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ATOS DO IPI
ATA Nº 223 DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP - GESTÃO 2017/2018 DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e
dezoito (04/12/2018) às 13h30 (treze horas e trinta minutos), na Sala de Reuniões do
Instituto de Previdência de Itajaí, reuniram-se em sessão ordinária os conselheiros devidamente
nominados representando suas entidades, sob a Presidência do Conselheiro Dr. Vitor Paul
Woyakewicz. Compondo o quórum estavam presentes os Conselheiros: Dra. Caroline de
Melo, o Sr. Alcides Volpato, o Sr. Maurício José da Silva, a Sra. Constância da Silva
Anacleto, o Sr. Fernando Castellón Filho e o Sr. Ivo Olampio Vicente. Registrada a
presença da Sra. Diretora Presidente do IPI Prof.ª Maria Elisabeth Bittencourt, da Diretora
Administrativa do IPI Sra. Jane de Fátima Gomes Furtado, do Diretor Financeiro Sr. Jean
Polidoro e da Diretora de Previdência, Sra. Cintia Carla Fernandes Lenoir. PRIMEIRO
ASSUNTO DO DIA: APROVAÇÃO DA ATA 222/2018: Após cumprimentar a todos os
presentes, o Presidente do CMP abriu a reunião e submeteu a Ata 222, da vigésima terceira
reunião ordinária deste colegiado, que depois de lida foi aprovada por unanimidade. SEGUNDO
ASSUNTO DO DIA: RELATÓRIO DA GESTÃO DO CMP: O Presidente do CMP fez
um breve relato dos itens que constam no Relatório Final do CMP de Atos, Atividades e
Governança, ressaltando as principais atividades desenvolvidas pelo CMP nos últimos dois
anos. O Presidente do CMP fez alguns apontamentos com relação às publicações, atas,
assuntos pautados, eleições, relatórios, debates, deliberações aprovadas, e normativas
analisadas. Por fim agradeceu à secretária pelos trabalhos administrativos realizados nesta
gestão, bem como aos demais conselheiros pela dedicação às pautas trazidas ao CMP. Em
votação, o Relatório foi aprovado por unanimidade e entregue à Presidência do IPI juntamente
com toda a documentação do CMP desta gestão, ficando acordado que o relatório seria
publicado juntamente com esta Ata. TERCEIRO ASSUNTO DO DIA: RELATÓRIOS DO
IPI – ATIVIDADES INSTITUCIONAIS: O Presidente do CMP passou a palavra para a
Diretora Presidente do Instituto que informou que cada diretoria iria apresentar um relatório
de suas atividades em 2018. Iniciando pela Diretoria Administrativa, a Sra. Jane apresentou
as principais ações da gestão no ano de 2018, contendo em resumo os seguintes tópicos:
adesão ao Pró-Gestão – Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão
dos RPPS; atualização permanente da base cadastral; mapeamento e manualização das áreas
do RPPS; estudos da Lei 13; encontro com os Aposentados; melhorias no site do IPI;
encaminhamento do CNIS - RPPS (Cadastro Nac. Informações Sociais); melhorias no
parque tecnológico; implantação sistema Protocolo; organização - Eleição Conselho Fiscal;
qualificação cadastral inativos e ativos do IPI para o E-Social; elaboração da Portaria de
Política de Segurança da Informação; preparação do Relatório de Governança Corporativa 2018; planejamento anual das ações 2019; planejamento da audiência pública – Pró-Gestão;
contratação de assessoria de investimentos; ações de diálogo com o servidor – Educação
Previdenciária; planejamento do ¨ Momento com Secretários e Vereadores ¨; revisões finais
para receber a auditoria em abril de 2019; elaboração do Código de Ética do Servidor;
estudos sobre previdência complementar; capacitação de servidores e gestores - CPA 10,
Função de Pregoeiro, XVIII Ciclo de Estudos TCE/SC, Expert XP 2018 - Fundos de
Investimento, Congresso Brasileiro de RPPS, E-social, Avaliação Atuarial. Em continuação,
a Diretoria de Previdência fez a sua apresentação, com o destaque a Sra. Cintia de que os
dados estavam atualizados até o dia 30/11/2018. Em destaque a diretora informou que foram
realizados 1871 atendimentos, sendo destes, 327 análises previdenciárias, 207 declarações
para INSS, 120averbações, 98 aposentadorias, 32 abonos de permanência, 14 pensões por
morte e 3 reversões. Com relação às aposentadorias a Sra. Cintia explicou que das 98, 87
foram por idade e tempo de contribuição, 7 apenas por idade e 4 por invalidez, destacando
a diminuição nas aposentadorias por invalidez com relação aos anos anteriores, em decorrência
de mudanças na perícia municipal. Informou, ainda, que foram realizados 581 históricos
funcionais, sendo 394 para previdência e 187 certificações, e foram atendidas 411 solicitações
de certificação de tempo de contribuição, sendo 175 relação de remuneração, 163 declaração
de tempo de contribuição, 59 certidões e 14 declarações de tempo não aproveitado. Destacou,
também que foram enviados 96 processos ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, e mais
95 registrados. A Sra. Cintia registrou a importância da aprovação de 152 processos do
COMPREV, resultando num ganho significativo de receita. Por fim, informou sobre o
andamento do Projeto de Educação Previdenciária, que já foram realizadas 11 palestras com
a participação de 373 servidores, e que continuará no próximo ano. Com a palavra o Sr.
Jean, trouxe os destaques da Diretoria Financeira, ressaltando a evolução patrimonial do IPI
e registrando a importância da separação do financeiro e dos investimentos (exigência pro
gestão). Em destaque as principais ações: adesão a certificação institucional pró-gestão;
serviço de empresa de consultoria de investimentos; nova empresa para avaliação atuarial;
implementação de uma nova política de investimentos para 2019, conforme pró-gestão;
junto com o comitê de investimentos, um novo modelo de ata, conforme pré-gestão; maior
publicidade das ações e decisões de investimento entre as diretorias e os conselhos; decisões
são tomadas com o máximo de justificativas, recomendações e lógica no momento presente

e futuro; criação de um processo para ter autorização formal do Tribunal de Contas de Santa
Catarina para negociação das CVS em constante desvalorização em nossa carteira;
credenciamento dos fundos de investimentos na forma da lei, todas dado publicidade do site
do IPI. Encerrando as apresentações, o Dr. Vitor relacionou as principais atividades da
Procuradoria do IPI, destacando: Movimentações Judiciais: 222 publicações no ano; Peças
Judiciais: 97 petições, entre as quais estão contestações, embargos de declaração, embargos
à execução, reconsiderações, agravos de instrumento, acordos judiciais, agravos internos,
recurso especial, agravo do art. 1.045, memorial, entre outras petições diversas. Foram
registrados 14 processos novos judiciais, sendo 21 novos cadastros no sistema incluindo as
ações do final de 2017 que foram citadas neste ano; quanto aos Procedimentos Administrativos:
56 pareceres jurídicos específicos (neste número não estão incluídos os pareceres concessivos
de processos previdenciários incluídos na estatística da Diretoria de Previdência), 27 pareceres
previdenciários, 14 pareceres em licitações, 12 manifestações jurídicas, 2 pareceres
administrativos, 1 parecer financeiro, 35 ofícios, 25 comunicações internas, 4 análises em
minutas de Lei, 4 licitações novas, 2 análise em minuta de Lei, 2 acordos administrativos,
2 relatórios de reunião. Por fim, apresentou a estatística dos processos judiciais ativos em
instância originária e em instância recursal. Finalizando a reunião o Presidente do CMP
agradeceu ao IPI por todo apoio durante os trabalhos desta gestão do CMP. Com a palavra
a Diretora Presidente do IPI também agradeceu aos conselheiros do CMP pelo empenho e
dedicação. ASSUNTOS GERAIS: (i). Ofício n° 438/18/IPI do Diretor Financeiro do IPI,
datado de 30/11/2018, encaminhando os relatórios financeiros e borderôs com balancete
referentes ao mês de Outubro/2018. Nada mais havendo, foi encerrada a vigésima quarta
reunião ordinária deste colegiado. Eu Caroline de Melo, Secretária, lavrei a presente que
depois de lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. Itajaí (SC), 04 de
dezembro de 2018.

VITOR PAUL WOYAKEWICZ
PRESIDENTE
CAROLINE DE MELO
SECRETÁRIA
ALCIDES VOLPATO
MAURÍCIO JOSÉ DA SILVA
FERNANDO CASTELLÓN FILHO
IVO OLAMPIO VICENTE
CONSTÂNCIA DA SILVA ANACLETO

ATOS DA SEC. TURISMO
Extrato do Contrato: TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO
Nº 96/2018
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Contratado: ALEXANDRE RONZANI MEI
CNPJ: 14.905.313/0001-01
Objeto: TERMO DE CESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, VISANDO A REALIZAÇÃO
DO EVENTO, STAND UP JONATHAN NEMER, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE
2018, NO AUDITÓRIO DO CENTREVENTOS GOV. LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA.
Data Assinatura: 30/11/2018
Vigência: 15/12/2018
Valor: R$ 1.000,00 HUM MIL REAIS)

Extrato do Contrato: TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO
Nº 97/2018
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Contratado: BRUNA AZE RIBEIRO FILHO ME
CNPJ: 20.828.328/0001-08
Objeto: TERMO DE CESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO, VISANDO A REALIZAÇÃO
DO EVENTO, CONFRATERNIZAÇÃO LEAR NAVEGANTES, NO DIA 15 DE
DEZEMBRO DE 2018, NO PAVILHÃO PRINCIPAL DO CENTREVENTOS GOV.
LUIZ HENRIQUE DA SILVEIRA.
Data Assinatura: 30/11/2018
Vigência: 15/12/2018
Valor: R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS)
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Ação: 1.10 – Serviços e Obras de Infraestrutura Urbana
Modalidade de Aplicação/Recurso: 4.4.90.00.00.8/844
Valor: R$ 100.000,00

ATOS DO COMJUV

Art. 2º O crédito autorizado no Art. 1º será coberto com recurso proveniente da anulação
parcial da dotação abaixo descrita:

DELIBERAÇÃO Nº 001/2018/COMJUV
DISPOÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DO CONSELHO
MUNICIPAL DA JUVENTUDE – COMJUV.
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 5.575, de 19 de julho de 2010, que institui o
Conselho Municipal da Juventude no Município de Itajaí – COMJUV;
CONSIDERANDO o Decreto nº 11.460, de 07 de novembro de 2018, que nomeia os
membros do Conselho Municipal da Juventude
O Plenário do Conselho Municipal da Juventude em reunião realizada no dia 29 de
novembro de 2018, as 14h na Biblioteca Pública Municipal votou e elegeu os seguintes
membros para compor a mesa diretora:

Órgão: 18000 – Secretaria de Turismo
Unidade Orçamentária: 18018 – Secretaria de Turismo
Funcional-programática: 4.122.7
Ação: 1.25 – Construção do Centro Integrado de Turismo, Eventos e Lazer
Modalidade de Aplicação/Recurso: 4.4.90.00.00.8/392
Valor: R$ 100.000,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Itajaí, 07 de dezembro de 2018.
VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal

1. Presidente – Juliana dos Santos
2. Vice-Presidente: Pablo José Rossini
3. Primeiro-Secretário: Anderson Rafael Camargo Gomes
4. Segundo Secretário: Leandra Adami Chaves

GASPAR LAUS
Procurador-Geral do Município

5. Para a Secetaria-Executiva do Conselho foi aprovado o nome da servidora da Secretaria
Municipal da Criança, do Adolescente e da Juventude, Fabiana Zuqui.
6. Conselheiros votantes:

LEI Nº 6.978, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.

6.1. Governamental:
Juliana dos Santos
Eduardo Teodoro Pereira

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI Nº 2.960, DE 03 DE ABRIL DE 1995, QUE DISPÕE
SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ.

6.2. Não Governamental:
Pablo José Rossini
Silva Vieira
Maycon Roberto de Borba
Rosiméri Matiola
Anderson Rafael Camargo Gomes
Leandra Adami Chaves

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJAÍ. Faço saber que a Câmara de Vereadores votou e
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 90, da Lei nº 2.960, de 03 de abril de 1995, passa a vigorar com a seguinte
redação:

Registre-se. Publique-se.

“Art. 90. À servidora que adotar ou obtiver a guarda judicial para fins de adoção de criança
será concedida licença maternidade, em todos os seus termos.”

Plenário do Conselho, em 29 de novembro de 2018.

Art. 2º Fica revogado o Parágrafo único do art. 90, da Lei nº 2.960, de 03 de abril de 1995.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ATOS DA PROCURADORIA

Prefeitura de Itajaí, 07 de dezembro de 2018.
VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal

LEI Nº 6.977, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.
AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA ATENDER AS
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS.

GASPAR LAUS
Procurador-Geral do Município

PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJAÍ. Faço saber que a Câmara de Vereadores votou e
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
LEI COMPLEMENTAR Nº 336, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.
Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial até a
importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinado a suplementar a dotação abaixo
descrita pertencente ao orçamento municipal vigente:
Órgão: 8000 – Secretaria de Obras e Serviços Municipais
Unidade Orçamentária: 8008 – Secretaria de Obras e Serviços Municipais
Funcional-programática: 15.451.5

INSTITUI O DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO
DE ITAJAÍ.
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJAÍ. Faço saber que a Câmara de Vereadores votou e
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

PREFEITURA DE ITAJAÍ
Rua Alberto Werner, nº 100 - Itajaí-SC

Marcelo Roggia
Secretário Municipal de
Comunicação Social

Volnei José Morastoni
Prefeito Municipal
Instituído na forma dos parágrafos 1 e 3 do artigo 54, da Lei Orgânica, na redação
introduzida pela Emenda nº 07/97, está regulamentado pelo Decreto nº 5838, de
09 de março de 1999, com a alteração do Decreto nº 7460, de 22 de abril de 2005.

Marcelo Almir Sodré de Souza
Vice-prefeito Municipal
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Karine Rosane Mendonça
Jornalista responsável
JP 5476-SC

Art. 1º Fica instituída a comunicação eletrônica entre a Secretaria Municipal da Fazenda e
o sujeito passivo dos tributos municipais por meio do Domicílio Tributário Eletrônico de
Itajaí – DTE-ITJ.
§ 1º Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I - domicílio tributário eletrônico: portal de serviços e comunicações eletrônicas da Secretaria
Municipal da Fazenda disponível na rede mundial de computadores;
II - meio eletrônico: qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos
digitais;
III - transmissão eletrônica: toda forma de comunicação à distância com a utilização de redes
de comunicação, preferencialmente a rede mundial de computadores;
IV - assinatura eletrônica: aquela que possibilite a identificação inequívoca do signatário e
utilize certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada pela Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, nos termos da lei federal específica, na seguinte
conformidade:
a) o certificado digital deverá ser do tipo A1, A3 ou A4 e conter o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do signatário, no caso de pessoas físicas;
b) o certificado digital deverá ser do tipo A1, A3 ou A4 e conter o número de inscrição no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ ou o número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF de seu representante legal, no caso de pessoas jurídicas;
c) será exigido um certificado digital para cada raiz do número de inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.
§ 2º A comunicação entre a Secretaria Municipal da Fazenda e o terceiro a quem o sujeito
passivo tenha outorgado poderes para representá-lo será feita na forma prevista em regulamento.
Art. 2º A Secretaria Municipal da Fazenda poderá utilizar a comunicação eletrônica para,
dentre outras finalidades:
I – intimar, notificar ou cientificar o sujeito passivo acerca de quaisquer tipos de atos
administrativos, inclusive notificações de lançamento de tributos e autos de infração;
II - expedir avisos em geral.
Parágrafo único. A expedição de avisos por meio do DTE-ITJ, a que se refere o inciso II do
caput deste artigo, não exclui a espontaneidade da denúncia nos termos do art. 138 do
Código Tributário Nacional.
Art. 3º O recebimento da comunicação eletrônica pelo sujeito passivo dar-se-á após seu
credenciamento na Secretaria Municipal da Fazenda, na forma prevista em regulamento.
§ 1º O credenciamento deverá ser efetuado por meio da rede mundial de computadores,
mediante acesso ao endereço eletrônico oficial do Município, na funcionalidade relativa ao
Domicílio Tributário Eletrônico – DTE-ITJ, observando-se a disciplina estabelecida pela
Secretaria Municipal da Fazenda.
§ 2º Ao credenciado será atribuído registro e acesso ao sistema eletrônico da Secretaria
Municipal da Fazenda, com tecnologia que preserve o sigilo, a identificação, a autenticidade
e a integridade de suas comunicações.
§ 3º O sujeito passivo credenciado poderá outorgar poderes a terceiro para representá-lo, na
forma prevista em regulamento.
Art. 4º Uma vez realizado o credenciamento nos termos do art. 3º desta Lei Complementar,
as comunicações da Secretaria Municipal da Fazenda ao sujeito passivo serão feitas
preferencialmente por meio eletrônico, em portal próprio, denominado DTE-ITJ, dispensandose a sua publicação no Jornal do Município, a notificação ou intimação pessoal, ou o envio
por via postal.
§ 1º A comunicação feita na forma prevista no caput deste artigo será considerada pessoal para
todos os efeitos legais.
§ 2º Considerar-se-á realizada a comunicação:
I - no dia em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, na
hipótese de a consulta ter se dado em dia útil;
II - no primeiro dia útil seguinte ao da efetivação da consulta eletrônica, na hipótese de a
consulta ter se dado em dia não útil;
III - na hipótese de a consulta eletrônica não ser efetivada em até 15 (quinze) dias contados
da data de envio da comunicação, na data do término desse prazo, se dia útil, ou no primeiro
dia útil seguinte.
§ 3º O prazo indicado no inciso III, do §2º, deste artigo:
I - será contínuo, excluindo-se, na sua contagem, o dia do envio da comunicação e
incluindo-se o do vencimento;
II - fluirá a partir do primeiro dia útil após o envio da comunicação.
§ 4º No interesse da Administração Pública, a comunicação de atos poderá ser realizada
mediante outras formas previstas na legislação.
Art. 5º Ao sujeito passivo que se credenciar nos termos desta Lei Complementar, também
será possibilitada a utilização de serviços eletrônicos disponibilizados pela Secretaria Municipal
da Fazenda no DTE-ITJ.
Parágrafo único. Poderá ser disponibilizado por meio do DTE-ITJ, a critério da Secretaria
Municipal da Fazenda:
I - consulta a pagamentos efetuados, situação cadastral, notificações, autos de infração, entre
outros;
II - remessa de declarações e de documentos eletrônicos, inclusive em substituição aos
originais, para fins de saneamento espontâneo de irregularidade tributária;
III - apresentação de petições, defesa, contestação, recurso, contrarrazões e consulta tributária;
IV - recebimento de notificações, intimações e avisos em geral;
V - outros serviços disponibilizados pela Secretaria Municipal da Fazenda ou por outras
secretarias integrantes da estrutura municipal, autarquias ou órgãos públicos conveniados.

Art. 6º O documento eletrônico transmitido na forma estabelecida nesta Lei Complementar,
com garantia de autoria, autenticidade e integridade, será considerado original para todos os
efeitos legais.
§ 1º Os extratos digitais e os documentos digitalizados e transmitidos na forma estabelecida
nesta Lei Complementar têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação
motivada e fundamentada de adulteração antes ou durante o processo de digitalização.
§ 2º Os originais dos documentos digitalizados, a que se refere o § 1º deste artigo, deverão
ser preservados pelo seu detentor durante o prazo prescricional previsto na legislação
tributária e demais legislação referente ao assunto.
Art. 7º Considera-se entregue o documento transmitido por meio eletrônico no dia e hora do
seu envio ao sistema da Secretaria Municipal da Fazenda, devendo ser disponibilizado
protocolo eletrônico ao sujeito passivo.
Parágrafo único. Quando o documento for transmitido eletronicamente para atender prazo,
serão considerados tempestivos aqueles transmitidos até as 24 (vinte e quatro) horas do
último dia do prazo previsto na comunicação.
Art. 8º A comunicação eletrônica efetuada conforme previsto nesta Lei Complementar,
observado o disposto em regulamento, aplica-se também às comunicações entre:
I - a Administração Pública e os prestadores de serviço no âmbito da Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica;
II - a Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, e as pessoas credenciadas na
Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos do art. 3º desta Lei Complementar.
Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Fazenda poderá disponibilizar a utilização do
DTE-ITJ a outros órgãos e a entidades da Administração Direta e Indireta do Município, na
forma do regulamento.
Art. 9º Ficam alterados o inciso XVI e suas alíneas “a” e “b” do art. 112, bem como o caput
e parágrafo único do art. 113, que fica renumerado para § 1º, da Lei Complementar nº 20, de
30 de dezembro de 2002, passando a vigorar com a seguinte redação:
Art. 112. (...)
XVI – aos contribuintes sujeitos ao uso do Cupom Fiscal de Serviços:
a) com relação à transmissão do Cupom Fiscal de Serviços - CFS:
1. Multa de 0,5% (meio por cento) da base de cálculo do ISSQN, limitada a 0,3 (três
décimos) da UFM, para cada CFS transmitido fora do prazo regulamentar;
2. Multa de 1,5% (um e meio por cento) da base de cálculo do ISSQN, limitada a 2 (duas)
UFM, para cada CFS não transmitido ao Município até o início da ação fiscal que apurar a
infração;
b) Multa de 0,5 (meia) UFM por mês ou fração de mês, até a regularização, para o
contribuinte que, obrigado à emissão do CFS, deixar de adotar quaisquer dos procedimentos
determinados pela legislação necessários à sua emissão, limitado ao valor de 5 (cinco)
UFM;
(...)
Art. 113. As infrações previstas na legislação tributária do Município serão agravadas nas
seguintes situações e patamares:
(...)
§ 1º As graduações previstas neste artigo não poderão ser aplicadas em conjunto entre si nem
com graduações previstas em outros dispositivos da legislação tributária, devendo ser
aplicado apenas o agravo que resultar na multa de maior monta.
Art. 10. Ficam acrescidos a alínea “c” ao inciso XVI, do art. 112, as alíneas “d”, “e”, ‘f”
e “g” ao inciso XXI, também do art. 112 e os incisos I e II e §2º, §3º e §4º ao art. 113, todos
da Lei Complementar nº 20/2002, com as seguintes redações:
Art. 112. (...)
XVI (...)
c) Multa de 01 (uma) UFM por evento, para o descumprimento de qualquer obrigação
acessória relativa ao CFS, para a qual não haja previsão de penalidade específica.
(...)
XXI (...)
d) especificamente quanto aos serviços prestados por Instituições Financeiras, não entrega
da Declaração Mensal de Serviços para Instituições Financeiras, no prazo regulamentar;
Multa: 10 UFM;
Unidade: para cada declaração, por módulo;
e) especificamente quanto aos serviços prestados por Instituições Financeiras, a apresentação
de dados inválidos a título de simples entrega do registro solicitado em quaisquer módulos
da Declaração Mensal de Serviços para Instituições Financeiras;
Multa: 15 UFM;
Unidade: para cada declaração, por módulo;
f) especificamente quanto aos serviços prestados por Instituições Financeiras, não entrega da
DMS até o início de procedimento fiscal visando o lançamento do ISSQN;
Multa: 20% (vinte por cento) do imposto devido referente à competência da declaração,
ainda que integralmente pago, tendo como valor mínimo 30 (trinta) UFMs, compensada a
multa prevista na alínea “d”, se houver sido aplicada;
Unidade: por declaração;
g) especificamente quanto aos serviços prestados por Instituições Financeiras, quando
apurado em procedimento fiscal visando o lançamento do ISSQN, a apresentação de declaração
com dados fiscais inexatos, inverídicos ou com omissão de informações;
Multa: 30% (trinta por cento) do imposto devido referente à competência da declaração,
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ainda que integralmente pago, tendo como valor mínimo 40 (quarenta) UFMs;
Unidade: por declaração.
(...)
Art. 113(...)
I – reincidência: multa agravada em 50% (cinquenta por cento), e a cada reincidência
subsequente aplicar-se-á multa correspondente à reincidência anterior, acrescida de 20%
(vinte por cento) sobre seu valor;
II – persistência: multa agravada em 100% (cem por cento), e a cada novo período em que
não regularizada a infração, aplicar-se-á multa correspondente à anteriormente imposta,
acrescida de 50% (cinquenta por cento) sobre seu valor;
(...)
§ 2º Considera-se reincidência a nova infração, violando o mesmo dispositivo legal,
cometida pelo mesmo infrator, dentro do período de 3 (três) anos, contados da data de
ciência do Auto de Infração que houver aplicado a penalidade pela infração anterior.
§ 3º Considera-se persistência a não regularização de infração, devidamente notificada ao
infrator, dentro do prazo legal consignado no Auto de Infração.
§ 4º O contribuinte reincidente ou persistente poderá ser submetido a sistema especial de
fiscalização, a critério da Secretaria Municipal da Fazenda.
Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 12. Fica revogado o art. 216 e seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 20/2002.

DECRETO Nº 11.495, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.
ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº 8.466, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007,
O QUAL REGULAMENTA A LEI Nº 3.473, DE 11 DE JANEIRO DE 2000, QUE
DISPÕE SOBRE INCENTIVOS FISCAIS PARA APOIO À REALIZAÇÃO DE
PROJETOS CULTURAIS.

O Prefeito de Itajaí, no uso de suas atribuições e com base no art. 47, inciso VII, art. 57,
inciso I, alínea “a” e art. 194, parágrafo único, inciso IX, ambos da Lei Orgânica do
Município c/c a Lei nº 3.473, de 11 de janeiro de 2000, com alterações posteriores, e
considerando o teor do processo administrativo nº 3390090/2018,
DECRETA:
Art. 1º A alínea “j”, do inciso I, do Art. 2º do Decreto nº 8.466, de 28 de dezembro de 2007,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“j) Culturas Populares: oficinas, exposições, cursos, apresentações, espetáculos, seminários,
recursos materiais e publicações;”
Parágrafo Único. O inciso I, do Art. 2º do Decreto nº 8.466, de 28 de dezembro de 2007,
passa a viger acrescido das alíneas “k” e “l”, com a seguinte redação:
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“k) Artes Integradas: festivais, oficinas, cursos, concertos, workshops, seminários, mostras,
shows, danças e artes visuais que mesclem igualmente atividades envolvendo as mais
diversas linguagens da cultura;
l) Expressões afro-brasileiras: shows, festivais, oficinas, exposições, cursos, apresentações,
espetáculos, seminários, recursos materiais e publicações.”

VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal
GASPAR LAUS
Procurador-Geral do Município

Art. 2º O caput e incisos do Art. 17-A do Decreto nº 8.466, de 28 de dezembro de 2007,
passam a vigorar com a seguinte redação:
DECRETO Nº 11.494, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018.
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA
ATENDER AS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
MUNICIPAIS.
O Prefeito de Itajaí, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei nº 6.977, de 07
de dezembro de 2018 e, ainda, considerando o disposto no processo administrativo nº
3100024/2018,

“Art. 17-A Fica estabelecido o regime de cotas para disciplinar a distribuição financeira dos
recursos destinados à Lei de Incentivo à Cultura, em cotas com os seguintes valores:
I – 10 (dez) cotas no valor de R$ 10.000,00;
II – 16 (dezesseis) cotas no valor de R$ 15.000,00;
III – 20 (vinte) cotas no valor de R$ 20.000,00;
IV – 08 (oito) cotas no valor de R$ 30.000,00;
V – 08 (oito) cotas no valor de R$ 40.000,00.”
Parágrafo Único. O § 1º do Art. 17-A do Decreto nº 8.466, de 28 de dezembro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional especial até a importância de R$ 100.000,00 (cem
mil reais), destinado a suplementar a dotação abaixo descrita pertencente ao orçamento
municipal vigente:
Órgão: 8000 – Secretaria de Obras e Serviços Municipais
Unidade Orçamentária: 8008 – Secretaria de Obras e Serviços Municipais
Funcional-programática: 15.451.5
Ação: 1.10 – Serviços e Obras de Infraestrutura Urbana
Modalidade de Aplicação/Recurso: 4.4.90.00.00.8/844
Valor: R$ 100.000,00
Art. 2º O crédito aberto no Art. 1º será coberto com recurso proveniente da anulação parcial
da dotação abaixo descrita:
Órgão: 18000 – Secretaria de Turismo
Unidade Orçamentária: 18018 – Secretaria de Turismo
Funcional-programática: 4.122.7
Ação: 1.25 – Construção do Centro Integrado de Turismo, Eventos e Lazer
Modalidade de Aplicação/Recurso: 4.4.90.00.00.8/392
Valor: R$ 100.000,00

“§1º Serão reservadas 10 (dez) cotas de R$ 10.000,00 a serem destinadas exclusivamente
àqueles que nunca foram contemplados com os recursos a que se refere a Lei 3.473, de 11 de
janeiro de 2.000.”
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Itajaí, 07 de dezembro de 2018.
VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal
GASPAR LAUS
Procurador-Geral do Município

DECRETO Nº 11.487, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Itajaí, 07 de dezembro de 2018.
VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal
GASPAR LAUS
Procurador-Geral do Município

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA OBRA REALIZADA NO LEITO DO RIBEIRÃO
ARIRIBÁ.
O Prefeito de Itajaí, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 47, inciso
VII, da Lei Orgânica do Município de Itajaí, Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012,
e, ainda, considerando o teor do processo administrativo nº 3150061/2018,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública a obra realizada no leito do Ribeirão Ariribá, nas
proximidades da Rua Suécia, no bairro Praia Brava, em Itajaí, consistente na construção de
muro de contenção tipo “Gabião Caixa”, com o objetivo de conter o intenso processo de
erosão das margens do Ribeirão Ariribá naquela localidade.
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Art. 2º A autorização de supressão de vegetação dependerá de procedimento administrativo
próprio dos órgãos ambientais competentes.
Parágrafo único. A declaração de utilidade pública não vincula a tomada de decisão dos
órgãos e das entidades ambientais competentes quanto à aprovação de empreendimentos
para fins de licenciamento ambiental.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Itajaí, 05 de dezembro de 2018.
VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal
GASPAR LAUS
Procurador-Geral do Município

DECRETO Nº 11.489, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
SUBSTITUI MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER COMEL.
O Prefeito de Itajaí, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 47, inciso
VII, da Lei Orgânica do Município de Itajaí, bem como na Lei nº 4.670, de 22 de novembro
de 2006, e, ainda, considerando o teor do processo administrativo nº 3370066/2018,
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado para compor o Conselho Municipal de Esporte e Lazer - COMEL, em
substituição à nomeação feita através do Decreto nº 11.094, de 06 de novembro de 2017, o
seguinte membro:
- Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social:
Suplente: Kelynton Cordova da Silva, substituindo Sueverton João de Aquino
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura de Itajaí, 05 de dezembro de 2018.
VOLNEI JOSÉ MORASTONI
Prefeito Municipal
GASPAR LAUS
Procurador-Geral do Município

ATOS DA SEC. FAZENDA
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