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C A D E R N O  L E G I S L A T I V O  
 

A T A S  
 

 

SESSÃO PLENÁRIA 
 

ATA DA 088ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA 

REALIZADA EM 03 DE AGOSTO DE 2022 

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MOACIR SOPELSA 
Às 14h, achavam–se presentes os seguintes srs. deputados: Ada Faraco De Luca - Altair Silva - Ana Campagnolo - Bruno Souza – 

Coronel Mocellin - Dr. Vicente Caropreso - Fabiano da Luz – Felipe Estevão - Jair Miotto - Jaksom Castelli - Jerry Comper – Jessé 

Lopes - João Amin – Julio Garcia - Luciane Carminatti - Luiz Fernando Vampiro – Marcius Machado - Marcos Vieira – Marlene Fengler 

– Maurício Eskudlark - Mauro de Nadal – Milton Hobus – Moacir Sopelsa - Nazareno Martins – Neodi Saretta – Nilso Berlanda - 

Paulinha - Ricardo Alba – Rodrigo Minotto - Romildo Titon – Sargento Lima - Sergio Motta - Valdir Cobalchini – Volnei Weber. 

PRESIDÊNCIA – Deputado Moacir Sopelsa 

 Deputado Maurício Eskudlark 

 Deputado Ricardo Alba 

DEPUTADO RICARDO ALBA (Presidente) – Abre os trabalhos da sessão ordinária. Solicita a leitura da ata da 

sessão anterior para aprovação e a distribuição do expediente aos senhores Deputados. 

********** 
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Breves Comunicações 

DEPUTADO JAKSOM CASTELLI (Orador) – Comenta a situação caótica dos caminhoneiros que percorrem a SC-

163, na área entre São Miguel do Oeste e Itapiranga. Defende a liberação desse trecho, que o mesmo seja liberado para o 

tráfego de caminhões com nove eixos, justificando que a rodovia já está liberada para 37 toneladas e que o caminhão pesa 

19 toneladas. Diz que a decisão depende de uma resposta política. 

Sugere que a Secretaria da Infraestrutura, através de seus técnicos, faça um estudo sobre o limite de velocidade e 

deixem os caminhões transitarem, pelo menos vazios. Alega que muitos motoristas têm que procurar um Posto de Gasolina, 

ou um lugar para desengatar a carroceria do caminhão para chegarem até as suas casas. Destaca a importância do tráfego 

das transportadoras na região, já que as mesmas atendem à demanda de vários produtos de todo o País, acelerando a 

economia de Santa Catarina. Menciona também a sua surpresa com preço do diesel, estando mais caro que a gasolina. 

Comenta que muitas empresas de transporte não estão suportando as despesas com os caminhões. [Taquígrafa: Ana Maria] 

DEPUTADO RICARDO ALBA (Presidente) – Corrobora com a fala do Deputado, salientando que o trecho federal 

da SC-163, de São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira, é considerado o pior do Brasil. 

Não havendo mais oradores inscritos em Breves Comunicações, passa ao horário destinado aos Partidos 

Políticos. [Taquígrafa: Ana Maria] 

********** 
Partidos Políticos 

Partido: PT 

DEPUTADO NEODI SARETTA (Orador) - Registra que na próxima sexta-feira será o Dia Nacional da Saúde, 

salientando que é preciso fazer uma reflexão de como de fato anda a saúde dos catarinenses. Afirma que os caixas do poder 

público estão abarrotados de dinheiro, mas a população amarga em filas para uma cirurgia eletiva. 

Menciona a Emenda Constitucional que foi aprovada na Alesc, determinando um percentual maior dos recursos 

para a Saúde, mas foi derrubada no âmbito judicial. Ressalta que o Estado não pode continuar penalizando milhares de 

catarinenses que querem fazer uma cirurgia eletiva. Reivindica mais recursos para a Saúde. [Taquígrafa: Eliana] 

DEPUTADO RICARDO ALBA (Presidente) – Não havendo mais oradores inscritos, suspende a sessão até às 16h. 

Está suspensa a sessão. 

(Pausa) 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) – Reabre a sessão e passa à Ordem do Dia.  

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

A Presidência dá início à pauta da Ordem do Dia. 

Pedido de Informação n. 0347/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Comandante-Geral 

do Corpo de Bombeiros Militar informações acerca do acionamento do Arcanjo 06 para deslocamento de paciente 

infantil em 18 de julho deste ano. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0348/2022, de autoria do Deputado Padre Pedro Baldissera, solicitando à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico Sustentável informações acerca das instituições culturais que foram agraciadas com a 

concessão de apoio administrativo, técnico e financeiro. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 
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Pedido de Informação n. 0349/2022, de autoria do Deputado Pepê Collaço, solicitando ao Secretário de Estado da Saúde 

informações acerca do encaminhamento de investimentos no Hospital Nossa Senhora da Conceição, no município de Tubarão. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0350/2022, de autoria do Deputado Pepê Collaço, solicitando ao Secretário de Estado da 

Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da instalação de iluminação pública na Rodovia Ivane Fretta Moreia. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0351/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Comandante-Geral do Corpo 

de Bombeiros Militar informações acerca das tripulações com treinamento suficiente à disposição das aeronaves Arcanjo. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0352/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Secretário de Estado da 

Saúde informações acerca das equipes médicas à disposição das aeronaves Arcanjo. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0353/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Secretário de Estado da 

Saúde informações acerca do uso da aeronave Cheyenne II, conforme contrato SES/022/2022. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0354/2022, de autoria do Deputado Neodi Saretta, solicitando ao Secretário da 

Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da instalação de redutores de velocidade nas obras de revitalização da rodovia 

SC-283, no distrito Santo Antônio no município de Concórdia. 

Em discussão. 

Discutiu a matéria o sr. Deputado Neodi Saretta. 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0355/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da 

Administração informações atualizadas acerca da resposta ao pedido de informação n° 0278.3/2022. 

Em discussão. 
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(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0356/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da 

Casa Civil o encaminhamento, à pasta competente, do pedido de informação n° 0274.0/2022. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0357/2022, de autoria do Deputado João Amin, solicitando ao Secretário de Estado da 

Infraestrutura informações atualizadas acerca da resposta ao pedido de informação n° 0313.0/2022. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0358/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando ao Secretário-Chefe da Casa 

Civil informações complementares acerca da campanha publicitária "Aqui tem Governo". 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0359/2022, de autoria do Deputado Neodi Saretta, solicitando ao Secretário de Estado da 

Educação informações acerca das obras realizadas na quadra de esportes da Escola de Educação Básica Deodoro. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0360/2022, de autoria do Deputado Sargento Lima, solicitando ao Secretário de 

Estado da Saúde informações acerca dos gastos que o Governo do Estado tem com o tratamento dos pacientes com 

Esclerose Múltipla em Santa Catarina. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0362/2022, de autoria do Deputado Ricardo Alba, solicitando ao Secretário de 

Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do projeto do prolongamento da rodovia SC -108, conhecida 

como Via Expressa de Blumenau. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 
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Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0363/2022, de autoria do Deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao Secretário de 

Estado da Fazenda informações acerca da utilização de recursos financeiros destinados a programas sociais nos anos 

de 2021 e 2022. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0364/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando ao Secretário-Chefe da Casa Civil 

informações acerca da obra para a construção da barragem do Rio do Salto na localidade de Areia Branca, em Timbé do Sul. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0365/2022, de autoria do Deputado Bruno Souza, solicitando ao Secretário de Estado da 

Administração informações acerca do funcionamento do plano de saúde SC Saúde. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Pedido de Informação n. 0366/2022, de autoria do Deputado Marcius Machado, solicitando ao Secretário de 

Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural informações acerca dos procedimentos adotados em 

relação aos bois e aos infratores da Farra do Boi. 

Em discussão. 

Discutiu a presente matéria o sr. Deputado Marcius Machado. 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Moção n. 0622/2022, de autoria do Deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando o Proprietário da empresa Alfa 

Transportes pelos 32 anos de fundação da referida entidade. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0623/2022, de autoria do Deputado Jair Miotto, cumprimentando a Pastora Dirlei Fossá por ter assumido 

o cargo de Vereadora no município de Caçador. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 
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Moção n. 0625/2022, de autoria do Deputado Sergio Motta, cumprimentando a Comunidade Fé em Família pelos 8 

anos de fundação da referida entidade. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0627/2022, de autoria do Deputado Nilso Berlanda, cumprimentando a atleta catarinense Letícia Oro Melo 

pela conquista da medalha de bronze no salto em distância feminino, no mundial Atletismo. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0628/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o professor Eliezer Gustavo de Moura 

Bueno por ter participado da 22ª Olimpíada Estadual das APAES. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0629/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando a empresa Recicla Brasil por desenvolver 

trabalho sustentável e realizar projetos sociais na Região do Planalto Norte. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0630/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando a professora Geisieli Alves Lisboa por ter 

participado da 22ª Olimpíada Estadual das APAES. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0631/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o aluno Ingo Schutz Junior por ter 

participado da 22ª Olimpíada Estadual das APAES. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0632/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o aluno Diego Rodrigues da Veiga por ter 

conquistado medalha de bronze na 22ª Olimpíada Estadual das APAES. 

Em discussão. 

(Pausa) 
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Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0633/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o aluno João Carlos Eufrázio por ter 

participado da 22ª Olimpíada Estadual das APAES. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0634/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o aluno Luiz Mateus Carvalho por ter 

conquistado medalha de ouro na 22ª Olimpíada Estadual das APAES. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0635/2022, de autoria da Deputada Paulinha, cumprimentando o aluno Jailson Honório Bueno por ter 

participado da 22ª Olimpíada Estadual das APAES. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0636/2022, de autoria do Deputado Ivan Naatz, cumprimentando o radialista Luiz Carlos Tigrão 

Pereira pelos seus 40 anos de profissão. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0637/2022, de autoria do Deputado Fernando Krelling, cumprimentando a atleta catarinense Letícia 

Oro Melo pela conquista da medalha de bronze, na prova do salto em distância, no mundial de Atletismo de 2022  

nos Estados Unidos. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0638/2022, de autoria do Deputado João Amin, cumprimentando a atleta Letícia Oro Melo pela medalha 

de bronze no mundial de Atletismo realizado no Estado de Oregon nos Estados Unidos. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 
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Moção n. 0639/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, manifestando repúdio aos ataques anônimos recebidos 

pelo Deputado Bruno Souza que se iniciaram após o parlamentar fazer denúncias graves envolvendo o Governador Moisés. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0640/2022, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a Federação das Cooperativas 

Agropecuárias de Santa Catarina- FECOAGRO pelos seus 47 anos de fundação. 

Em discussão. 

O sr. Presidente, Deputado Moacir Sopelsa, solicita subscrever a matéria. 

O sr. Deputado Mauro de Nadal, proponente da matéria, aquiesce. 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0641/2022, de autoria do Deputado Mauro de Nadal, cumprimentando a NSC TV pelos 40 anos do 

programa Bom Dia Santa Catarina. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0642/2022, de autoria do Deputado Marcos Vieira, cumprimentando o senhor Benício Marcos Spillere 

pelos 30 anos de obra "Fogletin Della Montagna". 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0643/2022, de autoria do Deputado Nilso Berlanda, cumprimentando o senhor Ricardo Rüther, Coordenador 

do Grupo de Pesquisa Estratégica em Energia Solar da UFSC, pela criação do primeiro ônibus movido a energia solar fotovoltaica. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0644/2022, de autoria do Deputado Coronel Mocellin, cumprimentando os Policiais Militares soldado 

Amadeu Eleodorio Leal Junior e soldado Samuel Corrêa Quint pelo salvamento de uma mulher que tentava suicídio. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0645/2022, de autoria do Deputado Pepê Collaço, cumprimentando o senhor Marcos Roberto Pacheco 

por ter sido eleito Diretor Institucional, em 1° turno, da CIDASC. 

Em discussão. 
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(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0646/2022, de autoria do Deputado Pepê Collaço, cumprimentando o Dr. Jaime da Motta Corrêa Júnior, 

por ter tomado posse como Diretor do Hospital Nossa Senhora da Conceição em Tubarão. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0647/2022, de autoria do Deputado Pepê Collaço, cumprimentando o Dr. Lars Thalesc Escobar por ter 

tomado posse como Vice-Diretor do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no município de Tubarão. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0648/2022, de autoria do Deputado Felipe Estevão, cumprimentando os Policiais Militares soldado Daniel 

de Bitencourt e soldado Tubias Espindola da Silva pelo ato de bravura ao salvar um bebê que estava engasgado. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0649/2022, de autoria do Deputado Sargento Lima, cumprimentando a Presidente do Conselho Federal 

de Capelania pelos trabalhos realizados como Capelã. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0650/2022, de autoria do Deputado Nilso Berlanda, apelando ao Superintendente Regional do DNIT 

pela revitalização e pelo recapeamento asfáltico da Rodovia BR-470, no trecho entre o município de Campos Novos e 

a divisa com o Estado do Rio Grande do Sul. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0651/2022, de autoria do Deputado Ivan Naatz, cumprimentando o Sr. Hélio Dagnoni por ter sido 

eleito Presidente da Fecomércio. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 
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Moção n. 0652/2022, de autoria do Deputado Ivan Naatz, apelando ao Ministro do Meio Ambiente e demais 

autoridades pela revisão imediata e suspensão de parte das espécies indicadas nas Portarias 148/2022 e 445/2014 

do Ministério do Meio Ambiente. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0653/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, manifestando repúdio à imposição da obrigatoriedade, 

pela UFSC, de comprovar esquema vacinal completo para lançamento das notas no histórico escolar e para rematrícula. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0654/2022, de autoria do Deputado Marcius Machado, apelando ao Presidente da Câmara dos 

Deputados, à Deputada Federal Carmen Zanotto e ao Senador Jorginho Mello celeridade na aprovação do Projeto de Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, (para atualizar os valores que permitem a opção pelo Simples Nacional 

e o enquadramento como MEI, bem como para permitir a contratação de até dois empregados). 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0655/2022, de autoria do Deputado Marcius Machado, apelando ao Superintendente do DNIT-SC 

a implementação de via marginal na Rodovia BR-282 no acesso ao município de Bom Retiro, bem como no acesso ao 

município de Bocaina do Sul. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0656/2022, de autoria do Deputado Marcius Machado, cumprimentando a Associação Catarinense de 

Imprensa- ACI pelo 13° Encontro da Imprensa Catarinense que ocorrerá no dia 06 de agosto de 2022 no município de Chapecó. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

DEPUTADO MOACIR SOPELSA (Presidente) - Passa à Presidência para o sr. Deputado Maurício Eskudlark. 

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Presidente) - Dá continuidade à pauta da Ordem do Dia. 

Moção n. 0657/2022, de autoria do Deputado Marcius Machado, apelando ao Superintendente Regional do DNIT-

SC melhorias na rotatória entre a Avenida das Torres e a Rodovia BR-282 no município de Lages. 

Em discussão. 

(Pausa) 
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Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0658/2022, de autoria do Deputado Marcius Machado, cumprimentando a APAE de São José do 

Cerrito pelos 25 anos de fundação. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0659/2022, de autoria do Deputado Marcius Machado, cumprimentando a equipe do 5° Batalhão do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina pelo resgate de um cão de caça no Cânion do Funil localizado 

no município de Bom Jardim da Serra. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0660/2022, de autoria do Deputado Milton Hobus, cumprimentando o Coordenador dos Projetos 

Educacionais da Defesa Civil de Florianópolis pela execução de diversos projetos educacionais realizados. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0661/2022, de autoria do Deputado Milton Hobus, cumprimentando a jornalista Aline Leonhardt pela 

conquista do prêmio "Os + admirados da imprensa do Agronegócio". 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0662/2022, de autoria do Deputado Volnei Weber, apelando ao Governador do Estado a criação de um 

piso salarial para o professor universitário. 

Em discussão. 

Discutiu a presente matéria o sr. Deputado Volnei Weber. 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Moção n. 0663/2022, de autoria do Deputado Jerry Comper, cumprimentando o Ciclista Lucas Borba por receber o 

título de Campeão Brasileiro de Moutain Bike Down Hill Elite 2022. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 
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Moção n. 0664/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, cumprimentando o policial militar Soldado Gabriel Prado 

Michalack, pelo profissionalismo e bravura demonstrados na troca de tiros com dois assaltantes, ocorrido no dia 2 de agosto 

de 2022 no município de Florianópolis. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovada. 

Requerimento n. 1356/2022, de autoria do Deputado Pepê Collaço, solicitando ao Presidente da Epagri-Ciram a 

instalação de Estação meteorológica para monitoramento de temperatura na região do Vale dos Caminhos da Neve. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Requerimento n. 1357/2022, de autoria do Deputado Neodi Saretta, solicitando ao Gerente Estadual da TIM a 

ampliação e melhoria da cobertura de sinal de telefonia e internet móvel da operadora, no município de Vargeão. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Requerimento n. 1377/2022, de autoria do Deputado Jessé Lopes, solicitando ao Prefeito Municipal de Imaruí 

informações acerca da contratação da empresa Herminio de Souza Brasil Transportes Ltda, para atender a Escola de 

Educação Básica Profª Eulina Heleodro Barreto. 

Em discussão. 

(Pausa) 

Em votação. 

Os srs. deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 

Aprovado. 

Deputado Volnei Weber - Pede a palavra, pela ordem. 

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK - Concede a palavra ao deputado Volnei Weber. 

Deputado Volnei Weber - "Eu quero comentar com os nobres Colegas que, na tarde de hoje, está sendo entregue 

a ordem de serviço das obras de pavimentação da Serra do Faxinal, do nosso Estado com divisa com o Rio Grande do Sul, 

a SC-290, que está na ponta do Estado, município de Praia Grande. A rodovia faz a ligação de Praia Grande a Cambará do 

Sul, no Rio Grande do Sul. Assim que concluída a pavimentação, a rodovia fará uma importante ligação entre a serra e o mar, 

passando entre os dois parques nacionais de atrativos naturais: o Parque Nacional dos Aparados da Serra e o Parque Naci-

onal da Serra Grande. Parabéns ao governo e a todos os envolvidos!" [Taquígrafa: Rubia] 

Esta Presidência comunica que defere de plano os Requerimentos n.s: 1387/2022 e 1388/2022, de autoria do Deputado 

Nazareno Martins; 1389/2022, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça; 1390/2022, de autoria do Deputado Jerry 

Comper; 1391/2022 e 1392/2022, de autoria do Deputado Luiz Fernando Vampiro; 1393/2022, de autoria do Deputado Neodi 

Saretta; 1394/2022, 1395/2022 e 1396/2022, de autoria do Deputado Maurício Eskudlark; 1397/2022, de autoria do Deputado 

Fernando Krelling; 1398/2022, de autoria do Deputado Nilso Berlanda; e 1399/2022, de autoria do Deputado Altair Silva. 

A Presidência comunica, ainda, que serão enviadas aos destinatários, conforme determina o art. 206 do Regimento 

Interno, as Indicações n.s: 0605/2022, 0606/2022, 0607/2022 e 0608/2022, de autoria do Deputado Marcius Machado. 

Finda a pauta da Ordem do Dia. [Taquigrafia: Cinthia] 

********** 
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Explicação Pessoal 

DEPUTADO VALDIR COBALCHINI (Orador) – Informa que recebeu uma ligação do Governador Carlos Moisés, 

convidando-o para ser o líder do Governo nesta Casa. Lê o ofício de n° 114/22, onde o Governador Moisés oficializou a 

indicação do seu nome para representar o Governo na Assembleia Legislativa. 

Comenta que protocolou um Projeto de Lei que institui a política estadual de regionalização de saúde, propondo 

que nas macrorregiões o Estado venha a habilitar o atendimento médico hospitalar próximo das regiões, facilitando o 

atendimento para os cidadãos locais. Esclarece que com esse Projeto os municípios poderão atender os pacientes mais 

debilitados, não provocando despesas ao Governo, descentralizando o orçamento para as macrorregiões. 

Registra que é inadmissível ver ambulâncias se deslocando mais de 700 km, trazendo pacientes para Florianópolis, 

sendo possível fazer o atendimento em um raio de até 150 km das regiões. 

Deputado Fabiano da Luz (Aparteante) - Deseja ao colega boa sorte como líder do Governo. 

Deputado Jaksom Castelli (Aparteante) – Diz que a sua região teve uma das maiores obras do Estado com a SC–

157, lembrando da dificuldade que era para os motoristas transitarem com as cargas do Oeste. 

Deputado Coronel Mocellin (Aparteante) – Aproveita a oportunidade para dar as boas-vindas ao Deputado Jaksom 

Castelli, discorrendo sobre a sua atuação enquanto esteve à frente do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, elogiando-o 

pela participação para a instalação do quartel em Quilombo. [Taquigrafia: Guilherme] 

DEPUTADO MAURÍCIO ESKUDLARK (Presidente) - Não havendo mais oradores inscritos, encerra a presente 

sessão, convocando outra, ordinária, para o dia subsequente, à hora regimental. 

Está encerrada a sessão.(Ata sem revisão dos oradores.) 

[Revisão: Taquígrafa Rubia] 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE 
 

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, REFERENTE À 4ª SESSÃO 

LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA. 

Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois de junho de dois mil e vinte dois, em cumprimento aos artigos 133 e 136 do 

regimento interno, sob a Presidência do Deputado Marcos Vieira reuniram-se os Deputados membros da Comissão de Finanças e 

Tributação: Bruno Souza, Coronel Mocellin, Fernando Krelling, Julio Garcia, Luciane Carminatti, Marlene Fengler, Sargento Lima e 

Silvio Dreveck. Aberto os trabalhos o Senhor Presidente passou a palavras aos Deputados para relatarem as matérias em pauta: o 

Deputado Marcos Vieira informou que o PLC/0010.9/2022, de autoria da Defensoria Pública, que institui a Política de Atendimento 

Integrado da Defensoria Pública do Estado, altera a Lei Complementar n° 575, de 2012, que dispõe sobre a organização da DPE, 

bem como reajusta o subsídio mensal dos membros da carreira de Defensor Público, o piso salarial dos servidores da Defensoria 

Pública do Estado e estabelece outras providências, será apreciado conjuntamente com a Comissão de Trabalho, Administração e 

Serviço Publico. O Deputado Marcos Vieira relatou o PL./0170.7/2022, de autoria do Governador do Estado, que autoriza a doação 

de imóvel no Município de Orleans, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Deputado Marcos Vieira relatou o PL./0171.8/2022, de autoria do Governador do Estado, que autoriza a doação 

de imóvel no Município de Joaçaba, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Deputado Silvio Dreveck relatou o PL./0022.7/2022, de autoria do Deputado Nilso Berlanda, que altera o art. 6° da 

Lei n° 17.637, de 2018, que "Dispõe sobre a celebração de parcerias de incentivo à atividade laboral no sistema prisional do Estado 

e estabelece outras providências", seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. O Deputado Silvio Dreveck relatou o PL./0120.8/2022, de autoria do Governador do Estado, que altera os arts. 3° e 

7° da Lei n° 16.274, de 2013, que autoriza a doação de imóvel no Município de Fraiburgo, seu parecer foi favorável ao projeto, posto 

em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado Silvio Dreveck relatou o PL./0134.3/2022, de autoria do 

Governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no Município de Blumenau, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O Deputado Silvio Dreveck retirou de pauta o PL./0390.6/2021, de autoria do 

Deputado Floriano, que altera a Lei n° 14.675, de 2009, para incluir a oxirredução na Política Estadual de Resíduos Sólidos e 

estabelece outras providências, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 

https://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PLC/0010.9/2022
https://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0170.7/2022
https://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0171.8/2022
https://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0022.7/2022
https://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0120.8/2022
https://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0134.3/2022
https://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0390.6/2021
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O Deputado Sargento Lima relatou o PL./0097.4/2022, de autoria do Governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no 

Município de Rio Fortuna, seu parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. O 

Deputado Sargento Lima devolveu sem manifestação seu pedido de vista à MPV/00253/2022, de autoria do Governador do Estado, 

que autoriza o ressarcimento a hospitais das diárias de leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) disponibilizados ao 

atendimento a casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de 

COVID-19, sendo então, apreciado o parecer do relator, que por unanimidade foi aprovada. O Deputado Sargento Lima relatou o 

PL./0428.3/2021, de autoria do Dr Vicente Caropreso, que equipara as más-formações congênitas Fissura Labiopalatina e/ou 

anomalias craniofaciais às deficiências físicas, para efeitos jurídicos, no Estado de Santa Catarina e adota outras providências, seu 

parecer foi favorável ao projeto, posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. A Deputada Marlene Fengler relatou 

o PL./0127.4/2022, de autoria do Deputado Jose Milton Sheffer, que dispõe sobre a celebração de convênios entre os hospitais 

filantrópicos, municipais e o Governo do Estado de Santa Catarina e a dispensa da exigência de apresentação das certidões 

negativas de débitos estaduais nos casos que menciona, seu parecer foi pelo diligenciamento do projeto, à Casa Civil, á Secretaria 

de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da Fazenda, posto em discussão foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo 

a tratar, o senhor Presidente agradeceu a presença dos senhores Deputados e encerrou a presente reunião, da qual eu, Rossana 

Maria Borges Espezin, Secretária de Comissão Permanente, lavrei esta Ata, que, após lida e aprovada por todos os membros da 

Comissão, será assinada pelo senhor Presidente e, posteriormente, publicada no Diário da Assembleia. 

Sala das Comissões, vinte e dois de junho de 2022. 

Deputado Marcos Vieira 

Presidente da Comissão de Finanças e Tributação 

Processo SEI: 22.0.000026767-1 

 

M E N S A G E N S  G O V E R N A M E N T A I S  
 

 

PROJETO DE LEI 
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

GABINETE DO GOVERNADOR 

MENSAGEM N° 1310 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS DEPUTADAS E 

SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado, submeto à elevada deliberação dessa augusta Casa 

Legislativa, acompanhado de exposição de motivos conjunta da Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria de Estado 

da Fazenda, o projeto de lei que “Dispõe sobre a repartição do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas 

à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS) pertencente aos Municípios, nos termos da alínea “a” do inciso II do caput e do § 3° do art. 133 da Constituição do 

Estado, e estabelece outras providências”. 

Florianópolis, 10 de agosto de 2022. 

CARLOS MOISÉS DA SILVA 

Governador do Estado 

Lido no Expediente 

Sessão de 11/08/22 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS CONJUNTA SEF/SED N° 003/2022 Florianópolis, 12 de julho de 2022. 

Senhor Governador, 

Submetemos à apreciação de Vossa Excelência Minuta de Projeto de Lei versando sobre repartição do produto 

da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) pertencente aos municípios, com base em indicadores 

de qualidade da educação pública municipal de Santa Catarina. 

https://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0097.4/2022
https://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/MPV/00253/2022
https://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0428.3/2021
https://www.alesc.sc.gov.br/legislativo/tramitacao-de-materia/PL./0127.4/2022
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A Emenda Constitucional 108, de 26 de agosto de 2020 (EC 108/2022), alterou os critérios de distribuição da 

cota municipal do ICMS estabelecendo: 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 

.. 

IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas 

à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação. 

Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, mencionadas no inciso IV, serão 

creditadas conforme os seguintes critérios: 

I - 65% (sessenta e cinco por cento), no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas 

à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; 

II - até 35% (trinta e cinco por cento), de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente, 

a distribuição de, no mínimo, 10 (dez) pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados 

de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. 

Com a nova redação do produto da arrecadação do ICMS no mínimo 10% (e no máximo 35%) do que for 

destinado aos Municípios deverá ser distribuído de acordo com critérios baseados em indicadores de melhoria nos resultados 

de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. No caso de atribuição 

mínima de 10%, os 25% restantes serão distribuídos de acordo com a livre decisão de cada Estado. 

A EC 108/2020 ainda estabeleceu em seu art. 3° o prazo de dois anos, a partir de sua promulgação (em 

22 de agosto de 2020), para os estados aprovarem leis definindo quais critérios serão considerados no cálculo da nova 

distribuição do ICMS municipal. 

Com esse objetivo, foi criado um Grupo de Trabalho para desenvolver uma metodologia robusta que defina a 

forma de repasse do “ICMS Educacional”, sendo composto pelas seguintes instituições: Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina (TCE-SC); Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED-SC); Ministério Público de Santa 

Catarina (MP-SC); Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (SEF-SC); Procuradoria Geral do Estado de Santa 

Catarina (PGE-SC); União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME); Controladoria Geral do Estado de 

Santa Catarina (CGE-SC); Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC); Conselho Estadual de Educação 

de Santa Catarina (CEE-SC) e Federação Catarinense de Municípios (FECAM). 

Esse grupo de trabalho multidisciplinar, e com participação efetiva de representantes dos Municípios (FECAM 

e UNDIME), elaborou uma metodologia ímpar, diversa de qualquer metodologia adotada atualmente pelos demais Estados e 

não restrita somente a resultados em avaliações de proficiência, criando uma metodologia única, multidimensional, visando 

a fundamentalmente melhorar os números educacionais de Santa Catarina. 

Importante destacar por fim que, em decorrência das últimas reuniões de alinhamento realizadas com os 

demais poderes (Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e Ministério Público de Santa Catarina) a minuta proposta 

foi corrigida e atualizada, razão pela qual diverge da minuta proposta às pgs. 120 a 128. 

Nessas reuniões finais verificou-se a necessidade do TCE-SC, como órgão independente e supramunicipal, 

publicar o índice de repartição do ICMS relativo à melhoria nos indicadores educacionais com base nos parâmetros definidos 

pelo Grupo de Trabalho mencionado, a fim de trazer segurança jurídica à metodologia adotada em Santa Catarina, nos 

mesmos moldes que o Tribunal de Contas da União define os índices do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM). 

São estas, Senhor Governador, as razões que nos levam a propor a Vossa Excelência a edição de 

Projeto de Lei na forma apresentada na minuta anexa, sugerindo brevidade na apresentação à ALESC para 

atendimento do prazo estipulado pela EC 108/2020. 

Respeitosamente, 

Paulo Eli Vitor Fungaro Balthazar 

Secretário de Estado da Fazenda Secretário de Estado da Educação 
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PROJETO DE LEI N° 0282.3/2022 

Dispõe sobre a repartição do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) pertencente aos Municípios, 

nos termos da alínea “a” do inciso II do caput e do § 3° do art. 133 da Constituição do 

Estado, e estabelece outras providências. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre a repartição do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 

(ICMS) pertencente aos Municípios, nos termos da alínea “a” do inciso II do caput e do § 3° do art. 133 da Constituição do Estado. 

Art. 2° O produto da arrecadação do ICMS de que trata o art. 1° desta Lei será distribuído de acordo com o 

Índice de Participação dos Municípios (IPM), definido mediante os seguintes percentuais e critérios: 

I – 75% (setenta e cinco por cento) com base na relação percentual entre o valor adicionado nas operações 

relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação 

realizadas em cada Município e o valor adicionado do Estado, apurado segundo o disposto em lei complementar federal; 

II – 10% (dez por cento) com base no índice “ICMS Educação”, composto por indicadores de melhoria nos 

resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, nos termos da 

fórmula final constante do Anexo I desta Lei; e 

III – 15% (quinze por cento) em partes iguais entre todos os Municípios. 

Parágrafo único. O percentual de que trata o inciso II do caput deste artigo terá aumento progressivo bianual, a 

contar da data de publicação desta Lei, de 2 (dois) pontos percentuais em 2024, 1,5 (um e meio) ponto percentual em 2026 e 

1,5 (um e meio) ponto percentual em 2028, até atingir o limite de 15% (quinze por cento), diminuindo-se, na mesma proporção 

e nas mesmas datas, o percentual de que trata o inciso I do caput deste artigo, conforme disposto no Anexo II desta Lei. 

Art. 3° A produção e apuração do índice “ICMS Educação” serão realizadas por comissão instituída por 

meio de decreto do Governador do Estado, que definirá os parâmetros de cálculo, assegurada a participação dos 

Municípios ou de suas associações. 

Parágrafo único. A comissão de que trata o caput deste artigo: 

I – será coordenada pelo Poder Executivo; 

II – adotará, como base para o cálculo final do índice “ICMS Educação”, o índice provisório publicado pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC); e 

III – julgará recursos e impugnações apresentadas pelos Municípios ou por suas associações em face do 

índice provisório de que trata o inciso II do parágrafo único deste artigo. 

Art. 4° O Poder Executivo instituirá o Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica de Santa Catarina 

(SEAESC) no prazo de 3 (três) anos, a contar da data de publicação desta Lei. 

§ 1° Os indicadores nacionais de aprendizagem serão utilizados para os fins desta Lei, enquanto não 

for implementado o SEAESC. 

§ 2° Outros indicadores educacionais poderão ser utilizados para os fins desta Lei, desde que elaborados 

por órgãos públicos. 

§ 3° Para o cálculo do índice “ICMS Educação”, aos Municípios que não se integrarem ao SEAESC será 

atribuído o menor resultado apurado em cada edição desse Sistema, reduzido em 10% (dez por cento). 

§ 4° O SEAESC conterá 1 (um) indicador de nível socioeconômico dos educandos. 

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6° Fica revogada a Lei n° 7.721, de 6 de setembro de 1989. 

Florianópolis, 

CARLOS MOISÉS DA SILVA 

Governador do Estado 
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ANEXO I 

Anualmente, será atribuído a cada Município e à sua rede de ensino um índice que refletirá a qualidade da educação ofertada, 

vista de forma multidimensional e englobando variáveis que dizem respeito aos resultados em avaliações de proficiência e 

em indicadores relacionados à infraestrutura escolar, à gestão escolar, aos profissionais da educação, ao contexto 

socioeconômico e ao acesso ao ensino. Diversas metas e estratégias dos planos de educação também foram contempladas 

nas fórmulas apresentadas a seguir. A figura abaixo demonstra a metodologia de repasse do “ICMS Educação” aos 

Municípios: 

 

Na determinação do repasse municipal da cota-parte do “ICMS Educação”, separou-se o cálculo em 2 (duas) óticas (Ótica 

das Escolas e Ótica dos Municípios), que, somadas, representam o repasse total a determinado Município. 

A Ótica das Escolas, que representa 95% (noventa e cinco por cento) do total do repasse, é composta por 3 (três) grandes 

indicadores, a saber: o Indicador do Esforço Observado (IEO), o Indicador do Esforço Não Observado (IEN) e o Contexto 

Socioeconômico (CSE). Todas as variáveis incluídas no campo da Ótica das Escolas chegam ao nível das escolas da rede 

pública municipal de ensino. 

Por sua vez, a Ótica dos Municípios, que representa 5% (cinco por cento) do total do repasse do “ICMS Educação”, conta 

com variáveis cujo cálculo somente faz sentido, com adaptações, no nível do Município: cumprimento da Meta 6 do Plano 

Nacional de Educação (PNE) e taxa de atendimento em creche e pré-escola (Meta 1 do PNE). 

Ótica das Escolas: 

O resultado atribuído a cada escola no campo da Ótica das Escolas é denominado e Indicador de Qualidade das Escolas do 

Estado de Santa Catarina ponderado pelo 𝐷𝐼𝐹 (𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶_𝐷𝐼𝐹). Ele é calculado com base em uma normalização max-min do 

denominado Indicador de Qualidade das Escolas do Estado de Santa Catarina (IQESC) ponderada por um parâmetro flexível 

que limita a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo repassado por aluno da rede pública municipal de ensino. 

O 𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶_𝐷𝐼𝐹 da escola j, no Município i, é mensurado pela seguinte fórmula: 

𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶_𝐷𝐼𝐹𝑖𝑗 =
[(

𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶𝑖𝑗−𝑚𝑖𝑛{𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶𝑖𝑗}

𝑚𝑎𝑥{𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶𝑖𝑗}−𝑚𝑖𝑛{𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶𝑖𝑗}
)∗𝐷𝐼𝐹]+1

𝐷𝐼𝐹+1
, 

em que 𝑚𝑎𝑥{𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶𝑖𝑗} 𝑒 𝑚𝑖𝑛{𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶𝑖𝑗} são, respectivamente, o maior e o menor valor alcançados no IQESC bruto 

pelas escolas municipais com ensino fundamental, considerando todos os Municípios; e 𝐷𝐼𝐹 é o parâmetro que limita a 

diferença entre o repasse máximo e o mínimo por aluno matriculado na rede pública municipal de ensino fundamental. 

Por sua vez, o IQESC da escola j, no Município i, é mensurado pela seguinte fórmula: 

 𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶𝑖𝑗 = 𝛼𝐼𝐸𝑂(𝐼𝐸𝑂𝑖𝑗) + 𝛼𝐼𝐸𝑁(𝐼𝐸𝑁𝑖𝑗) + 𝛼𝐶𝑆𝐸(𝐶𝑆𝐸𝑖𝑗) 

em que 𝐼𝐸𝑂𝑖𝑗  é o IEO da escola j, no Município i; 𝐼𝐸𝑁𝑖𝑗  é o IEN da escola j, no Município i; 𝐶𝑆𝐸𝑖𝑗 é o CSE da escola j, 

no Município i, mensurado com base em indicador de nível socioeconômico dos educandos; e 𝛼𝐼𝐸𝑂, 𝛼𝐼𝐸𝑁 e 𝛼𝐶𝑆𝐸 são, 

respectivamente, os pesos atribuídos ao IEO, IEN e CSE. 

Índice de Esforço Observado (IEO): 

O IEO da escola j, no Município i, é mensurado pela seguinte fórmula: 

 𝐼𝐸𝑂𝑖𝑗 =
𝐼𝐸𝑂𝐵𝑖𝑗 − min{𝐼𝐸𝑂𝐵𝑖𝑗}

max{𝐼𝐸𝑂𝐵𝑖𝑗} − min{𝐼𝐸𝑂𝐵𝑖𝑗}
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em que 𝐼𝐸𝑂𝐵𝑖𝑗  é o Indicador de Esforço Observado Bruto (IEOB) – empregado para normalizar o 𝐼𝐸𝑂𝑖𝑗  – da escola j, no 

Município i; e max{𝐼𝐸𝑂𝐵𝑖𝑗} 𝑒 min{𝐼𝐸𝑂𝐵𝑖𝑗} são, respectivamente, o maior e o menor IEOB atribuídos às escolas da 

rede pública municipal com ensino fundamental, considerando todos os Municípios. 

O IEOB, que especifica todas as possíveis variáveis que podem ser observadas e que afetam a qualidade da aprendizagem 

e a proficiência dos alunos, é composto por um indicador de proficiência, por um indicador que mede o esforço escolar 

(variáveis passíveis de serem controladas pelos gestores das escolas e Secretários de Educação dos Municípios) e pela 

transparência contábil. Assim, o IEOB da escola j, no Município i, é mensurado pela seguinte fórmula: 

 𝐼𝐸𝑂𝐵𝑖𝑗 = 𝛽𝐼𝑃𝐴(𝐼𝑃𝐴𝑖𝑗) + 𝛽𝐼𝐸𝐸(𝐼𝐸𝐸𝑖𝑗) + 𝛽𝑆𝐶𝐸(𝑆𝐶𝐸𝑖𝑗) 

em que 𝐼𝑃𝐴𝑖𝑗 é o Indicador de Proficiência Avaliada (IPA) da escola j, no Município i; 𝐼𝐸𝐸𝑖𝑗  é o Indicador de Esforço Escolar 

(IEE) da escola j, no Município i; 𝑆𝐶𝐸 representa a adesão a um Sistema de Custo Escolar (SCE), atribuindo o valor 1 (um) 

às escolas cuja estrutura de custos seja divulgada e o valor 0 (zero) às escolas cuja estrutura de custos não tenha sido 

divulgada em determinado ano pelos gestores municipais; e 𝛽𝐼𝑃𝐴, 𝛽𝐼𝐸𝐸 e 𝛽𝑆𝐶𝐸 são, respectivamente, os pesos atribuídos 

ao IPA, IEE e SCE. O SCE poderá contemplar, por exemplo, informações quanto ao custo por escola relacionado à 

alimentação, à remuneração de seus profissionais, aos materiais pedagógicos e tecnológicos, aos livros, à manutenção, ao 

investimento em estrutura e a outras categorias a serem posteriormente definidas por equipe especializada. 

O IPA da escola j, no Município i, é mensurado pela fórmula: 

 𝐼𝑃𝐴𝑖𝑗 = [𝛾𝑁𝑆𝐴(𝑁𝑆𝐴𝑖𝑗) ∗ 𝑇𝑃𝑖𝑗] + 𝛾𝑇𝐴𝐵𝑃(1 − 𝑇𝐴𝐵𝑃𝑖𝑗) + 𝛾𝑇𝐴𝑃(𝑇𝐴𝑃𝑖𝑗) 

em que 𝑁𝑆𝐴𝑖𝑗 é a nota normalizada max-min alcançada na prova do Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica 

de Santa Catarina (SEAESC) pela escola j, no Município i; 𝑇𝑃𝑖𝑗 é a taxa de participação do total de alunos, em determinada 

escola, que prestou a avaliação de proficiência, em relação ao total de matrículas na mesma escola; 𝑇𝐴𝐵𝑃𝑖𝑗  é a taxa de 

abandono de determinada escola j, no Município i; 𝑇𝐴𝑃𝑖𝑗 é a taxa de aprovação da escola j, no Município i; e 𝛾𝑁𝑆𝐴, 𝛾𝑇𝐴𝐵𝑃  

e 𝛾𝑇𝐴𝑃  são, respectivamente, os pesos atribuídos à nota normalizada do SEAESC ponderada pelas taxas de participação 

na mesma prova, de abandono e de aprovação. 

No 1° (primeiro) ano, com as novas regras de repasse do “ICMS Educação”, o valor atribuído ao 𝑁𝑆𝐴𝑖𝑗 do IPA de 

cada escola consistirá no resultado normalizado do SEAESC daquele ano. A partir do 2° (segundo) ano, o termo 𝑁𝑆𝐴𝑖𝑗 

passa por um cálculo que considera a variação do resultado de proficiência entre os 2 (dois) últimos anos avaliados, 

da seguinte forma: 

 𝑁𝑆𝐴𝑖𝑗
𝑇≥2

= 𝑁𝑆𝐴𝑖𝑗𝑡 × (1 +
𝑁𝑆𝐴𝑖𝑗𝑡 − 𝑁𝑆𝐴𝑖𝑗(𝑡−1)

𝑁𝑆𝐴𝑖𝑗(𝑡−1)
) 

em que 𝑁𝑆𝐴𝑖𝑗𝑡 se refere à normalização max-min do resultado na prova de proficiência no ano avaliado mais recente; e 

𝑁𝑆𝐴𝑖𝑗(𝑡−1) é o valor normalizado max-min do resultado na prova de proficiência do ano anterior ao último avaliado. A 

normalização max-min deve ser novamente empregada no termo 𝑁𝑆𝐴𝑖𝑗
𝑇≥2

 para garantir que o termo referente ao SEAESC na 

fórmula do IPA esteja na escala correta, ou seja, entre 0 (zero) e 1 (um). 

Adicionalmente, a nota do SEAESC passa previamente por um fator de correção buscando ajustar a diferença entre as médias 

das notas na prova do SEAESC avaliadas nos diferentes anos do ensino fundamental. Ao corrigir as médias, tornando-as 

comparáveis, esse fator de correção impede que qualquer escola seja prejudicada por não possuir uma etapa de ensino em 

sua rede. Para fins de demonstração matemática, no caso de o SEAESC ser aplicado em somente 1 (um) ano dos anos 

iniciais e 1 (um) ano dos anos finais, a nota do SEAESC corrigida pelo fator de correção da escola j, no Município i, é 

mensurada pela seguinte equação: 

 𝑆𝐴𝑖𝑗 =
(𝐴𝐼𝑖𝑗 . 𝐹𝐶). 𝑄𝐴𝐼𝑖𝑗 + 𝐴𝐹𝑖𝑗 . 𝑄𝐴𝐹𝑖𝑗

𝑄𝐴𝐼𝑖𝑗 + 𝑄𝐴𝐹𝑖𝑗
 

em que 𝑆𝐴𝑖𝑗 é a nota alcançada na prova do SEAESC pela escola j, no Município i, após aplicação de um fator de correção; 

𝐴𝐼𝑖𝑗 é a média aritmética das notas na prova do SEAESC alcançada pelos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental 

da escola j, no Município i; 𝐴𝐹𝑖𝑗  é a média aritmética das notas na prova do SEAESC alcançada pelos alunos dos anos finais 

do ensino fundamental da escola j, no Município i; 𝑄𝐴𝐼𝑖𝑗 é o número de alunos dos anos iniciais do ensino fundamental que 

prestou a prova do SEAESC na escola j, no Município i; 𝑄𝐴𝐹𝑖𝑗  é o número de alunos dos anos finais do ensino fundamental 

que prestou a prova do SEAESC na escola j, no Município i; e 𝐹𝐶 é o fator de correção que mitiga o viés sistemático entre 

as médias aritméticas, obtidas pelas escolas, nas notas dos anos iniciais e dos anos finais do ensino fundamental, tornando-

as comparáveis. O seu cálculo segue a seguinte equação: 

 𝐹𝐶 =
𝑄𝐿𝐴𝐹1 + 𝑄𝐿𝐴𝐹2 + 𝑄𝐿𝐴𝐹3

𝑄𝐿𝐴𝐼1 + 𝑄𝐿𝐴𝐼2 + 𝑄𝐿𝐴𝐼3
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em que 𝑄𝐿𝐴𝐹1, 𝑄𝐿𝐴𝐹2 𝑒 𝑄𝐿𝐴𝐹3 são o 1° (primeiro), o 2° (segundo) e o 3° (terceiro) quartil, respectivamente, da média 

aritmética das notas na prova do SEAESC alcançada pelos alunos dos anos finais do ensino fundamental do total de escolas, 

considerando todos os Municípios; e 𝑄𝐿𝐴𝐼1, 𝑄𝐿𝐴𝐼2 𝑒 𝑄𝐿𝐴𝐼3 são o 1° (primeiro), o 2° (segundo) e o 3° (terceiro) quartil, 

respectivamente, da média aritmética das notas na prova do SEAESC alcançada pelos alunos dos anos iniciais do ensino 
fundamental do total de escolas, considerando todos os Municípios. 

O IEE, por sua vez, considera variáveis relacionadas à gestão escolar, aos profissionais da educação e à qualidade da 
infraestrutura das escolas. O IEE da escola j, no Município i, é mensurado pela equação: 

 𝐼𝐸𝐸𝑖𝑗 = 𝛿𝐼𝐺𝐸(𝐼𝐺𝐸𝑖𝑗) + 𝛿𝐼𝑃𝐸(𝐼𝑃𝐸𝑖𝑗) + 𝛿𝐼𝑁𝐹(𝐼𝑁𝐹𝑖𝑗) 

em que 𝐼𝐺𝐸𝑖𝑗  é o indicador relacionado às variáveis de gestão escolar da escola j, no Município i; 𝐼𝑃𝐸𝑖𝑗  é o indicador que 

reflete variáveis relacionadas aos profissionais da educação da escola j, no Município i; 𝐼𝑁𝐹𝑖𝑗  é o indicador de infraestrutura 

da escola j, no Município i; e 𝛿𝐼𝐺𝐸 , 𝛿𝐼𝑃𝐸  e 𝛿𝐼𝑁𝐹  são, respectivamente, os pesos atribuídos aos aludidos indicadores. 

Indicador do Esforço Não Observado (IEN): 

O IEN consiste em fatores que afetam conjuntamente a qualidade do aprendizado dos alunos, mas que não são diretamente 
observados pelas variáveis disponíveis. Em outras palavras, consiste em fatores relevantes para mensuração da qualidade 
da aprendizagem e, assim, do nível de proficiência dos alunos, que não foi possível – ou que não é possível – traduzir em 
dados. Para obter valores que refletem esses fatores, utilizam-se resíduos de uma regressão linear múltipla com o resultado 

na avaliação de proficiência de cada escola, 𝑆𝐴𝑖𝑗 , como variável resposta, variáveis relacionadas à gestão escolar, às 

características dos profissionais da educação e à infraestrutura e variáveis de contexto socioeconômico como variáveis 
explicativas. 

O IEN da escola j, no Município i, é mensurado pela fórmula: 

 𝐼𝐸𝑁𝑖𝑗 =
�̂�𝑖𝑗 − min{�̂�𝑖𝑗}

max{�̂�𝑖𝑗} − min{�̂�𝑖𝑗}
 

em que 𝐼𝐸𝑁𝑖𝑗  é o IEN da escola j, no Município i; �̂�𝑖𝑗  é o resíduo de regressão que mensura o esforço não observado bruto 

da escola j, no Município i; e max{�̂�𝑖𝑗}  𝑒 min{�̂�𝑖𝑗} são, respectivamente, o maior e o menor resíduo obtidos do total de 

escolas, considerando todos os Municípios. 

Contexto Socioeconômico (CSE): 

O CSE procura produzir um método de distribuição do “ICMS Educação” por meio do qual as disparidades sociais e 
econômicas são compensadas. O CSE da escola j, no Município i, é mensurado pela seguinte fórmula: 

 𝐶𝑆𝐸𝑖𝑗 =
min{𝐼𝑁𝑆𝐸𝑖𝑗}

𝐼𝑁𝑆𝐸𝑖𝑗
 

em que 𝐼𝑁𝑆𝐸𝑖𝑗 é o indicador que representa o nível socioeconômico da escola j, no Município i; e min{𝐼𝑁𝑆𝐸𝑖𝑗} é o 

menor valor desse indicador de nível socioeconômico das escolas registrado entre todas as escolas da rede municipal de 
ensino fundamental. Por esta fórmula, escolas com baixos valores neste indicador recebem maior repasse neste campo, e 
escolas com maiores valores neste indicador recebem menos recursos relativos ao peso atribuído ao CSE. O objetivo desse 
campo é oferecer uma maior assistência às escolas com os menores níveis socioeconômicos, segundo os indicadores 
utilizados para o cálculo do CSE. 

Ótica dos Municípios: 

A Ótica dos Municípios é separada em 2 (dois) campos de pesos iguais. A Meta 6 do PNE estabelece que, no mínimo, 25% 
(vinte e cinco por cento) dos educandos devem cumprir ensino em jornada de tempo integral. Para o cálculo do “ICMS 
Educação”, o campo da Ótica dos Municípios que diz respeito ao cumprimento da Meta 6 do PNE é calculado somente 
considerando alunos da rede pública municipal de ensino. Já o outro campo, relacionado à Meta 1 do PNE, é calculado 
considerando a taxa de atendimento líquida em creche e pré-escola na rede pública municipal de ensino. 

Repasses Finais: 

Uma vez calculados os resultados da Ótica das Escolas, por meio do indicador 𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶_𝐷𝐼𝐹, e da Ótica dos Municípios, 
transformam-se os indicadores em valores monetários que refletem os repasses finais a cada Município. 

O Repasse Escolar por aluno matriculado (𝑅𝑀𝑝𝑚), com base na Ótica das Escolas, da escola j, no Município i, é mensurado 

pela seguinte equação: 

 𝑅𝐸𝑝𝑚𝑖𝑗
=

𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶_𝐷𝐼𝐹𝑖𝑗. 𝑄𝑇𝑀𝑖𝑗

∑ ∑ 𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶_𝐷𝐼𝐹𝑖𝑗. 𝑄𝑇𝑀𝑖𝑗
𝑘
𝑗=1

𝑛
𝑖=1

× 𝐼𝐶𝑀𝑆𝑝𝑚 

em que 𝑄𝑇𝑀𝑖𝑗 é a quantidade total de alunos matriculada no ensino fundamental da escola j, no Município i; n é o total de 

Municípios; k é o total de escolas públicas municipais que oferta ensino fundamental no Estado; e 𝐼𝐶𝑀𝑆𝑝𝑚 é a parcela do 

“ICMS Educação” referente ao campo do 𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶_𝐷𝐼𝐹, ou seja: 

 𝐼𝐶𝑀𝑆𝑝𝑚 = 0,95(𝑇𝐼𝐶𝑀𝑆) 

em que 𝑇𝐼𝐶𝑀𝑆 equivale ao total monetário de todo repasse do “ICMS Educação”. 

Por fim, é possível determinar o Repasse Municipal por aluno matriculado (𝑅𝑀𝑝𝑚) ao somar o 𝑅𝑀𝑝𝑚 de todas as j-ésimas 

escolas que fazem parte do Município i. O 𝑅𝑀𝑝𝑚  para o Município i, que engloba somente o campo do cálculo do 

𝐼𝑄𝐸𝑆𝐶_𝐷𝐼𝐹, é mensurado pela seguinte fórmula: 

 𝑅𝑀𝑝𝑚𝑖
= ∑ 𝑅𝐸𝑝𝑚𝑖𝑗

𝑘

𝑗=1
 

em que k é o total de escolas do Município i. 
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Já o Repasse Municipal Total (𝑅𝑀𝑇) é composto pelos seguintes termos: 

 𝑅𝑀𝑇𝑖 = 𝑅𝑀𝑝𝑚𝑖
+ 𝑅𝑀𝑇𝐴𝑖 + 𝑅𝑀𝑀6𝑖

 

em que 𝑅𝑀𝑝𝑚𝑖
 é o repasse municipal por aluno matriculado na rede municipal do Município i, referente ao resultado de 

todas as suas escolas pelo campo da Ótica das Escolas; 𝑅𝑀𝑇𝐴𝑖 é o repasse referente ao resultado da taxa de atendimento 

líquida em creche e pré-escola do Município i; e 𝑅𝑀𝑀6𝑖
 é o repasse referente ao cumprimento da Meta 6 do PNE nas 

escolas da rede pública municipal do Município i. 

O repasse segundo a taxa de atendimento líquida em creches e pré-escolas do Município i é mensurado por: 

 𝑅𝑀𝑇𝐴𝑖 =
𝑇𝐴𝑖

∑ 𝑇𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1

× 𝐼𝐶𝑀𝑆𝑇𝐴 

em que 𝑇𝐴𝑖 é a taxa de atendimento líquida das creches e pré-escolas do Município i; n é o total de Municípios; e 𝐼𝐶𝑀𝑆𝑇𝐴 

é o total do “ICMS Educação” destinado ao critério da taxa de atendimento em matrículas de creches e pré-escolas, 

correspondente a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) do total do “ICMS Educação”. O seu cálculo, análogo ao do 

𝐼𝐶𝑀𝑆𝑝𝑚, segue a seguinte lógica: 

 𝐼𝐶𝑀𝑆𝑇𝐴 = 0,025(𝑇𝐼𝐶𝑀𝑆) 

em que 𝑇𝐼𝐶𝑀𝑆 é o total do repasse do “ICMS Educação”. 

O repasse segundo o critério de cumprimento da Meta 6 do PNE pelo Município i é mensurado por: 

 𝑅𝑀𝑀6𝑖
=

𝐷𝑀6𝑖

∑ 𝐷𝑀6𝑖
𝑛
𝑖=1

× 𝐼𝐶𝑀𝑆𝑀6 

em que 𝐷𝑀6𝑖 é a dummy (variável binária) de cumprimento da Meta 6 do PNE, assumindo o valor 1 (um) para os Municípios 

que a cumprem e o valor 0 (zero) para os que não a cumprem; n é o total de Municípios; e 𝐼𝐶𝑀𝑆𝑀6 é o total do “ICMS 

Educação” destinado ao critério de cumprimento da Meta 6 do PNE, correspondente a 2,5% (dois inteiros e cinco décimos 

por cento) do total do repasse do “ICMS Educação”, ou seja: 

 𝐼𝐶𝑀𝑆𝑀6 = 0,025(𝑇𝐼𝐶𝑀𝑆) 

em que 𝑇𝐼𝐶𝑀𝑆 é o total do “ICMS Educação”. Quanto ao cumprimento da Meta 6 considerado no cálculo, ressalva-se que 

somente é avaliado o cumprimento dos 25% (vinte e cinco por cento) de alunos matriculados em jornada em tempo integral 

na rede pública municipal de ensino. 

Portanto, o Total do “ICMS Educação” (𝑇𝐼𝐶𝑀𝑆) a ser repassado a todos os Municípios é mensurado pela seguinte equação: 

 𝑇𝐼𝐶𝑀𝑆 = (𝐼𝐶𝑀𝑆𝑝𝑚) + (𝐼𝐶𝑀𝑆𝑇𝐴) + (𝐼𝐶𝑀𝑆𝑀6) 

em que 𝐼𝐶𝑀𝑆𝑝𝑚 = 0,95 ∗ (𝑇𝐼𝐶𝑀𝑆) e 𝐼𝐶𝑀𝑆𝑇𝐴 = 𝐼𝐶𝑀𝑆𝑀6 = 0,025 ∗ (𝑇𝐼𝐶𝑀𝑆). 

Por fim, o índice “ICMS Educação” (𝐼𝐶𝑀𝑆_𝐸𝐷𝑖) do Município i é calculado como: 

𝐼𝐶𝑀𝑆_𝐸𝐷𝑖 =
𝑅𝑀𝑇𝑖

𝑇𝐼𝐶𝑀𝑆
 

ou seja, o índice “ICMS Educação” é uma representação percentual do 𝑅𝑀𝑇 do Município i em relação ao total do recurso 

destinado ao “ICMS Educação” (𝑇𝐼𝐶𝑀𝑆). 

Destaca-se que os parâmetros de cálculo deste Anexo, que serão definidos conforme o disposto no caput do art. 3° desta Lei, 

são os seguintes: 𝛼𝐼𝐸𝑂, 𝛼𝐼𝐸𝑁, 𝛼𝐶𝑆𝐸, 𝛽𝐼𝑃𝐴, 𝛽𝐼𝐸𝐸, 𝛽𝑆𝐶𝐸, 𝛾𝑁𝑆𝐴, 𝛾𝑇𝐴𝐵𝑃, 𝛾𝑇𝐴𝑃, 𝛿𝐼𝐺𝐸, 𝛿𝐼𝑃𝐸, 𝛿𝐼𝑁𝐹, 𝐷𝐼𝐹 e as variáveis que 

compõem os indicadores desta metodologia. 

ANEXO II 

ANO DE 

REFERÊNCIA 

DOS DADOS 

ANO DO 

CÁLCULO DO 

ÍNDICE DE 

PARTICIPAÇÃO 

DOS 

MUNICÍPIOS 

(IPM) 

ANO DO 

REPASSE DA 

ARRECADAÇÃO 

PERCENTUAL 

DE QUE TRATA 

O INCISO II DO 

CAPUT DO 

ART. 2° DESTA 

LEI 

PERCENTUAL 

DE QUE TRATA 

O INCISO I DO 

CAPUT DO 

ART. 2° DESTA 

LEI 

PERCENTUAL 

DE QUE TRATA 

O INCISO III DO 

CAPUT DO 

ART. 2° DESTA 

LEI 

2021 2022 2023 10% 75% 15% 

2022 2023 2024 10% 75% 15% 

2023 2024 2025 12% 73% 15% 

2024 2025 2026 12% 73% 15% 

2025 2026 2027 13,5% 71,5% 15% 

2026 2027 2028 13,5% 71,5% 15% 

2027 2028 2029 15% 70% 15% 
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P R O P O S I Ç Õ E S  D E  O R I G E M  D O  L E G I S L A T I V O  
 

 

PROJETOS DE LEI 
 

PROJETO DE LEI N° 0277.6/2022 

Acrescenta o inciso XIX no art. 6° da Lei 7.541 de 30 de dezembro de 1988, que 

“Dispõe sobre as taxas estaduais e dá outras providências”, para o fim de isentar a 

taxa de revalidação da Carteira Nacional de Habilitação, às pessoas com idade 

igual ou superior a 70 (setenta) anos. 

Art. 1°. O art. 6° da Lei Estadual 7.541 de 30 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescido do inciso XIX: 

“Art. 6°. .................................................................... 

.................................................................................. 

XIX – alteração e revalidação da Carteira Nacional de Habilitação, às pessoas com idade igual ou 

superior a 70 (setenta) anos.” 

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da sessões em 

Ada Faraco de Luca 

Deputada Estadual 

Lido no Expediente 

Sessão de 09/08/22 

JUSTIFICATIVA 

Conforme disposto no artigo 23 da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a 

integração social dos setores desfavorecidos. 

Deste modo, depreende-se, a partir das citadas redações, que cabe ao Poder Legislativo Estadual propor 

medidas que ampliem os direitos garantidos aos idosos, sendo que este projeto tem como objetivo provocar o Poder 

Executivo para que conceda, às pessoas com idade igual ou superior a 70 anos, isenção da taxa estadual  

relativa à renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), emitida pelo Departamento de Trânsito  

do Estado Santa Catarina. 

Como determina o artigo 147 do Código de Trânsito Brasileiro, o exame de aptidão física e mental é 

imposto a renovação a cada três anos para condutores com idade igual ou superior a 70 anos.  Assim, a frequência da 

necessidade de renovação da CNH é mais elevada para essa faixa etária, que acaba sendo mais onerada com os 

custos envolvidos no processo. 

Além de ser obrigada a desembolsar recursos com maior frequência, o poder aquisitivo da população 

idosa costuma ser mais restrito, pois pode envolver a perda de renda por ocasião da aposentadoria e gastos 

extraordinários com saúde. 

Pessoas com mais de 70 anos que estejam com dificuldades financeiras podem abrir mão da renovação 

da CNH, e consequentemente de dirigir, não por não possuir condições físicas e mentais, mas por incapacidade de 

pagar pelo processo. Considerando que a possibilidade de dirigir representa um fator de integração social, além de 

impactar no lazer, liberdade, convivência familiar e comunitária, é fundamental assegurar aos idosos a renovação da 

CNH sem ônus financeiro. 

Pelo exposto, conta-se com o apoio dos meus Pares para aprovação desta proposta legislativa. 

Sala das Sessões, 

Ada Faraco de Luca 

Deputada Estadual 
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PROJETO DE LEI N° 0278.7/2022 

Altera o anexo único da Lei n° 18.278, de 2021, que "consolida os atos normativos que 

concedem o Título de Utilidade Pública estadual no âmbito do Estado de Santa 

Catarina", para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Casa de 

Acolhida São Felipe Neri, do Município de Blumenau. 

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública estadual a Associação Casa de Acolhida São Felipe Neri, 

do Município de Blumenau. 

Art. 2° - O anexo único da Lei n° 18.278, de 20 dezembro de 2021, passa a vigorar com a alteração 

constante no anexo único desta Lei. 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das sessões, de agosto de 2022. 

Luciane Carminatti 

Deputada Estadual 

Lido no Expediente 

Sessão de 09/08/22 

Anexo único 

(Altera o anexo único Lei n° 18.278, de 20 de dezembro de 2021) 

“Anexo único 

Entidades declaradas de utilidade pública 

 Blumenau Lei 

 ..............................................................................  

 Associação Casa de Acolhida São Felipe Neri  

 ..............................................................................  

Sala das sessões, de agosto de 2022. 

Luciane Carminatti 

Deputada Estadual 

JUSTIFICATIVA 

Esta proposição visa possibilitar que seja declarada de utilidade pública estadual, com os seus direitos e 

deveres consequentes desse ato, a Associação Casa de Acolhida São Felipe Neri, no Município de Blumenau. 

A Associação Casa de Acolhida São Felipe Neri foi fundada em 2015, e desde lá tem trabalhado intensamente, 

no que se refere a sua área temática. 

Na documentação apensada a presente proposição, pode-se verificar que a referida entidade tem trabalhado, 

constantemente, no auxílio ao que se propõe seu estatuto e sua ata de fundação. 

Pelas razões aqui expostas, solicito aos colegas Parlamentares a aprovação deste Projeto de Lei. 

Sala das sessões, de agosto de 2022. 

Luciane Carminatti 

Deputada Estadual 

PROJETO DE LEI N° 0279.8/2022 

Reconhece o Tiro de Laço como prática desportiva no Estado de Santa Catarina , e 

da outras providências. 

Art. 1° Fica reconhecido o Tiro de Laço como prática desportiva no Estado de Santa Catarina. 

Paragráfo único. O Tiro de Laço é considerado um esporte por apresentar as seguintes características: 

I – tratar-se de um jogo com regras previstas nos regulamentos do Movimento Tradicionalista Gaúcho de Santa 

Catarina – MTG/SC e da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha – CBTG; 

II – tratar-se de uma competição, com vencedores e perdedores e distribuição de premiações, e 
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III – por seu conteúdo pedagógico, uma vez que envolve a manutenção das tradições gaúchas através da 

troca de experiência entre os peões mais velhos e os iniciantes, tanto nas técnicas campeiras de trato com o gado e do 

respeito com os animais, quanto da prática desportiva como objeto de integração social. 

Art. 2° De forma a garantir o bem-estar dos animais envolvidos nas competições de Tiro de Laço, devem 

ser observadas em seu manejo as determinações da Lei Federal n° 10.519, de 17 de julho de 2022 e demais 

regulamentos e convenções pertinentes. 

Art. 3° A Administração Pública Estadual poderá celebrar convênios com municípios e parcerias com 

instituições privadas para fins de apoio aos eventos de competição e exposição referidos na presente Lei. 

Art. 4° Para todos os fins, os atletas profissionais do Tiro de Laço serão equiparados aos demais atletas 

profissionais, inclusive no que tange aos direitos e às obrigações, bem como ao investimento, financiamento e patrocínio. 

Art. 5° São reconhecidas, no âmbito do Estado de Santa Catarina, como fomentadores da atividade esportiva 

as confederações, federações, ligas, associações, e entidades que normatizam e difundem a prática do Tiro de Laço. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 

Ricardo Alba 

Deputado Estadual 

Lido no Expediente 

Sessão de 09/08/22 

JUSTIFICAÇÃO 

A prova de “Tiro de Laço”, também conhecida como “Laço Comprido”, é uma realidade que surgiu em 

Esmeralda, nos Campos de Cima da Serra, no vizinho estado do Rio Grande do Sul, em 1952. É uma tradição que se 

espalhou pelo sul do país e outros estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Santa Catarina está incluída 

nesta tradição com diversos CTGs estruturados e a prática do Tiro de Laço crescendo cada vez mais nos rodeios e 

torneios realizados estado a fora. 

Na cultura campeira, a prática do Tiro de Laço já virou esporte. Desde o brete – compartimento que 

retém os cavalos – a competição já está valendo e o peão sendo avaliado. O laçador deve arremessar seu laço antes 

de seu cavalo ultrapassar a marca de 100 metros dentro da pista. Há muito tempo existem treinamentos específicos 

para o Tiro de Laço e hoje podemos dizer que existem peões vivendo exclusivamente do Laço, haja vista os prêmios 

de grande valor pagos nas competições da modalidade. 

Desta forma, o presente projeto de lei pretende reconhecer oficialmente esta atividade como uma prática 

desportiva e assim dar maior visibilidade ao esporte, bem como incentivar na estruturação e captação de recursos aos 

eventos e atletas. 

Assim, ante a relevância da medida contemplada no presente Projeto de Lei, solicito o apoio dos meus 

Pares à sua aprovação. 

Ricardo Alba 

Deputado Estadual 

PROJETO DE LEI N° 0280.1/2022 

Regulamenta a comercialização, distribuição, utilização e envase de água mineral 

natural em sistema de vasilhame retornável com capacidade nominal de 10 (dez) e 20 

(vinte) litros no Estado de Santa Catarina e dá outras providências. 

Art. 1°. Todo vasilhame de água mineral retornável com capacidade nominal de 10 (dez) e 20 (vinte) litros 

deve ter características que permitem o seu intercâmbio e engarrafamento por diferentes empresas envasadoras de água 

mineral, de modo a ser reutilizado sucessivamente para o mesmo fim, sendo que, ao iniciar cada ciclo de uso, a embalagem 

é submetida a uma inspeção visual e à higienização antes do acondicionamento do produto. 
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Parágrafo único. Vasilhame retornável é aquele que não é descartável e que pode ser reutilizado em 

diversos ciclos de envase. 

Art. 2°. É vedado o envase e comercialização de vasilhame de água mineral retornável com capacidade 

nominal de 10 (dez) e 20 (vinte) litros que não seja intercambiável entre as diferentes empresas envasadoras de água mineral. 

Art. 3°. A empresa envasadora de água mineral que, no vasilhame retornável com capacidade nominal de 10 

(dez) e 20 (vinte) litros, colocar a sua marca, desenho, nome ou outra forma de identificação, não poderá impedir que outra 

empresa envasadora utilize tal vasilhame para acondicionar e comercializar água mineral, e não poderá estabelecer vínculo 

artificial com o consumidor que o impeça de exercer a plena liberdade de escolha em adquirir o produto de quem lhe aprouver. 

Parágrafo único. As empresas que colocarem a sua identificação no vasilhame poderão estabelecer 

procedimentos para a troca de vasilhames sem identificação em poder de outras empresas, por vasilhames com a 

identificação, em quantidade e qualidade equivalentes. 

Art. 4°. A empresa envasadora de água mineral que envasar em vasilhame que contenha a identificação de outra 

empresa envasadora, fica obrigada a nele colocar em destaque a sua marca de forma a não causar confusão ao consumidor. 

Art. 5°. As empresas que envasam e/ou comercializam água mineral ficam obrigadas a aceitar vasilhame 

com a marca de qualquer envasadora ou distribuidora, desde que esteja dentro do prazo de validade e em condições 

técnicas e sanitárias de reutilização. 

Art. 6°. São vedados o envase e distribuição de água mineral destinada ao consumo humano em vasilhame 

em desconformidade com o prazo de validade previsto no art. 5° da Portaria n° 387, de 19 de setembro de 2008, do 

Departamento Nacional de Produção Mineral. 

§ 1° A data limite da validade deverá ser fixada no fundo do vasilhame. 

§ 2° Os vasilhames deverão garantir a integridade da água mineral e atender às normas técnicas e sanitárias 

previstas na Portaria n° 387, de 19 de setembro de 2008, do Departamento Nacional de Produção Mineral, em relação à 

fabricação, ao transporte, à distribuição e à comercialização da água mineral. 

Art. 7°. Os vasilhames retornáveis de água mineral com capacidade nominal de 10 (dez) e 20 (vinte) litros, 

fabricados e incluídos no mercado a partir da vigência desta Lei, deverão ter obrigatoriamente a cor azul, para permitir ao 

consumidor identificar que se trata de água mineral natural. 

Art. 8°. Os vasilhames de que trata a presente lei somente poderão ser envasados com água mineral natural, 

sem adição de quaisquer substâncias, e somente poderão ser envasados por empresas envasadoras que tenham concessão 

de lavra do Departamento Nacional de Produção Mineral/Agência Nacional de Mineração. 

Art. 8° É vedado o descarte de vasilhame no solo, em cursos d’água ou em qualquer outro local não autorizado, 

conforme as normas ambientais aplicáveis à Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Art. 9° A fiscalização desta Lei é de competência dos órgãos de defesa do consumidor e vigilância sanitária. 

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

Sala das Sessões, 

Ricardo Alba 

Deputado Estadual 

Lido no Expediente 

Sessão de 10/08/22 

JUSTIFICAÇÃO 

O presente Projeto de Lei tem como objetivo regulamentar a comercialização de água mineral no sistema 

de embalagem retornável com capacidade nominal de 10 (dez) e 20 (vinte) litros, em todo o seu ciclo de envase, 

transporte e comercialização, para garantir o direito do consumidor na aquisição de água mineral de qualidade em todos 

os seus aspectos técnicos e sanitários. 

Nos últimos tempos, a utilização de água mineral para consumo humano vem crescendo constantemente como 

alternativa ao fornecimento de água pelo sistema público, especialmente pelo reconhecimento da qualidade da água mineral. 
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Nesse ponto, temos a água mineral como um recurso natural que, em face da procura do mercado de consumo, tem 

proporcionado o reconhecido aumento da quantidade de empresas que nela buscam estabelecer um ramo de negócio. 

Dessa forma, a possibilidade de utilização de vasilhame retornável de 10 e 20 litros como embalagem para 

acondicionar água mineral se dá por meio da autorização estabelecida na Portaria n° 387, de 19 de setembro de 2008, do 

Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

De acordo com a mencionada Portaria n° 387, os materiais usados na fabricação das embalagens 

deverão atender às especificações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e, no processo de envase, 

comercialização e transporte, devem ser seguidas as determinações da ABNT NBR 14.222, ABNT NBR 14.328, e da 

ABNT NBR 14.638. 

Com efeito, a norma federal em comento, expedida pelo DNPM em 2008, assevera, em seu art. 1°, que 

"Os titulares de concessão de lavra de água mineral que utilizam vasilhames plásticos retornáveis para envase deverão 

observar os termos desta portaria". 

No caso, verifica-se que os destinatários da norma, os quais têm o dever de zelar pelo cumprimento das 

exigências técnicas e sanitárias, são os titulares de concessão de lavra de água mineral, bem como as demais empresas que 

estão inseridas no ciclo de fabricação do vasilhame, envasamento, acondicionamento, transporte e comercialização. 

Outrossim, situação importante que ocorre na fase de comercialização da água mineral envolve a 

participação da população que adquire a água mineral acondicionada em vasilhame e, para tanto, apresenta outro 

vasilhame vazio em troca, e, assim, insere-se no sistema como um terceiro alheio à relação de produção, para 

fechamento da cadeia produtiva e comercial. 

A propósito, os consumidores entram no ciclo econômico como proprietários dos vasilhames, adquirindo-os 

com seus próprios recursos financeiros. Nesse cenário, garantem a redução do custo de produção e a preservação do meio 

ambiente, na medida em que as embalagens, por serem retornáveis, têm o ciclo de vida útil estimado em 3 (três) anos, ao 

contrário de outras espécies de embalagens que são inutilizadas após seu uso. 

Tal fato afigura-se de fundamental importância na relação econômica das empresas envolvidas, de forma que 

merece ter uma proteção por meio de normatização específica por parte do Estado, tendo em vista que o esforço e o 

investimento do consumidor não são reconhecidos em determinados postos de vendas ou distribuidoras, que não aceitam 

receber vasilhames de marcas diversas daquelas vendidas no estabelecimento. 

Não há que se olvidar que as empresas que atuam no ramo de negócio de água mineral estão cumprindo 

corretamente com a legislação federal; no entanto, essa mesma norma não garante o direito do consumidor de poder adquirir 

água mineral de 10 ou 20 litros, independentemente da marca que está serigrafada no vasilhame retornável. 

Ante a ausência de legislação estadual específica, estamos apresentando o presente Projeto de Lei, 

com fundamento nos incisos V, VIII e XII do art. 24 da Constituição Federal, que outorga aos Estados membros a 

condição de legislar, concorrentemente, sobre a produção e o consumo, responsabilidade por dano ao consumidor e 

proteção e defesa da saúde, coibindo, assim, essa prática abusiva para obrigar as empresas a aceitarem, no momento 

da venda ao consumidor, qualquer marca de vasilhame, pois que, da forma como atualmente funciona o sistema, o 

consumidor fica obrigado a ter vasilhames de várias marcas, ou até mesmo a pagar um valor adicional por um novo 

vasilhame. Ademais, da forma atual, o consumidor não tem o livre direito de escolha para comprar a água mineral da 

marca de sua preferência. Acaba sendo forçado a comprar a marca do vasilhame que já está em seu poder, em uma 

verdadeira fidelização compulsória. Importante observar que o consumidor é o dono do vasilhame que  

utilizará para comprar o produto desejado. Este fato reforça a necessidade de preservar o direito do consumidor, 

proprietário do vasilhame, de escolher a marca que lhe aprouver, e não ser forçado a comprar o produto da  

marca que está em seu vasilhame vazio. 

Consoante consta no parágrafo único do art. 3° do Projeto de Lei, fica sob responsabilidade das empresas a 

organização e o funcionamento de uma câmara de troca dos vasilhames que estão sendo recepcionados no sistema de 
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embalagem retornável. Dessa forma, os vasilhames serão entregues para as empresas identificadas para, conforme o prazo 

de validade da embalagem, providenciarem o descarte numa ação de responsabilidade ambiental, ou encaminharem à linha 

de produção e reiniciarem o novo ciclo. 

Assim, ante a relevância da medida contemplada no presente Projeto de Lei, solicito o apoio dos meus 

Pares à sua aprovação. 

Ricardo Alba 

Deputado Estadual 

PROJETO DE LEI N° 0281.2/2022 

Altera o Anexo Único da Lei n° 18.278, de 2021, que “Consolida os atos normativos 

que concedem o Título de Utilidade Pública estadual no âmbito do Estado de Santa 

Catarina”, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Rede Feminina de 

Combate ao Câncer de Pomerode. 

Art. 1° Fica declarada de utilidade pública estadual a Rede Feminina de Combate ao Câncer de 

Pomerode, com sede no Município de Pomerode. 

Art. 2° O Anexo Único da Lei n° 18.278, de 20 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a alteração 

constante do Anexo Único desta Lei. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 

Jerry Comper 

Deputado Estadual 

Lido no Expediente 

Sessão de 10/08/22 

ANEXO ÚNICO 

(ALTERA O ANEXO ÚNICO DA LEI N° 18.278, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021) 

“ANEXO ÚNICO 

ENTIDADES DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA 

.................................................................................................... ..................................... 

POMERODE LEIS 

.................................................................................................... ....................................... 

Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pomerode  

..................................................................................................... ...................................... 

 ” (NR) 

Sala das Sessões, 

Jerry Comper 

Deputado Estadual 

JUSTIFICAÇÃO 

O Projeto de Lei que ora apresento visa declarar de utilidade pública estadual a Rede Feminina  

de Combate ao Câncer de Pomerode, tendo em vista que a referida entidade presta serviços de relevante  

interesse social à comunidade. 

Nesse contexto, de acordo com seu Estatuto Social, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Pomerode 

tem por objetivos a excelência no atendimento aos acometidos pelo câncer, bem como a divulgação e orientação quanto à 

prevenção dessa doença, visando, sobretudo, o acolhimento humanizado e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes 

de todas as idades, sejam homens, mulheres, crianças, adolescentes ou idosos. 

Ante o exposto, conto com meus Pares para a aprovação da matéria. 

Jerry Comper 

Deputado Estadual 
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PROPOSIÇÕES DE ORIGEM DO MINISTÉRIO PÚBLICO  (MPSC) 
 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

SANTA CATARINA 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Ofício n. 347/2022 Florianópolis, 9 de agosto de 2022. 

A Sua Excelência o Senhor  

Deputado Estadual MOACIR SOPELSA 

Presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina 

Florianópolis - SC 

Assunto: Encaminha Projeto de Lei Complementar  

Senhor Presidente,  

Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar, com fundamento no art. 98 da 

Constituição do Estado de Santa Catarina, o anexo Projeto de Lei Complementar, que visa a alterar a Lei Complementar n. 

715, de 16 de janeiro de 2019, para transformar cargos de Promotor de Justiça, extinguir e criar Promotoria de Justiça na 

estrutura do Ministério Público de Santa Catarina, bem como alterar a Lei Complementar n. 736, de 15 de janeiro de 2019, 

para criar cargo de Assistente de Promotoria de Justiça, solicitando a Vossa Excelência que determine sua tramitação para 

apreciação pelos senhores Deputados Estaduais. 

Desde logo, coloco-me à disposição dessa Augusta Casa para eventuais esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

Atenciosamente, 

Fernando da Silva Comin 

Procurador-Geral de Justiça 

Lido no Expediente 

Sessão de 10/08/22 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N. 0019.7/2022 

Cria Promotorias de Justiça, cria e transforma cargos de Promotor de Justiça e cria 

cargos de Assistentes de Promotoria na estrutura orgânica do Ministério Público do 

Estado de Santa Catarina, alterando a Lei Complementar n. 715, 16 de janeiro de 2018, 

e a Lei Complementar n. 736, de 15 de janeiro de 2019. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei Complementar: 

Art. 1° Ficam criadas, na estrutura de Primeiro Grau do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e acrescidas, 

respectivamente, aos Anexos II, III e IV da Lei Complementar n. 715, de 16 de janeiro de 2018, as seguintes Promotorias de Justiça: 

I – de Entrância Especial, a 43ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital; 

II – de Entrância Final: 

a) a 3ª Promotoria de Justiça na Comarca de Tijucas; 

b) a 4ª Promotoria de Justiça na Comarca de Gaspar; 

c) a 3ª Promotoria de Justiça na Comarca de Guaramirim; 

d) a 5ª Promotoria de Justiça na Comarca de Concórdia; 

e) a 4ª Promotoria de Justiça na Comarca de São Bento do Sul; 

f) a 3ª Promotoria de Justiça na Comarca de Imbituba; 

g) a 5ª Promotoria de Justiça na Comarca de Caçador; 
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h) a 6ª Promotoria de Justiça na Comarca de Araranguá; 

i) a 4ª Promotoria de Justiça na Comarca de Camboriú; e 

III – de Entrância Inicial, a Promotoria de Justiça da Comarca de Penha. 

Art. 2° Ficam criados, no Quadro de Primeiro Grau do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 9 (nove) 

cargos de Promotor de Justiça de Entrância Final, com lotação nas Promotorias de Justiça criadas no inciso II do art. 1° desta 

Lei Complementar, os quais terão a nomenclatura a elas correspondentes. 

Art. 3° Fica criado, na estrutura de Primeiro Grau do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e ajustado 

o Anexo IV da Lei Complementar n. 715, de 16 de janeiro de 2018, o cargo de Promotor de Justiça da Comarca de Penha. 

§ 1° Em decorrência da criação do cargo previsto no caput, fica em extinção, na estrutura de Primeiro Grau do 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina, um cargo de Promotor de Justiça na Comarca de Balneário Piçarras. 

§ 2° A primeira Promotoria de Justiça na Comarca de Balneário Piçarras que vagar será extinta, sendo 

ajustado o Anexo III da Lei Complementar n. 715, de 16 de janeiro de 2018, e reordenadas, se necessário, as Promotorias 

de Justiça remanescentes na Comarca. 

Art. 4° Fica transformado, na estrutura de Primeiro Grau do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o 

cargo de 1° Promotor de Justiça Substituto da 18ª Circunscrição do Ministério Público no cargo de 43° Promotor de Justiça 

da Comarca da Capital, ajustados os Anexos II e V da Lei Complementar n. 715, de 16 de janeiro de 2018. 

Parágrafo único. Ficam reordenados no Anexo V da Lei Complementar n. 715, de 16 de janeiro de 2018 os 

cargos de Promotor de Justiça Substituto da 18ª Circunscrição do Ministério Público remanescentes, que passarão a ser 

nomeados, ordinalmente, a partir do cargo de 1° Promotor de Justiça Substituto. 

Art. 5° Ficam criados e acrescidos ao Anexo IV da Lei Complementar n. 736, de 15 de janeiro de 2019, 21 

(vinte e um) cargos de Assistente de Promotoria de Justiça, nível CMP-1. 

Parágrafo único. Ficam em extinção 2 (dois) cargos de Assistente de Promotoria de Justiça, nível CMP-1, 

observada a condição prevista no § 2° do art. 3° desta Lei Complementar. 

Art. 6° A instalação das Promotorias de Justiça e o provimento dos cargos criados por esta Lei Complementar, 

cuja iniciativa fica reservada, em caráter exclusivo, ao Procurador-Geral de Justiça, dependerá da existência de suporte 

orçamentário e financeiro para atender aos respectivos custos de instalação e manutenção. 

Art. 7° As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à conta do orçamento do 

Ministério Público do Estado de Santa Catarina. 

Art. 8o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

Florianópolis, de 2022. 

CARLOS MOISÉS DA SILVA 

Governador do Estado 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE E MEMBROS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa augusta Assembleia Legislativa, no uso da prerrogativa 

prevista no art. 127, § 2°, da Constituição Federal, e no art. 98 da Constituição do Estado de Santa Catarina, o anexo 

Projeto de Lei Complementar, que visa a alterar a Lei Complementar n.  715, de 16 de janeiro de 2018, para transformar 

cargo de Promotor de Justiça, criar e extinguir Promotorias de Justiça na estrutura do Ministério Público de Santa 

Catarina, bem como alterar a Lei Complementar n. 736, de 15 de janeiro de 2019, para criar e extinguir cargos de 

Assistente de Promotoria de Justiça. 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio da Resolução n. 18, de 6 de julho de 2022, instalou 

a comarca de Penha, de entrância inicial, constituída pelo município-sede, a qual integrará a 23ª Circunscrição 

Judiciária. Por consequência, a comarca de Balneário Piçarras, da qual fo i desmembrada a comarca de Penha, passou 

a constituir-se somente do município-sede. A instalação e início do funcionamento da nova Comarca, ocorrerá no dia 

12 de agosto do corrente ano. 
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Desse modo, diante da necessidade do acompanhamento do Poder Judiciário na criação de órgãos de 

execução e da efetiva presença da instituição na sede da comarca recentemente criada, propõe -se a criação de uma 

Promotoria de Justiça de entrância inicial, e do correspondente cargo de Promotor de Justiça e de sua equipe  técnica 

na Comarca de Penha. 

Objetivando evitar o incremento de gastos na Instituição, a criação desta unidade ministerial será 

acompanhada da futura extinção de uma das três Promotorias de Balneário Piçarras, de entrância final, aquela que primeiro 

vier a vagar, bem como do respectivo cargo de Promotor de Justiça e de sua equipe técnica, na medida em que parcela 

significativa do volume de trabalho desta comarca será assumida pela nova comarca de Penha. A extinção que se propõe 

será futura – quando da vacância do cargo -, a fim de evitar a caracterização da disponibilidade e, com isso, preservar o 

interesse público, na medida que as atribuições ministeriais estariam sendo cumpridas com a maior eficiência no momento 

da transição de competências entre as unidades. 

Outra proposição que se faz diz respeito à transformação do cargo de 1° Promotor de Justiça Substituto da 

18ª Circunscrição do Ministério Público, atualmente vago, na 43ª Promotoria de Justiça da comarca da Capital. 

A necessidade dessa transformação também se justifica como forma de acompanhamento do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, que já teve aprovada por sua Presidência, no âmbito do processo SEI! 0009612-

54.2022.8.24.0710, a criação de uma unidade com competência estadual para execução de multas penais. É inegável que a 

alteração que será promovida pelo Judiciário, dentro da sua autogestão, impacta sobremaneira as atribuições das Promotorias 

de Justiça com atuação na área da execução penal em todo Estado, justificando a presente proposta. 

O modelo de unidade judicial estadual, concentrando todas as execuções de pena de multa, deve ser seguido 

pelo Ministério Público não apenas pela especialização da matéria, mas também como forma de melhor atender o crescente 

volume da execução penal em todo o Estado, retirando das Promotorias de Justiça com atribuição nessa área relevante carga 

de trabalho, uma vez que se estima que a futura Promotoria estadual começaria a operar com uma movimentação mensal 

superior a três mil entradas processais. 

A referida proposição traz impacto financeiro reduzido, pois o que se objetiva, em última análise, é a 

extinção do cargo de 1° Promotor de Justiça Substituto da 18ª Circunscrição do Ministério Público, atualmente vago, e 

a criação da 43ª Promotoria de Justiça da comarca da Capital, de entrância especial, e do correspondente cargo de 

Promotor de Justiça, com a necessidade apenas de criação de mais um cargo de assistente de Promotoria para compor 

a equipe técnica do órgão. 

Essas duas criações, como se vê, ocorrerão quase sem custos, buscando, acima de todo apenas uma 

reorganização da atuação do Ministério Público catarinense. 

O presente projeto, ainda, trata da criação de nove Promotorias de entrância final nas seguintes comarcas: 

Tijucas, Gaspar, Guaramirim, Concórdia, São Bento do Sul, Imbituba, Caçador, Araranguá e Camboriú. 

Observa-se, nos últimos tempos, que a entrância final é aquela de maior demanda reprimida no âmbito 

do Ministério Público de Santa Catarina. De forma geral, as cidades dessa entrância têm percebido um vertiginoso 

crescimento, mas contam com número baixo de Promotorias de Justiça, o que dificulta o trabalho ante a amplitude de 

atribuições diferentes em um mesmo órgão. 

Optou-se, então, por fazer um estudo concentrado na necessidade ou não de criação de novas Promotorias 

de Justiça nas 46 (quarenta e seis) comarcas de entrância final existentes no Estado. Assim, foram levados em conta os 

seguintes critérios para identificar as comarcas com mais prioridade na criação de nova unidade de Promotoria de Justiça: a) 

número de entradas (judiciais e extrajudiciais) por Promotoria de Justiça; b) número de habitantes por Promotoria de Justiça; 

c) discrepância entre unidades judiciais e Promotorias de Justiça, d) futuras unidades prisionais a serem criadas ou ampliadas 

na comarca; e) número de municípios na comarca; f) número de ocorrências policiais na Comarca; g) Índice de 

Desenvolvimento Humano nas cidades da comarca; h) qualidade educacional na Comarca; e i) potencial de crescimento dos 

municípios da Comarca medido pelo PIB per capita. 

Após a análise e valoração de todos esses critérios, seguidos da ponderação de aspectos de conveniência e 

de oportunidade da Administração Superior do Ministério Público de Santa Catarina, por questões orçamentárias e de 
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planejamento futuro, elegeram-se nove comarcas para ampliação do número de suas Promotorias de Justiça, a saber: Tijucas, 

Gaspar, Guaramirim, Concórdia, São Bento do Sul, Imbituba, Caçador, Araranguá e Camboriú. 

A comarca de Tijucas conta atualmente com duas Promotorias de Justiça, tendo sido criadas juntamente com 

a Lei Complementar estadual n. 110, de 8 de janeiro de 1994 (revogada pela LC n. 715/2018). No ano de 2022 (janeiro até 

junho), a 1ª Promotoria de Justiça possui a média mensal de 657 entradas (computando judicial e extrajudicial), sendo que a 

2ª Promotoria de Justiça computa a média mensal de 983. 

Além do grande destaque nos critérios de maior número de entradas por Promotoria de Justiça, Tijucas 

conta com uma unidade judicial a mais em comparação com o número de Promotorias de Justiça, porquanto a comarca 

conta com três Varas Judiciais e apenas duas Promotorias. Não bastasse, há previsão de ampliação de 300 vagas 

prisionais, o que indubitavelmente demonstra um aumento na demanda já elevada, ficando claro que carece de mais 

uma Promotoria de Justiça. 

Por sua vez, a comarca de Gaspar tem atualmente três Promotorias de Justiça, tendo sido a última 

criada em 14 de dezembro de 2006 (Lei Complementar estadual n.  368/2006, revogada pela LC n. 715/2018). As 1ª, 

2ª e 3ª Promotorias de Justiça apresentam média mensal em 2022, respectivamente,  de 580, 543 e 491 entradas. A 

Comarca apresentou protagonismo nos critérios de movimentação por Promotoria de Justiça (tanto na análise de 

entradas do ano 2022 quanto na média de entrada nos últimos cinco anos) e, além disso, está defasada em 

comparação com o número de unidades judiciais (há uma vara judicial a mais). Conta, ainda, com relevante número 

populacional por Promotoria de Justiça (28.818 habitantes por Promotoria - 4ª maior na entrância), sendo a criação de 

uma nova unidade solicitada há muito tempo no local, em razão do excessivo acúmulo de trabalho.  

No que diz respeito à comarca de Guaramirim, verifica-se que ela conta atualmente com duas Promotorias 

de Justiça, tendo sido a última criada em 14 de dezembro de 2006 (Lei Complementar estadual n. 368/2006, revogada pela 

LC n. 715/2018). No período de janeiro até junho de 2022, a 1ª Promotoria de Justiça possuiu média mensal de 854 entradas, 

sendo que a 2ª Promotoria de Justiça computou média mensal de 772 entradas. 

Ao lado desse elevado movimento processual na comarca, verificou-se destaque no critério 

populacional, na medida em que há mais de 43 mil habitantes por Promotoria Justiça em Guaramirim (a maior na 

entrância), bem como a presença de três municípios na comarca e, ainda, signifi cativo potencial de crescimento da 

cidade sede, o que demonstra, portanto, a extrema importância da ampliação do número de Promotoria de Justiça para 

o fortalecimento da atuação do Ministério Público. 

Já a comarca de Concórdia conta atualmente com quatro Promotorias de Justiça, tendo sido a última 

criada em 31 de março de 2009 (Lei Complementar estadual n.  440/2009, revogada pela LC n. 715/2018). Registra-se 

que, em 2022, a 1ª Promotoria de Justiça apresenta média de 784 entradas mensal. Já a 2ª Pro motoria de Justiça 

conta com média mensal de 705 entradas, enquanto a 3ª e 4ª Promotorias de Justiça de Concórdia contabilizam média 

mensal de 711 e 268, respectivamente. 

A comarca possui destaque não só no número de entradas por Promotoria de Justiça, mas também conta com 

uma unidade judicial a mais, o que ocasiona prejuízo na atuação ministerial, que enfrenta inclusive conflitos nas pautas de 

audiências. Além disso, cinco municípios integram a comarca e o seu número populacional é bastante considerável, 

demonstrando a necessidade da criação de mais uma Promotoria de Justiça. 

Quanto à comarca de São Bento do Sul, esta conta atualmente com três Promotorias de Justiça, tendo sido 

a última criada em 31 de março de 2009 (Lei Complementar estadual n. 440/2009, revogada pela LC n. 715/2018). Referente 

à média mensal de entradas em 2022, a 1ª Promotoria de Justiça lidera com o expressivo número de 1.003. As demais, 2ª e 

3ª Promotorias de Justiça, apresentam a média mensal de 762 e 753 entradas, respectivamente. 

Não bastasse, existe a previsão de instalação e operação de uma Penitenciária Industrial ainda neste ano na 

comarca, com a criação de 426 vagas no sistema prisional, o que inevitavelmente contribuirá de forma significativa para o 

aumento de sua demanda, exigindo a ampliação do número de Promotorias de Justiça. 

Já a comarca de Imbituba tem atualmente duas Promotorias de Justiça, sendo a última criada em 14 de 

dezembro de 2006 (Lei Complementar estadual n. 368/2006, revogada pela LC n. 715/2018). Em relação à média de 
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entradas, a 1ª Promotoria de Justiça possui uma média mensal de 467 entradas no ano de 2022. E a 2ª Promotoria de Justiça, 

por sua vez, apresenta a média de 712 entradas. Neste contexto, considerando a média dos últimos cinco anos, Imbituba foi 

a 5ª comarca da entrância com maior número de entradas judiciais e extrajudiciais. 

Há que se levar em conta, ainda, a existência de projeto em andamento no Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina no sentido da criação de nova unidade judicial em Imbituba. Sabe-se que existe proposta em vias de análise 

para criação de uma Vara Criminal naquela comarca, o que teria, sem dúvida, significativo impacto na atuação do 

Ministério Público e exigiria, também, a ampliação do número de Promotorias de Justiça para acompanhar a demanda 

do Poder Judiciário. 

Ainda, a comarca de Caçador possui atualmente quatro Promotorias de Justiça, tendo sido a última criada em 

8 de setembro de 2010 (Lei Complementar estadual n. 514/2010, revogada pela LC n. 715/2018). Na média mensal de 

entradas do ano 2022, as 1ª, 3ª e 4ª Promotorias de Justiça se destacam entre as primeiras no ranking geral, contando cada 

uma com 867, 838 e 877 entradas, respectivamente. Já a 2ª Promotoria de Justiça contabiliza na média mensal 264 entradas 

totais, mas tem sua atuação focada na área extrajudicial. 

Além do elevado movimento processual e extraprocessual, a comarca conta com quatro municípios e tem 

o pior Índice de Desenvolvimento Humano dentre as comarcas da entrância, refletindo diretamente na taxa de 

criminalidade local (5ª comarca com maior número de ocorrência policial na entrância), não havendo dúvidas da 

importância da ampliação de suas unidades. 

Relativamente à comarca de Araranguá, esta conta atualmente com cinco Promotorias de Justiça, tendo 

sido a última criada em 9 de julho de 2015 (Lei Complementar estadual n.  650/2015, revogada pela LC n. 715/2018). 

Concernente às entradas no ano de 2022, a 1ª Promotoria de Justiça possui a média mensal de 559. Já a 2ª Promotoria 

de Justiça conta com 357 na média mensal de entradas. Por sua vez, a 3ª Promotoria de Justiça registra a média 

mensal de 659. A 4ª Promotoria de Justiça lidera entre elas com a média mensal de 851 entradas. Por fim, a 5ª 

Promotoria de Justiça possui média mensal de 633 entradas totais.  

A comarca contém três municípios e possui uma das piores taxas de criminalidade (sexta maior) e de educação 

(sexta pior). Há ainda que se levar em conta a iminente instalação de uma futura grande unidade prisional em 2023, com 

perspectiva de criação de 690 vagas prisionais na comarca, o que certamente refletirá no aumento das demandas da instituição 

no local, sendo esse mais um fator de destaque para a necessidade de ampliação do número de suas Promotorias de Justiça. 

Por fim, a comarca de Camboriú tem três Promotorias de Justiça, tendo sido a última criada em 12 de 

dezembro de 2011 (Lei Complementar estadual n. 552/2011, revogada pela LC n. 715/2018). No período de janeiro até junho 

de 2022, a 1ª Promotoria de Justiça contabiliza média mensal de 554 entradas. A 2ª Promotoria de Justiça, por sua vez, 

computa média mensal de 674 entradas. Já a 3ª Promotoria de Justiça apresenta a média de 585 entradas. 

Além do expressivo número de entradas processual e extraprocessual, destaca-se na comarca seu elevado 

número populacional (29 mil habitantes por Promotoria de Justiça, a 3ª maior na entrância), o número das ocorrências policiais 

(4° maior na entrância) e a taxa de educação (4ª pior na entrância), sem esquecer que ela apresenta um dos piores IDH’s (4° 

pior na entrância), fatores esses que, somados, demonstram a necessidade de criação de mais uma Promotoria de Justiça. 

Ressalta-se que o impacto financeiro e orçamentário decorrente da criação dessas nove Promotorias de 

entrância final e dos respectivos cargos de Promotor de Justiça e suas equipes de apoio, bem como da reestruturação 

proposta para as Promotorias de Justiça das Comarcas de Penha e da Capital, está adequado à Lei Orçamentária Anual 

(LOA) 2022, e compatibilizado com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), conforme demonstram 

os estudos elaborados pela área técnica do Ministério Público, os quais, para fins de cumprimento do art. 16 da Lei 

Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (LRF), seguem anexos ao presente. 

Assim, ao submeter o presente Projeto de Lei Complementar à apreciação dessa Augusta Assembleia 

Legislativa do Estado, o Ministério Público espera a devida atenção dos senhores parlamentares e conta com sua aprovação. 

Florianópolis, 9 de agosto de 2022. 

Fernando da Silva Comin 

Procurador-Geral de Justiça 
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C A D E R N O  A D M I N I S T R A T I V O   
 

G E S T Ã O  D E  P E S S O A L ,  N O R M A T I V A ,  F I S C A L  E  D E  M A T E R I A I S  
 

 

ATO DA MESA 
 

ATO DA MESA N° 325, de 12 de agosto de 2022 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SANTA CATARINA, no exercício de suas 

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

RESOLVE: com fundamento nos arts. 17 e 31 da Resolução n° 002, de 11 de janeiro de 2006 e 

alterações, com redação dada pela Resolução n° 009, de 19 de dezembro de 2013, 

c/c o art. 1° do Ato da Mesa n° 160, de 15 de agosto de 2007, e convalidada pela Lei 

Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

DESIGNAR o servidor CARLOS HENRIQUE MONGUILHOTT, matrícula n° 2016, do Quadro de 

Pessoal da Assembleia Legislativa para exercer a função de Assessoria Técnica - Jurídica, código PL/FC-6, do Grupo de 

Atividades de Função de Confiança, a contar de 12 de agosto de 2022 (GP - PROCURADORIA). 

Deputado MOACIR SOPELSA - Presidente 

Deputado Ricardo Alba - Secretário 

Deputado Rodrigo Minotto - Secretário 

Processo SEI 22.0.000025515-0 
 

 

PORTARIAS 
 

PORTARIA N° 1339, de 11 de agosto de 2022 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

NOMEAR MOACIR ALFREDO BENTO FILHO, para exercer o cargo de provimento em comissão 

de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-64, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da Assembleia 

Legislativa, a contar da data de sua posse (GAB DEP VALDIR COBALCHINI – NAVEGANTES). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000026704-3 
    

PORTARIA N° 1340, de 12 de agosto de 2022 

O DIRETOR-GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das atribuições que lhe 

são conferidas pelo artigo 18 da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, e convalidada pela Lei Complementar 

n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

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

dezembro de 1985, 

CONCEDER LICENÇA para tratamento de saúde ao servidor abaixo relacionado: 

Matrícula Nome do Servidor Qde dias Início em Proc. SEA n° 

1474 MIGUEL ANTONIO ATHERINO APOSTOLO 4 02/08/2022 5568/2022 

Andre Luiz Bernardi 

Diretor-Geral 

Processo SEI 22.0.000026670-5 
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PORTARIA N° 1341, de 12 de agosto de 2022 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

NOMEAR ANDERSON ROBERTO DO ROSARIO, para exercer o cargo de provimento em 

comissão de Secretário Parlamentar, código PL/GAB-62, Atividade Parlamentar Externa, do Quadro do Pessoal da 

Assembleia Legislativa, a contar da data de sua posse (GAB DEP KENNEDY NUNES – JOINVILLE). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000026543-1 
    

PORTARIA N° 1342, de 12 de agosto de 2022 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de provimento em comissão de 

Secretário Parlamentar, da servidora TATIANE MARIZA DE SOUTO, matrícula n° 9512, de PL/GAB-90 para o PL/GAB-99 

do Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 11 de agosto de 2022 (GAB DEP NAZARENO MARTINS). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000026775-2 
    

PORTARIA N° 1343, de 12 de agosto de 2022 

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, no exercício das 

atribuições que lhe são conferidas no art. 18, parágrafo único, da Resolução n° 001, de 11 de janeiro de 2006, convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, com redação dada pelo art. 4° da Lei Complementar n° 672, de 19 

de janeiro de 2016, e Portaria n° 071, de 5 de fevereiro de 2016 

RESOLVE: nos termos dos arts. 9° e 11 da Lei n° 6.745, de 28 de dezembro de 1985, em 

conformidade com as Resoluções n° 001 e 002/2006, e alterações, e convalidada 

pela Lei Complementar n° 642, de 22 de janeiro de 2015, 

ALTERAR NÍVEL DE RETRIBUIÇÃO SALARIAL do cargo de provimento em comissão de 

Secretário Parlamentar, da servidora ALINE SEEMANN, matrícula n° 10457, de PL/GAL-67 para o PL/GAL-73 do Quadro de 

Pessoal da Assembleia Legislativa, a contar de 11 de agosto de 2022 (LIDERANÇA DO PODEMOS). 

Jean Carlos Baldissarelli 

Diretor de Recursos Humanos 

Processo SEI 22.0.000026774-4 
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E D I T A I S ,  L I C I T A Ç Õ E S ,  C O N V Ê N I O S  E  C O N T R A T O S  
 

 

AVISO DE RESULTADO 
 

AVISO DE RESULTADO 

O Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, designado pelo(a) Portaria n.° 1195, comunica que atendidas 

as especificações constantes do próprio edital, a licitação modalidade Pregão Eletrônico n.° 024/2022, obteve o seguinte resultado: 

OBJETO: [Pregão Eletrônico] Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no 

grupo gerador de energia elétrica de emergência da Marca NEMA, localizado nas dependências do Palácio Barriga Verde. 

RESULTADO: 

Empresa Vencedora: PROTEC COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA  

ITEM QTDE. UN. PRODUTO 
VALOR UNITÁRIO 

MÊS (R$) 
VALOR TOTAL 

(R$)  

Lote Único 

1 12 MÊS 
Manutenção preventiva e corretiva em Grupo Gerador NEMA 
Diesel – 460KVA 

R$500,00 R$6.000,00 

Florianópolis, datado e assinado eletronicamente. 

Allan de Souza 

Pregoeiro 

 

Processo SEI 22.0.000008577-8 
 

 

EXTRATO  
 

EXTRATO N° 367/2022 

REFERENTE: 8° Termo Aditivo ao Contrato CL N° 048/2019 celebrado em 11/08/2022. 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (ALESC). 

CONTRATADA: DISK CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULO S/A 

CNPJ: 95.803.839/0001-74 

OBJETO: Acrescentar 07 (sete) unidades ao quantitativo de 22 (vinte e dois) veículos definidos no 7° Termo Aditivo ao 

Contrato n° 048/2019, atualizando a quantidade para 29 (vinte e nove) veículos, a contar da data da assinatura desse aditivo. 

VIGÊNCIA: O presente termo passa a vigorar e ter efeitos a partir da sua assinatura, ficando ratificadas todas as demais 

cláusulas e condições contratuais em vigor. 

VALOR GLOBAL: De R$986.979,84 (novecentos e oitenta e seis mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro 

centavos) para R$1.301.018,88 (um milhão, trezentos e um mil dezoito reais e oitenta e oito centavos). 

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, § 2, inciso “II” da Lei 8.666/93; Item 6.1 do contrato original; Atos da Mesa n° 149/2020 e 

n° 195/2020; e Autorização Administrativa através do despacho exarado pelo Diretor-Geral (0452222), nos autos do processo 

que tramita no SEI sob o n° 22.0.000009535-8 . 

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente. 

André Luiz Bernardi - Diretor-Geral 

Ari Geraldo Neumann – Diretor Administrativo 

Marco Antônio dos Santos - Representante Legal 

Processo SEI 22.0.000009535-8 
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