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LEI Nº 3704/2022
DENOMINA VIAS PÚBLICAS CONSTANTES DO
LOTEAMENTO “ARATINGA”,
LOCALIZADO NO
BAIRRO ITINGA, NO MUNICÍPIO DE ARAQUARI,
ESTADO DE SANTA CATARINA; E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
CONSIDERANDO o Ofício SEPLAN nº 057/2022, produzido pela Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano e remetido por meio do processo digital n. 1989/2022,
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais e Constitucionais, faz saber a todos os habitantes deste
município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte lei:
1.

Ficam denominadas as ruas especificadas neste artigo, localizadas no Loteamento
“Aratinga”, situado no bairro Itinga, neste Município, de acordo com as seguintes disposições:
I - denominar-se-á “Rua Valmor Cani” a via pública representada na planta do referido
loteamento como “Rua A”, com extensão de 419,19 metros e largura de 12,00 metros;
II - denominar-se-á “Rua Madalena Loureiro Martins” a via pública representada na planta do
referido loteamento como “Rua B”, com extensão de 599,06 metros e largura de 12,00 metros;
III - denominar-se-á “Rua Bernadete Bizatto Goedert” a via pública representada na planta do
referido loteamento como “Rua C”, com extensão de 388,83metros e largura de 12,00 metros;
IV - denominar-se-á “Rua Gilson José Rocha dos Santos” a via pública representada na planta
do referido loteamento como “Rua D”, com extensão de 128,17 metros e largura de 12,00 metros;
V - denominar-se-á “Rua João Maria de Oliveira” a via pública representada na planta do
referido loteamento como “Rua E”, com extensão de 26,36 metros e largura de 12,00 metros;
VI - denominar-se-á “Rua João Maria Waltrick” a via pública representada na planta do
referido loteamento como “Rua F”, com extensão de 138,20 metros e largura de 12,00 metros;
VII - denominar-se-á “Rua João Ribeiro” a via pública representada na planta do referido
loteamento como “Rua G”, com extensão de 54,62 metros e largura de 12,00 metros;
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VIII - denominar-se-á “Rua Nelson Assunção” a via pública representada na planta do referido
loteamento como “Rua H”, com extensão de 54,62 metros e largura de 12,00 metros;
IX - denominar-se-á “Rua Osvaldo Carlos Lopes” a via pública representada na planta do
referido loteamento como “Rua I”, com extensão de 76,70 metros e largura de 12,00 metros;
X - denominar-se-á “Rua Stela Maria Virmond Vieira” a via pública representada na planta do
referido loteamento como “Rua J”, com extensão de 55,19 metros e largura de 12,00 metros;
XI - denominar-se-á “Rua Theophanes de Amorim Teixeira” a via pública representada na
planta do referido loteamento como “Rua K”, com extensão de 61,29 metros e largura de 12,00
metros;
XII - denominar-se-á “Rua Waldemiro Goedert” a via pública representada na planta do
referido loteamento como “Rua L”, com extensão de 135,93 metros e largura de 12,00 metros;
XIII - denominar-se-á “Rua Wilson Merkle” a via pública representada na planta do referido
loteamento como “Rua M”, com extensão de 86,97 metros e largura de 12,00 metros.

2.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando dispositivos que
porventura dispunham em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE ARAQUARI,
EM 05 DE MAIO DE 2022
CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari
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LEI Nº 3705/2022
DENOMINA VIAS PÚBLICAS CONSTANTES DO
LOTEAMENTO “ECOVALLE II”, LOCALIZADO NO
BAIRRO ITINGA, NO MUNICÍPIO DE ARAQUARI,
ESTADO DE SANTA CATARINA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
CONSIDERANDO o Ofício SEPLAN nº 058/2022, produzido pela Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano e remetido por meio do processo digital n. 1994/2022,
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais e Constitucionais, faz saber a todos os habitantes deste
município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte lei:
Art. 1º Ficam denominadas as ruas especificadas neste artigo, localizadas no Loteamento
“Ecovalle II”, situado no bairro Itinga, neste Município, de acordo com as seguintes disposições:
I - denominar-se-á “Avenida Flor de Maracujá”a via pública representada na planta do referido
loteamento como “Avenida 01 – Parte A e Parte B”, com extensão de 172,80 metros e largura de 25,00
metros, sendo mera extensão da “Avenida Flor de Maracujá” localizada no Loteamento “Ecovalle I”,
denominada pela Lei Ordinária nº 3.516/2020;
II - denominar-se-á “Rua Antúrio”a via pública representada na planta do referido loteamento
como “Rua 01”, com extensão de 176,84 metros e largura de 12,00 metros;
III - denominar-se-á “Rua Amarilis” a via pública representada na planta do referido
loteamento como “Rua 02”, com extensão de 174,27metros e largura de 12,00 metros;
IV - denominar-se-á “Via Marginal da BR-280” a via pública representada na planta do referido
loteamento como “Área de Acesso”, com extensão de 228,30 metros e largura de 12,00 metros.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando dispositivos que
porventura dispunham em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE ARAQUARI,
EM 05 DE MAIO DE 2022
CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari
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LEI Nº 3706/2022
DENOMINA VIAS PÚBLICAS CONSTANTES DO
LOTEAMENTO “ATLÂNTICO SUL”, LOCALIZADO NO
BAIRRO ITINGA, NO MUNICÍPIO DE ARAQUARI,
ESTADO DE SANTA CATARINA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
CONSIDERANDO os Ofícios SEPLAN nº 365/2021 e 056/2022, produzidos pela Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e remetidos por meio do processo digital n. 1987/2022,
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais e Constitucionais, faz saber a todos os habitantes deste
município, que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte lei:
Art. 1º Ficam denominadas as ruas especificadas neste artigo, localizadas no
Loteamento “Atlântico Sul”, situado no bairro Itinga, neste Município, de acordo com as
seguintes disposições:
I - denominar-se-á “Rua Olaria” a via pública representada na planta do referido

loteamento como “Rua P”, com extensão de 1.033,20 metros e largura de 20,00 metros, sendo
mera continuidade da “Rua Q” do mesmo loteamento e, portanto, extensão da “Rua Olaria”,
já denominada pela Lei Ordinária nº 3.504/2019;
II - denominar-se-á “Rua Dario Tobler” a via pública representada na planta do referido

loteamento como “Rua S”, com extensão de 126,20 metros e largura de 12,00 metros;
III - denominar-se-á “Rua Elsa Klug Siedschlag” a via pública representada na planta do

referido loteamento como “Rua AA”, com extensão de 874,54 metros e largura de 20,00
metros, sendo mera extensão da “Rua Elsa Klug Siedschlag”, já denominada pela Lei Ordinária
nº 2.736/2012;
IV - denominar-se-á “Rua São Miguel” a via pública representada na planta do referido

loteamento como “Rua AC”, com extensão de 44,86 metros e largura de 12,00 metros, sendo
mera extensão da “Rua São Miguel”, já denominada pela Lei Ordinária nº 761/1987;
V - denominar-se-á “Rua Marginal da Av. Prefeito Alberto Natalino Miquelute” a via

pública representada na planta do referido loteamento como “Rua Marginal”, com extensão
de 97,28 metros e largura de 12,00 metros;
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando dispositivos que
porventura dispunham em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DE ARAQUARI,
EM 05 DE MAIO DE 2022
CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari
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LEI N° 3707/2022
Abre Crédito Suplementar
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais e Constitucionais, insertas na Lei
Orçamentária, faz saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara de
Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte lei:
Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar no valor de R$ 230.350,00 (duzentos e
trinta mil e trezentos e cinquenta reais) para restabelecer as seguintes dotações:
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
Secretaria de Turismo, Lazer e Esportes
Unidade Orçamentária: 14.001
Secretaria de Turismo, Lazer e Esportes
Funcional Programática:
Atividade:Manutenção da Secretaria de Turismo,
14.001.0004.0122.0003.2049
Lazer e Esportes
Elemento de Despesa
Fonte de Recurso
Valor
3390000000 - Aplicações diretas
01001401 - RECURSOS ORDINÁRIOS R$
SECRETARIA DE TURISMO, LAZER E
200.000,
ESPORTES
00
Secretaria de Cidadania
Unidade Orçamentária: 12.001
Secretaria de Cidadania
Funcional Programática:
Atividade:Manutenção da Secretaria de Cidadania
12.001.0004.0122.0003.2016
Elemento de Despesa
Fonte de Recurso
Valor
3390000000 - Aplicações diretas
01001201 - RECURSOS ORDINÁRIOS R$
SECRETARIA DE CIDADANIA
30.350,0
0
VALOR TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: R$ 230.350,00
Art. 2º - Para fazer face às despesas mencionadas no artigo anterior ficam anuladas as
seguintes dotações:
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
Secretaria de Turismo, Lazer e Esportes
Unidade Orçamentária: 14.001
Secretaria de Turismo, Lazer e Esportes
Funcional Programática:
Projeto: Construção de Obras para o
14.001.0004.0695.0044.1007
Desenvolvimento do Turismo, Lazer e Esportes
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Elemento de Despesa
4490000000 - Aplicacoes diretas

Unidade Orçamentária: 12.001
Funcional Programática:
12.001.0004.0122.0003.2153
Elemento de Despesa
3390000000 - Aplicações diretas

Unidade Orçamentária: 12.001
Funcional Programática:
12.001.0004.0122.0003.2153
Elemento de Despesa
4490000000 - Aplicacoes diretas

Fonte de Recurso
01001401 - RECURSOS ORDINÁRIOS SECRETARIA DE TURISMO, LAZER E
ESPORTES
Secretaria de Cidadania
Secretaria de Cidadania
Atividade: Manutenção da Ouvidoria

Valor
R$
200.000,
00

Fonte de Recurso
01001201 - RECURSOS ORDINÁRIOS SECRETARIA DE CIDADANIA

Valor
R$
20.350,0
0

Secretaria de Cidadania
Secretaria de Cidadania
Atividade: Manutenção da Ouvidoria
Fonte de Recurso
01001201 - RECURSOS ORDINÁRIOS SECRETARIA DE CIDADANIA

Valor
R$
10.000,0
0
VALOR TOTAL DA ANULAÇÃO: R$ 230.350,00

Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI-SC,
EM 05 DE MAIO DE 2022

CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari
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LEI COMPLEMENTAR Nº 369/2022
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 117, DE 17 DE
MAIO DE 2011, NOTADAMENTE QUANTO A
ASPECTOS RELACIONADOS À CONVOCAÇÃO EM
CONCURSO PÚBLICO.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais, faz saber a todos os habitantes deste
Município, que a Câmara aprovou e ele sancionou a seguinte Lei Complementar:
1 º Autoriza, a partir da publicação desta lei, a desistência antecipada de vagas por
parte de aprovados em Concursos Públicos na Administração direta e indireta do
Município de Araquari – SC.
2º A Lei Complementar nº 117, de 17 de maio de 2011, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 16-A. O candidato aprovado em concurso público que não tiver interesse
na sua nomeação poderá, a qualquer tempo, solicitar desistência antecipada, de
caráter total e irrevogável.
§1º A desistência deverá ser regulamentada, observados os seguintes critérios:
I - a assinatura aposta no formulário de desistência deverá ter firma

reconhecida, certificação digital ou ser assinada na presença de servidor
pertencente ao quadro de pessoal do departamento de gestão de pessoas;
II - o departamento de gestão de pessoas deverá manifestar-se de forma

expressa acerca do recebimento e do aceite da desistência antecipada,
publicando lista atualizada dos aprovados no certame.
§2º A

regulamentação poderá autorizar tanto a desistência como a
reclassificação para o final da lista.”
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3.
As desistências antecipadas tratadas na presente lei poderão ser aceitas tão
logo seja publicada a regulamentação prevista no parágrafo anterior.
4.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO DE ARAQUARI,
EM 05 DE MAIO DE 2022

CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari
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LEI N° 3708/2022
INSTITUI A LEI “MENINA LAURA”, CRIA O
“MÊS E A POLÍTICA MUNICIPAL DE
PREVENÇÃO E COMBATE AO ABUSO E
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES”
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
Clenilton Carlos Pereira. Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no
exercício de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber a todos os habitantes
deste município, que a câmara de vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte lei:
CAPÍTULO I
DO COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
Art. 1º Fica Estabelecido o Mês de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes, “Maio Laranja”, que passa a integrar o calendário oficial de
eventos do Município de Araquari-SC, a ser realizada todos os anos, no mês de
maio,alusivo ao dia 18 de maio, em que se Instituiu o "Dia Nacional de Combate ao
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes".
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PREVENÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E COIBIÇÃO DE PRÁTICAS
DE VIOLÊNCIA OU DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
Art. 2º A Política Municipal de Prevenção, Identificação e Coibição de Práticas de
Violência ou de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, têm por finalidade
dotar a rede municipal de ensino, de saúde e de assistência social, de ações e serviços,
capazes de identificar suspeitas de práticas de violência ou de exploração sexual de
crianças e de adolescentes, assim como proceder aos encaminhamentos à Rede do
Sistema de Garantia de Direitos e permitir o atendimento e acompanhamento das
crianças e adolescentes que estejam integradas à rede.
Art. 3º A Política Municipal de Prevenção, Identificação e Coibição de Práticas de
Violência ou de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes orientar-se-á pelos
seguintes princípios:
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I - garantia da inviolabilidade da sua integridade física, psicológica e moral;
II - entendimento de que a rede de ensino, de saúde e de assistência social são locais
privilegiados para as ações de identificação de indícios de práticas de violência ou de
exploração
sexual
de
crianças
e
adolescentes;
III - ação permanente e articulada entre entes públicos e privados e a sociedade;
IV - combinação entre ações preventivas, educativas, de inserção social e de punição
aos que cometem abuso, explorem, colaborem, ou contribuam, de alguma forma, para
o
abuso
e
exploração
sexual
de
crianças
e
adolescentes;
V - Garantia do sigilo sobre os casos.
Art. 4º A Política Municipal de Prevenção, Identificação e Coibição de Práticas de
Violência ou de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes orientam-se pelos
seguintes objetivos:
I - dotar a rede pública de ensino, de saúde e de assistência social de instrumentos
permanentes capazes de identificar indícios de práticas de violência ou de exploração
sexual de crianças e adolescentes;
II - oportunizar a discussão permanente sobre a questão da violência e da exploração
sexual de crianças e adolescentes;
III - contribuir para a existência de uma cultura de respeito aos direitos das crianças e
adolescentes;
IV - contribuir com demais entes públicos no combate a práticas de violência ou de
exploração sexual de crianças e adolescentes;
V - promover um ambiente propício para o acolhimento de denúncias sobre abuso e
exploração sexual de crianças e adolescentes na rede de ensino, de saúde e de
assistência social;
VI – articulação com o Comitê Municipal da Escuta Qualificada e demais órgãos do
Sistema de Garantia de Direitos, objetivando a formulação de protocolos e fluxos de
atendimento, acompanhamento, referência e contrarreferência de todos os casos
evidenciados e/ou suspeitas no Município.
Art. 5º São instrumentos da Política Municipal de Prevenção, Identificação e Coibição
de Práticas de Violência ou de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes:
I - Plano Municipal, aqui definido como conjunto de elementos de informação,
diagnóstico, definição de objetivos, metas e instrumentos de execução e avaliação que
consubstanciam, organizam e integram o planejamento e as ações da Política
Municipal de Prevenção, Identificação e Coibição de Práticas de Violência ou de
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes;
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II - Rede de proteção, identificada como conjunto de agentes institucionais que, no
âmbito de suas respectivas competências, agem de modo permanente e articulado
para o cumprimento dos princípios e objetivos da Política Municipal de Prevenção,
Identificação e Coibição de Práticas de Violência ou de Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes;
III - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui caracterizado
como instrumento institucional de caráter financeiro, destinado a reunir e canalizar
recursos para os objetivos desta política;
IV - A inter-relação entre diferentes entes públicos e níveis de poder.
Art. 6º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I – Violência Sexual: É uma violação dos direitos sexuais porque abusa do corpo e da
sexualidade, seja pela força ou outra forma de coerção, ao envolver crianças e
adolescentes em atividades sexuais impróprias à sua idade cronológica, ou ao seu
desenvolvimento psicossexual.
Trata-se de toda ação na qual uma pessoa, em situação de poder, obriga outra pessoa
à realização de práticas sexuais contra a vontade, por meio da força física, da
influência psicológica (intimidação, aliciamento, sedução) ou do uso de armas ou
drogas.
Parágrafo único: A violência sexual se apresenta de duas formas: exploração sexual e
abuso sexual:
a. Exploração Sexual: É a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais
mediada por lucro, objetos de valor ou outros elementos de troca. A
exploração sexual ocorre de quatro formas: no contexto da prostituição, na
pornografia, nas redes de tráfico e no turismo com motivação sexual.
b. Abuso sexual: É a utilização da sexualidade de uma criança ou adolescente
para a prática de qualquer ato de natureza sexual. O abuso sexual é geralmente
praticado por uma pessoa com quem a criança ou adolescente possui uma
relação de confiança, e que participa do seu convívio. Essa violência pode se
manifestar dentro do ambiente doméstico (intrafamiliar) ou fora dele
(extrafamiliar).
Art. 7º Os demais órgãos públicos, especialmente os da área de saúde, de esporte, de
assistência social e de segurança pública poderão dotar-se dos princípios, objetivos,
ações e serviços da Política Municipal de Prevenção, Identificação e Coibição de
Práticas de Violência ou de Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
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CAPÍTULO III
DO COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
NAS ESCOLAS.

Art. 8º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar em todas as Unidades da
Rede Pública de ensino do Município de Araquari-SC “a Semana Municipal de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes", com objetivo
de ministrar conhecimentos relativos à matéria.
Parágrafo único. A atividade aludida no caput deste artigo poderá ser aplicada nas
mesmas datas de que trará o artigo 1º desta lei.
Art. 9º Fará parte, anualmente, do calendário escolar e deverá ser aberto para
participação dos pais e alunos da comunidade em geral e profissionais da área.
Art. 10 Durante a "Semana Municipal de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes" as matérias poderão ser ministradas sob a forma de
seminários, palestras, exposições-visita, workshop, projeções de Datashow, filmes ou
qualquer outra forma de divulgação.
Art. 11 O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI-SC,
EM 05 DE MAIO DE 2022

CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari
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Extrato do Contrato Nº : 16/2022
Contratante : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI-SC - CNPJ Nº: 83.102.228/0001-10.
Contratada : INF. TED SOLUCOES EM INFORMATICA E SERVICOS LTDA - CNPJ Nº: 10.403.381/0001-03.
Licitação : Pregão Eletrônico 06/2022.
Objeto
: Contratação de empresa especializada para serviço de locação e manutenção de
microcomputadores, monitores e notebooks para o Fundo Municipal de Saúde.
Vigência

: Início: 04/05/2022 Término: 04/05/2023.

Assinatura : 05/05/2022.
Valor

: R$ 448.998,00 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil e Novecentos e Noventa e Oito Reais).

Dotação

: 377 - 29.001.2028.3339030470000000000.02000009

Dotação

: 377 - 29.001.2028.3339039110000000000.02000009

Dotação

: 377 - 29.001.2028.3339039120000000000.02000009

Dotação

: 377 - 29.001.2028.3339040010000000000.02000009

Dotação

: 392 - 29.001.2057.3339030470000000000.02382392

Dotação

: 392 - 29.001.2057.3339039110000000000.02382392

Dotação

: 392 - 29.001.2057.3339039120000000000.02382392

Dotação

: 392 - 29.001.2057.3339040010000000000.02382392

Dotação

: 404 - 29.001.2058.3339030470000000000.01020010

Dotação

: 404 - 29.001.2058.3339039110000000000.01020010

Dotação

: 404 - 29.001.2058.3339039120000000000.01020010

Dotação

: 404 - 29.001.2058.3339040010000000000.01020010

Dotação

: 417 - 29.001.2089.3339030470000000000.02384001

Dotação

: 417 - 29.001.2089.3339039110000000000.02384001

Dotação

: 417 - 29.001.2089.3339039120000000000.02384001

Dotação

: 417 - 29.001.2089.3339040010000000000.02384001

Dotação

: 424 - 29.001.2140.3339030470000000000.01020010
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Dotação

: 424 - 29.001.2140.3339039110000000000.01020010

Dotação

: 424 - 29.001.2140.3339039120000000000.01020010

Dotação

: 424 - 29.001.2140.3339040010000000000.01020010

Dotação

: 438 - 29.001.2166.3339030470000000000.01020010

Dotação

: 438 - 29.001.2166.3339039110000000000.01020010

Dotação

: 438 - 29.001.2166.3339039120000000000.01020010

Dotação

: 438 - 29.001.2166.3339040010000000000.01020010

Fiscal do Contrato : Servidor Thiago Locatelli Cândido de Oliveira - Técnico em Informática.
Gestor do Contratob: Servidor Arnaldo José da Cunha - Assessor Executivo de Controle de Contratos e
Recebimento de Materiais.
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PORTARIA Nº 381/2022
EXONERA O GERENTE
TÉCNICO DE PROJETOS
CIVIS E INFRAESTRUTURA
AMBIENTAL.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a
todos os habitantes deste Município que;

RESOLVE:
Art.1°. Exonerar a senhora DEISY AUERHAHN do cargo de GERENTE TÉCNICO DE
PROJETOS CIVIS E INFRAESTRUTURA AMBIENTAL nomeada pela Portaria nº 290/2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 05 DE MAIO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 133/2022
REGULAMENTA A COBRANÇA ADMINISTRATIVA E DISPÕE
SOBRE O ART. 70 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 341, DE 30
DE SETEMBRO DE 2021 (CÓDIGO TRIBUTÁRIO
MUNICIPAL); E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, no uso da atribuição
legal que lhe confere o inciso III, do art. 175. da Lei Orgânica do Município,
DECRETA
1º Sujeitam-se à cobrança administrativa municipal os créditos tributários ou não
tributários, caracterizados por qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei às
entidades ou órgãos que se submetam à Lei Orçamentária Anual do Município.
2º A cobrança dos créditos lançados no Município será procedida:
I - administrativamente:

quando processada pelas autoridades administrativas

competentes;
II - judicialmente: quando processada pelos órgãos judiciários.

3º A Procuradoria-Geral do Município e a Secretaria Municipal de Finanças atuarão em
colaboração efetiva nos procedimentos de cobrança administrativa e judicial dos
créditos tributários inadimplidos, tributários ou não tributários, inscritos ou não em
dívida ativa.
4º Os créditos inadimplidos de natureza tributária somente serão considerados
passíveis de cobrança administrativa a partir:
III - do primeiro dia útil Xubseqüente ao do vencimento da obrigação tributária, na

hipótese de créditos decorrentes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN;
IV - do primeiro dia útil Xubseqüente ao do vencimento de cada parcela da obrigação

tributária, na hipótese de créditos decorrentes do Imposto Sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana – IPTU;
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V - do primeiro dia do mês seguinte ao do vencimento da obrigação tributária, na

hipótese de créditos decorrentes de taxas, de serviço ou de polícia.

5.
Os créditos de natureza não tributária serão considerados como dívida
administrativa a partir do dia seguinte àquele em que deveriam ter sido pagos.
6.
A fiscalização tributária municipal poderá realizar a cobrança do sujeito passivo
por qualquer uma das seguintes formas:
I - por notificação;
II - por publicação no órgão oficial do Município;
III - por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte.
Paragrafo Único. É permitida a utilização de sistemas informatizados de inteligência

artificial para a automação de procedimentos fiscais administrativos, execução fiscal e
arrecadação, respeitados os limites e as normas legais relacionados às atividades privativas de
categorias profissionais.
Caso persista a inadimplência após a cobrança, a Procuradoria-Geral do
7.
Município, observados os prazos estabelecidos em Lei, realizará a inscrição de créditos em
dívida ativa e a emissão da respectiva certidão de dívida ativa (CDA) dos créditos tributários e
não tributários.
8.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DE ARAQUARI,
EM 05 DE MAIO DE 2022
CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari
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DECRETO Nº 134/2022
REGULAMENTA O § 2º DO ART. 270 DA LEI
COMPLEMENTAR Nº 341, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021
(CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL); E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, no uso da atribuição
legal que lhe confere o inciso III, do art. 175. Da Lei Orgânica do Município,
DECRETA
1 º Para efeitos da destinação referida no §2º do art. 270 da Lei Complementar 341, de
30 de setembro de 2021, considera-se exitosa a cobrança administrativa no ato do
recebimento do valor, ainda que a atuação da autoridade fiscal tributária ocorra de
maneira indireta, seja pela notificação do sujeito passivo ou pelo envio para inscrição
em dívida ativa.
§1º O caput deste artigo compreende os impostos, as taxas e as contribuições,
realizados por lançamento direto ou indireto, não se enquadrando o valor obtido por multa
infracionária ou quaisquer outros créditos de origem não tributária.
§2º Os repasses provenientes da cobrança administrativaserão rateados entre os
titulares ocupantes de cargos mencionados no art.518 da Lei Complementar n° 341, de 30 de
setembro de 2021, no período da arrecadação dos valores.
§3º O valor deverá respeitar o teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da
Constituição Federal, por não se tratar de uma vantagem pessoal, mas sim de uma vantagem
concedida à categoria funcional conforme previsto neste Decreto.
§4º Os valores recebidos na forma do caput deste artigo não poderão ser maiores do
que aremuneração individual dos titulares de cada ocupante do cargo mencionado no art.518
da Lei Complementar n° 341, de 30 de setembro de 2021.
§5º Os valores recebidos nos termos deste artigo não se incorporarão aopadrão de
vencimentos, para qualquer efeito, não gerando, portanto, direitos futuros.
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2º A Secretaria Municipal de Finanças controlará o valor arrecadado até o momento de
sua devida destinação legal.
3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao
dia 1º de janeiro de 2022.

GABINETE DO PREFEITO DE ARAQUARI,
EM 05 DE MAIO DE 2022

CLENILTON CARLOS PEREIRA
Prefeito Municipal de Araquari
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PORTARIA Nº 382/2022
EXONERA O DIRETOR DE
CONTABILIDADE
E
ORÇAMENTO.
CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei, faz saber a
todos os habitantes deste Município que;

RESOLVE:
Art.1°. Exonerar a pedido a senhora TATIANE DA SILVA HRYSYKI do cargo de DIRETOR
DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO nomeada pela Portaria nº 032/2021.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação e ficam revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI
EM 05 DE MAIO DE 2022.

CLENILTON CARLOS PEREIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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