição de bandeiras; e

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 206/2016
Dispõe sobre a publicação da lista de
medicamentos distribuídos gratuitamente à
população pelo Sistema Único de Saúde (SUS). II - apresentar ao contribuinte os planos de pagamento dos

débitos em aberto, possibilitando ao titular do cartão conhecer
previamente os custos adicionais de cada forma de pagamento e
decidir pela opção que melhor atenda às suas necessidades.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Os postos de distribuição gratuita de medicamentos,

bem como as farmácias populares deverão afixar em suas
dependências mural com a lista dos medicamentos em estoque.

§ 3º Além do disposto no caput, poderão ser firmados acordos e
parcerias técnico-operacionais, inclusive para a implantação de postos de
atendimento autorizados a receber os débitos de que trata esta Lei.§ 1º A lista com os medicamentos em estoque deve estar

disponível também no sítio eletrônico da Secretaria Estadual de Saúde. Art. 5º O parcelamento poderá englobar um ou mais débitos
relativos ao veículo, ficando excluídos os itens a seguir dispostos:§ 2º Os medicamentos momentaneamente indisponíveis

também devem ser listados, com a data provável de sua
disponibilização.

I - as multas inscritas em dívida ativa;
II - os parcelamentos inscritos em cobrança administrativa;

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o
estabelecimento infrator às seguintes penalidades:

III - os veículos licenciados em outras Unidades da
Federação; e

I - advertência por escrito na primeira autuação, pela autoridade
competente; e

IV - as multas aplicadas por outros órgãos autuadores que
não autorizam o parcelamento ou arrecadação por meio de cartões de
crédito ou débito.II - multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por infração, dobrada

no caso de reincidência, reajustada, anualmente, com base na variação
do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV) ou por índice que
vier a substituí-lo.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
Sala da Comissão, 27/11/2019

Deputado José Milton Scheffer
Parágrafo único. Os recursos oriundos da arrecadação das

multas devem ser recolhidos em favor do Fundo Estadual de Saúde.
APROVADO EM TURNO ÙNICO
Em Sessão de 18/12/19

Art. 3º Esta Lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta)
dias a contar da data de sua publicação.

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 220/2018
Dispõe sobre o pagamento, por meio de
cartão de débito e de crédito, dos débitos
decorrentes do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA), das multas e
demais débitos relativos ao veículo no âmbito
do Estado de Santa Catarina.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 18 de dezembro de
2019.

Deputado ROMILDO TITON
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça

–––– * * * ––––
EMENDA SUBSTITUTIVA GLOBAL AO PROJETO DE LEI Nº

0220.0/2018
A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:

O Projeto de Lei nº 0220.0/2018 passa a ter a seguinte redação: Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o pagamento, por meio de
cartão de débito e de crédito, dos débitos decorrentes do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), das multas e
demais débitos relativos ao veículo no Estado.

“PROJETO DE LEI Nº 0220.0/2018
Dispõe sobre o pagamento, por meio de
cartão de débito e de crédito, dos débitos
decorrentes do Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores (IPVA), das multas e
demais débitos relativos ao veículo no âmbito
do Estado de Santa Catarina.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - credenciadora (adquirente): instituição responsável pela

liquidação financeira das transações por meio de cartão, de débito e
crédito, e pela relação com as bandeiras e emissores de cartões;

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o pagamento, por meio de
cartão de débito e de crédito, dos débitos decorrentes do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), das multas e
demais débitos relativos ao veículo no Estado.

II - subcredenciadora (subadquirente) ou facilitadora do
pagamento: é a instituição que de algum modo intermedeia o
pagamento para outros;

III - agente arrecadador: instituição bancária contratada pela
Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) a arrecadar tributos e outras
receitas públicas; e

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - credenciadora (adquirente): instituição responsável pela

liquidação financeira das transações por meio de cartão, de débito e
crédito, e pela relação com as bandeiras e emissores de cartões;

IV - contribuinte: pessoa, física ou jurídica, que se apresente junto
à empresa credenciada pela SEF a fim de obter o pagamento de débito fiscal
relativo ao IPVA, bem como de outros débitos relativos a veículo automotor,
não inscritos na dívida ativa, por meio de cartão de crédito e débito.

II - subcredenciadora (subadquirente) ou facilitadora do
pagamento: é a instituição que de algum modo intermedeia o
pagamento para outros; Art. 3º Os débitos decorrentes do IPVA, das multas

aplicadas e demais débitos relativos ao veículo poderão ser pagos
à vista, por meio do cartão de débito, ou parcelados, por meio de
cartão de crédito, em até 12 (doze) vezes, com a imediata
regularização da situação do veículo.

IV - agente arrecadador: instituição bancária contratada pela
Secretaria de Estado da Fazenda (SEF) a arrecadar tributos e outras
receitas públicas; e

V - contribuinte: pessoa, física ou jurídica, que se apresente junto
à empresa credenciada pela SEF a fim de obter o pagamento de débito fiscal
relativo ao IPVA, bem como de outros débitos relativos a veículo automotor,
não inscritos na dívida ativa, por meio de cartão de crédito e débito.

§ 1º O recolhimento junto ao agente arrecadador será
realizado no mesmo dia da operação financeira relativa ao cartão e de
forma integral para os cofres públicos.
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§ 2º Os encargos e eventuais diferenças de valores a serem
cobrados por conta da utilização do cartão de débito ou crédito ficam
exclusivamente a cargo do seu titular.

I - 2 (duas) pessoas jurídicas credenciadas nos Municípios
com até 10 (dez) mil veículos registrados; e

II - 1 (uma) nova habilitação para pessoa jurídica credenciada
a cada novo grupo de 10 (dez) mil veículos registrados, naqueles
Municípios que superem 10 (dez) mil veículos credenciados.

Art. 4º Para a fiel execução da presente Lei, as empresas
credenciadoras, subcredenciadoras ou facilitadoras poderão ser habili-
tadas, por meio de credenciamento, para processar as operações finan-
ceiras e os respectivos pagamentos.

§ 2º O DETRAN promoverá, anualmente, o levantamento da
frota de veículos registrados em cada Município e o número de pessoas
jurídicas habilitadas naquela localidade.§ 1º O credenciamento somente poderá ser efetuado sem

ônus para o Estado. § 3º O levantamento mencionado no § 2º deste artigo poderá
contar com o auxílio e o apoio material e operacional das entidades e
das associações constituídas pelos 3 (três) despachantes de trânsito
ou pelas empresas credenciadas, nos termos de convênio.

§ 2º As empresas credenciadoras, subcredenciadoras ou
facilitadoras, referidas no caput deste artigo, deverão:

I - ser autorizadas, por instituição credenciadora
supervisionada pelo Banco Central do Brasil, a processar pagamentos à
vista ou parcelados, mediante uso de cartões de débito e crédito
normalmente aceitos no mercado, sem restrição de bandeiras; e

§ 4º Havendo vagas abertas para habilitação de pessoas
jurídicas credenciadas, cumpre ao DETRAN promover, no prazo máximo
de 6 (seis) meses, a abertura de procedimento administrativo para
preenchê-las, observado o rito do § 6º deste artigo.II - apresentar ao contribuinte os planos de pagamento dos

débitos em aberto, possibilitando ao titular do cartão conhecer
previamente os custos adicionais de cada forma de pagamento e
decidir pela opção que melhor atenda às suas necessidades.

§ 5º Caso a pessoa jurídica habilitada deixe de preencher os
requisitos de credenciamento definidos pelo CONTRAN e por esta Lei,
cumpre ao DETRAN cassar a habilitação que lhe foi concedida e
promover, no prazo máximo de 6 (seis) meses, a abertura de procedi-
mento administrativo para a habilitação e o preenchimento da vaga aberta,
observado o rito do § 6º deste artigo e o disposto no art. 8º desta Lei.

§ 3º Além do disposto no caput, poderão ser firmados acordos e
parcerias técnico-operacionais, inclusive para a implantação de postos de
atendimento autorizados a receber os débitos de que trata esta Lei. § 6º Havendo mais de uma pessoa jurídica interessada em

habilitar-se para a vaga aberta, o DETRAN adotará o sorteio como
critério de seleção, conferindo à primeira colocada o direito subjetivo à
habilitação e ao preenchimento na vaga aberta, observando-se que:

Art. 5º O parcelamento poderá englobar um ou mais débitos
relativos ao veículo, ficando excluídos os itens a seguir dispostos:

I - as multas inscritas em dívida ativa;
II - os parcelamentos inscritos em cobrança administrativa; I - a pessoa jurídica melhor classificada terá 5 (cinco) dias

para formalizar sua habilitação junto ao DETRAN; eIII - os veículos licenciados em outras Unidades da
Federação; e II - na hipótese de desistência, ou não sendo formalizada a

habilitação no prazo fixado no inciso I deste parágrafo, a pessoa
jurídica classificada na posição imediatamente subsequente será
intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, habilitar-se junto ao DETRAN,
e assim sucessivamente, até o preenchimento das vagas abertas.

IV - as multas aplicadas por outros órgãos autuadores que
não autorizam o parcelamento ou arrecadação por meio de cartões de
crédito ou débito.

Art. 6º Esta Lei entra vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 18 de dezembro de

2019.
§ 7º A pessoa jurídica deverá iniciar suas atividades em

até, no máximo, 60 (sessenta) dias após a sua habilitação, sob
pena de caducidade.Deputado ROMILDO TITON

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça § 8º No mesmo prazo do § 7º deste artigo, a pessoa jurídica
habilitada deverá prestar garantia, na forma de caução, no valor de 10 (dez)
pisos salariais do servidor público estadual vigente na data do depósito.

–––– * * * ––––
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 221/2019

Dispõe sobre a expedição do Certificado de
Registro de Veículos (CRV) e o Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV)
no Estado e adota outras providências.

Art. 4º A pessoa jurídica credenciada junto ao DETRAN deverá
manter em seus quadros sociais 1 (uma) pessoa natural com
qualificação profissional e técnica capaz de executar as atividades
concernentes à expedição de CRV e CRLV.

§ 1º Compete exclusivamente ao DETRAN realizar o procedi-
mento para atestar a qualificação técnica da pessoa natural referida no
caput deste artigo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1º Esta Lei regulamenta e disciplina a expedição, por

delegação, do Certificado de Registro de Veículos (CRV) e do Certificado
de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), no âmbito do Estado
de Santa Catarina, nos termos da Resolução nº 714, de 30 de
novembro de 2017, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) e demais
atos normativos federais que sobrevierem, além de dar outras providências.

§ 2º A qualificação técnica referida no caput deste artigo será
aferida por meio de exame, consistente na realização de prova escrita
versando sobre normas legais e regulamentares de trânsito e aquelas
que lhe sejam pertinentes e correlatas.

§ 3º Será considerado tecnicamente qualificado o candidato
que obtiver média superior a 60% (sessenta por cento) nas provas
aplicadas pelo DETRAN.

Art. 2º A pessoa jurídica credenciada e habilitada pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Santa Catarina
(DETRAN) poderá expedir o CRV e o CRLV, além de exercer outras
atividades cujo desempenho seja delegável pelo CONTRAN ou pelo DETRAN.

§ 4º A qualificação técnica terá validade por 2 (dois) anos, e
será renovada automaticamente, caso a pessoa natural siga
desempenhando a atividade.§ 1º A pessoa jurídica que pretender credenciar-se junto ao

DETRAN para o desenvolvimento das atividades mencionadas no caput
deste artigo deverá atender, cumulativamente, aos requisitos de
credenciamento fixados pelo CONTRAN, em especial a Resolução nº
714, de 2017 e outros atos normativos afins, e pelo DETRAN,
observado o disposto no art. 8º, § 3º, desta Lei.

§ 5º A pessoa natural tecnicamente qualificada se caracteriza
como despachante documentalista, nos termos da Lei federal nº
10.602, de 12 de dezembro de 2002, tendo mandato presumido para
expedição do CRV e CRLV em nome do interessado, nos termos e sob
as condições desta Lei.

§ 6º A pessoa natural qualificada técnica e profissionalmente
nos termos deste artigo será, para todos os efeitos legais, denominada
de despachante de trânsito.

§ 2º A pessoa jurídica credenciada junto ao DETRAN poderá
ser constituída em forma de sociedade ou empresa individual de
responsabilidade limitada, tendo por único propósito específico o
desenvolvimento das atividades delegadas referidas no caput deste artigo.

§ 7º A confecção e a realização do exame de qualificação
técnica pelo DETRAN poderão contar com o auxílio e o apoio material e
operacional das entidades e das associações constituídas pelos
despachantes de trânsito, nos termos de convênio.

§ 3º É igualmente vedado o credenciamento de pessoas
jurídicas que atuem na compra e venda de veículos, vistoria e inspeção
veicular, financiamento, análise de crédito e venda de informações e
fabricantes e estampadores de placas de identificação veicular.

§ 8º A qualificação técnica conferida pelo DETRAN não
caracterizará, em hipótese alguma, a formação de vínculo funcional
entre o despachante de trânsito e a Administração Pública Estadual.Art. 3º A pessoa jurídica credenciada nos termos desta Lei

poderá expedir o CRV e o CRLV dentro dos limites territoriais do
Município no qual o DETRAN habilitou o desempenho de suas atividades.

Art. 5º É proibido à pessoa jurídica credenciada o desem-
penho das atividades delegadas fora dos limites territoriais da
habilitação que lhe foi concedida pelo DETRAN, sendo-lhe vedada,
ainda, habilitar-se em mais de um Município.

§ 1º O número de pessoas jurídicas habilitadas para o desem-
penho das atividades delegadas é fixado nos seguintes patamares:

Sistema Informatizado de Editoração - Coordenadoria d e Publicação



8 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA - SC - NÚMERO 7.574 05/02/2020

Art. 6º O despachante de trânsito deve residir no Município
para o qual a pessoa jurídica credenciada, na qual ele figura no quadro
social, recebeu habilitação para o desempenho das atividades
delegadas pelo DETRAN.

tendo demonstrado suficiência no conhecimento de normas legais e
regulamentares de trânsito, bem como aqueles que estejam
credenciados junto ao DETRAN e exerçam a atividade de despachante
documentalista de trânsito até a data da publicação desta Lei.

Parágrafo único. O despachante de trânsito poderá residir em
Município limítrofe àquele no qual a pessoa jurídica recebeu a
habilitação, devendo comunicar este fato ao DETRAN em até 15
(quinze) dias da fixação ou mudança de residência.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 17 de dezembro de

2019.
Deputado ROMILDO TITON

Art. 7º A habilitação concedida pelo DETRAN à pessoa jurídica
credenciada terá vigência de 2 (dois) anos, podendo ser renovada por
igual período, sem limite de renovações, desde que a interessada
mantenha os requisitos de credenciamento fixados pelo CONTRAN e por
esta Lei.

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

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 251/2019
Dispõe sobre a vacinação domiciliar às
pessoas com deficiência motora,
multideficiência com dificuldade de
locomoção, e doenças incapacitantes e
degenerativas, no âmbito do Estado de Santa
Catarina.

§ 1º A pessoa jurídica credenciada poderá renunciar à
habilitação que lhe foi concedida pelo DETRAN, sendo vedada a
subconcessão, transferência de concessão ou substituição do
despachante de trânsito, sob pena de caducidade.

§ 2º A vaga aberta em razão de renúncia ou caducidade será
preenchida nos termos do art. 3º, §§ 4º e 6º desta Lei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:

§ 3º Em caso de incapacidade civil, morte da pessoa natural
com qualificação profissional e técnica ou sua dissolução da
sociedade, a pessoa jurídica poderá manter-se credenciada para o
exercício da atividade delegada desde que nomeie um responsável
interino e, no prazo de 12 (doze) meses, integre seu quadro social com
outro profissional qualificado.

Art. 1º Fica assegurada a vacinação domiciliar às pessoas
com deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldade de
locomoção, doenças incapacitantes e degenerativas.

§ 1º Para efeitos desta Lei, considera-se:
I - pessoa com deficiência motora: aquela de caráter

permanente, ao nível dos membros inferiores e superiores, de grau
igual ou superior a 60% (sessenta por cento), avaliada de acordo com a
legislação vigente, desde que:

§ 4º O período de atuação precária do interino será
prorrogado até a abertura do primeiro processo administrativo de
credenciamento para a localidade, caso seja inobservado o prazo
previsto do art. 3º, § 4º, desta Lei.

a) a deficiência dificulte a locomoção na via pública sem
auxílio ou sem recurso dos meios de compensação, nomeadamente
próteses e órteses, cadeiras de rodas, muletas ou bengalas, no caso
de deficiência motora ao nível dos membros inferiores; e

§ 5º É permitido à pessoa jurídica habilitada contratar
livremente colaboradores para desempenharem as atividades
delegadas, sempre em subordinação técnica e hierárquica aos
profissionais referidos no art. 4º desta Lei.

b) a deficiência dificulte o acesso ou utilização dos
transportes públicos coletivos convencionais, no caso de deficiência
motora ao nível dos membros superiores;Art. 8º Cumpre ao DETRAN promover sindicância e instaurar

processo administrativo para apuração de infrações e faltas cometidas
pelas pessoas jurídicas credenciadas e pelos despachantes de
trânsito, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

II - pessoa com multideficiência profunda: qualquer pessoa
com deficiência motora que, além de se encontrar nas condições
referidas no inciso I deste parágrafo, seja enferma cumulativamente de
deficiência sensorial, intelectual ou visual de caráter permanente que
resulte um grau de incapacidade igual ou superior a 90% (noventa por
cento).

§ 1º O recurso administrativo interposto nos autos do
processo administrativo será recebido no efeito suspensivo, sem
prejuízo de o DETRAN poder adotar, motivadamente e na hipótese de
risco ao bom desempenho das atividades delegadas, medidas
acauteladoras sem prévia manifestação do interessado.

§ 2º Para fins do disposto no caput deste artigo, considera-se
domicílio, além do domicílio civil, as entidades públicas de atendimento
ou as sem fins lucrativos conveniadas com o Poder Público, nas quais
as pessoas de que trata esta Lei estejam abrigadas ou sendo
assistidas.

§ 2º Não suspendem os efeitos da decisão proferida pela
autoridade, a defesa apresentada e o recurso interposto nos autos do
processo administrativo instaurado com fundamento no art. 3º, § 7º,
desta Lei. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

§ 3º A pessoa jurídica será descredenciada caso o DETRAN
apure, a qualquer tempo, o descumprimento ou desatendimento das
exigências previstas no art. 2º, § 1º, desta Lei.

SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 18 de dezembro de
2019.

Deputado ROMILDO TITON
§ 4º São aplicáveis as seguintes penalidades:

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça
I - à pessoa jurídica credenciada: –––– * * * ––––
a) advertência;

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 277/2019
b) multa não superior a 10 (dez) vezes o maior honorário

fixado pelo DETRAN;
Institui nas escolas públicas do Estado de
Santa Catarina a “Semana Estadual para
Conscientização dos Riscos do Uso das
Pipas com Fio Cortante” e adota outras
providências.

c) suspensão do credenciamento ou habilitação concedida
por até 90 (noventa) dias;

d) caducidade da habilitação concedida;
II - ao despachante de trânsito:

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina,a) advertência;
DECRETA:b) multa não superior a 10 (dez) vezes o maior honorário

fixado pelo DETRAN; Art. 1º Fica instituída nas escolas públicas do Estado de
Santa Catarina a “Semana Estadual para Conscientização dos Riscos
do Uso das Pipas com Fio Cortante”, a ser realizada, anualmente, na
primeira semana do mês anterior ao início do recesso escolar.

c) suspensão da qualificação profissional reconhecida por até
90 (noventa) dias;

d) cassação da qualificação profissional;
Art. 2º O Poder Público promoverá, durante a Semana referida

no art. 1º desta Lei, ações e atividades nas escolas públicas de Santa
Catarina, com o intuito de conscientizar a sociedade acerca do perigo
do uso do cerol e fio chileno nas pipas utilizadas para fins de lazer e
diversão.

e) impossibilidade de participar do processo referido no art.
4º, § 2º, desta Lei, por até 2 (dois) anos.

Art. 9º Os honorários devidos à pessoa jurídica habilitada
serão fixados pelo DETRAN, devendo esta informação ser esclarecida
ao usuário e discriminada no documento fiscal cuja emissão estiver
prevista em lei. Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplemen-
tadas se necessário.

Art. 10. Considera-se legalmente credenciada e habilitada a
pessoa jurídica que atualmente desempenhe as atividades delegadas
por esta Lei, desde que mantenha em seus quadros sociais 1 (uma)
pessoa natural com qualificação profissional e técnica capaz de
executar as atividades concernentes à expedição de CRV e CRLV.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS COMISSÕES, em Florianópolis, 18 de dezembro de

2019.
Deputado ROMILDO TITONParágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se

técnica e profissionalmente qualificadas as pessoas naturais que já
tenham sido submetidas a exame avaliatório realizado pelo DETRAN,

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