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ESTADO DE SANTA CATARINA  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHOÇA  
SECRETARIA MUNCIPAL DE FAZENDA   

EDITAL 03/2022  

A Secretaria Municipal de Fazenda, situada na Avenida Hilza Terezinha  

Pagani, 280 – Parque Residencial Pagani – Palhoça/SC, de acordo com 

a  Legislação Tributária vigente, faz saber, a quem interessar possa, que 

estará  recebendo as inscrições, conforme especificado no presente 

edital, para a  temporada de verão 2022/2023, para a exploração da 

seguinte modalidade:   

PONTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NÁUTICO (PN) 

1. OBJETO   

O presente Edital tem por objeto a demarcação dos pontos pré-estabelecidos pelo Município 

de Palhoça, através da Secretaria Municipal da Fazenda para a exploração da atividade de 

locação de  equipamentos náuticos a motor, a remo ou movido eolicamente.   

2. DOS LOCAIS PRÉ-ESTABELECIDOS   

2.1. Os locais e os números disponíveis de pontos para a exploração da presente 

modalidade, nas  praias do município de Palhoça, estão definidas no anexo I deste edital;   

2.2. Os terrenos de marinha e seus acrescidos serão considerados áreas públicas, exceto 

quando regularmente ocupados por particulares.   

3. DA PARTICIPAÇÃO   

3.1. Poderão participar deste Edital as pessoas físicas e jurídicas interessadas, com ramo de 

atividade compatível com o OBJETO do presente Edital, que atenderem às exigências 

estabelecidas no item 4;  

3.2. Não será admitida a participação de:   
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a) Empresas em consórcio;   

b) Empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, ou, cuja falência tenha sido decretada, 

que se encontram sob concurso de credores, ou, em dissolução, ou, em liquidação;   

c) Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública;   

d) Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados sejam servidores ou dirigentes 

do órgão/entidade licitante, bem como, membro efetivo ou substituto da Comissão da 

Temporada de Verão;   

e) Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados possuam Cônjuge ou parente 

de membro da Comissão da Temporada de Verão, em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o quarto grau;   

f) Empresas cujos diretores, gerentes, sócios e empregados possuam pendências e 

antecedentes criminais;   

3.3. Poderão inscrever-se as pessoas físicas e jurídicas;   

3.4. Serão desconsideradas propostas que deixarem de cumprir integralmente ou em parte 

quaisquer das disposições deste Edital; e   

3.5. A participação no Edital implica na integral e incondicional aceitação de todas as 

cláusulas e condições do mesmo, de seus anexos e das normas que o integram.   

4. DA INSCRIÇÃO, DO PRAZO E DA DOCUMENTAÇÃO  

4.1 DA INSCRIÇÃO   

4.1.1. Somente será aceita uma inscrição por pessoa física ou jurídica, que deverá eleger a 

PRAIA e o respectivo PONTO ao qual pretende se habilitar, devendo protocolizar 

requerimento específico no Centro de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, 

situado no endereço supra mencionado, para a modalidade escolhida, mediante 

recolhimento de taxa de protocolo no valor de R$ 23,14 (vinte e três reais e quatorze 

centavos) no período compreendido entre os dias 13/10/2022 a 21/10/2022 das 07h às 18h.   

4.1.2. Não será aceita, em hipótese alguma, a inscrição e entrega da documentação de 

forma diferente do previsto nas instruções estabelecidas neste EDITAL.   
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4.1.3. Serão admitidas inscrições mediante procurações específicas.   

4.2 DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO   

4.2.1. Para participar do presente Edital, os interessados deverão apresentar documentação 

em original, ou mediante fotocópia autenticada, relativa à habilitação jurídica e à 

regularidade fiscal.  Toda a documentação deve estar redigida em português.   

4.2.2. Documentos referentes à modalidade, localização e capacidade técnica:  

 a) Declaração informando a modalidade náutica pretendida e a praia, que constam 

no Anexo I;   

b) Declaração de capacidade técnica preenchida, constante no Anexo II deste Edital.   

4.2.3.1 Documentos relativos à habilitação jurídica:   

 

      a) Ato constitutivo, estatuto social publicado de acordo com a Lei Federal nº 6.404/1976 ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado. Em se tratando micro empreendedor 

individual, o Certificado de Microempreendedor Individual – CCMEI, conforme Portaria n°  11 

de 09 de Outubro de 2009.  

      b) Cópia do documento de identidade dos sócios ou do micro empreendedor.   

b1) SERÃO CONSIDERADOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: Carteiras expedidas 

pelos Comandos Militares, pela Secretaria de Segurança Pública, pelos Institutos de 

Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos 

fiscalizadores de exercício  profissional (Ordens, Conselhos, etc.); Passaporte; Certificado de 

Reservista; Carteiras Funcionais  expedidas por órgãos públicos, que por Lei Federal, 

valham como identidade; Carteira de Trabalho;  Carteira Nacional de Habilitação (modelo 

com foto).   

b2) NÃO SERÃO ACEITOS COMO DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: Certidões de  

Nascimento, CPF, Título Eleitoral, Carteira de Motorista (modelo sem foto), Carteira de 

Estudante,  Carteiras Funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não 

identificáveis e/ou  danificados.   

4.2.3.2 Documentos relativos à habilitação da pessoa física:   

a) Documento de identidade válido, com foto;   
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a.1) SERÃO CONSIDERADOS DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: Carteiras expedidas 

pelos Comandos Militares, pela Secretaria de Segurança Pública, pelos Institutos de 

Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; Carteiras expedidas pelos órgãos 

fiscalizadores de exercício  profissional (Ordens, Conselhos, etc.); Passaporte; Certificado 

de Reservista; Carteiras Funcionais  expedidas por órgãos públicos, que por Lei Federal, 

valham como identidade; Carteira de Trabalho;  Carteira Nacional de Habilitação (modelo 

com foto).   

a.2) NÃO SERÃO ACEITOS COMO DOCUMENTOS DE IDENTIDADE: Certidões de  

Nascimento, CPF, Título Eleitoral, Carteira de Motorista (modelo sem foto), Carteira de 

Estudante,  Carteiras Funcionais sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não 

identificáveis e/ou  danificados.  

b) Comprovante de Situação Cadastral do Cadastro de Pessoa Física – CPF site:  

https://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp;   

c) Certidões de Antecedentes Criminais: Estadual  

(https://esaj.tjsc.jus.br/esaj/portal.do?servico=810100) e Federal  

(https://www2.trf4.jus.br/trf4/processos/certidao/index.php);  

d) Comprovante de residência em nome do requerente, em caso de aluguel, apresentar 

contrato de locação registrado em cartório; e   

4.2.4. Documentos referentes à regularidade fiscal:   

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), quando a 

inscrição for realizada como Pessoa Jurídica;   

b) Cópia do alvará de localização e funcionamento anual da pessoa jurídica requerente, 

ou,  comprovação de cadastro na Prefeitura Municipal de Palhoça, se houver;   

c) Prova de quitação com a Fazenda Federal (através da Certidão Conjunta emitida pela 

Secretaria da Receita Federal – SRF e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - 

PGFN), Estadual e Municipal, da jurisdição fiscal do estabelecimento da pessoa 

jurídica, ou, outra equivalente na forma da lei;   

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas;   

e) Declaração negativa de vínculo empregatício com órgão ou entidade pública; e  

f) Declaração de que não emprega menor de idade (inciso XXXIII do art. 7º da CF/88).   
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4.2.5. Será considerada como válida a certidão, pelo prazo de noventa dias contados a partir 

da data da respectiva emissão, quando não apresentar expressamente prazo de validade, 

exceto, se indicada legislação específica que disponha diversamente para o respectivo 

documento.   

Parágrafo Primeiro - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal 

quando da inscrição do participante, será assegurado ao mesmo apresentar o comprovante 

de regularização na  forma da Lei, até a data do prazo de recurso.  

Parágrafo Segundo - Serão também aceitas as certidões de débitos positiva com efeito 

negativo. A não comprovação da sua regularização, no prazo de cinco dias úteis da 

homologação do resultado,  implicará inabilitação do participante.   

Parágrafo Terceiro - Não serão aceitos protocolos de processos administrativos 

questionando débitos  no âmbito da Prefeitura Municipal de Palhoça.   

4.2.6 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

Edital, ficam obrigadas a apresentar toda documentação exigida no Edital, inclusive, as 

pertinentes à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que estas 

apresentem alguma restrição, sob pena de inabilitação.   

4.2.7. O interessado deverá apresentar, na data do protocolo do processo de inscrição, toda 

a  documentação exigida, sendo admitido o protocolo de solicitação no caso de documentos 

que  dependam da emissão de outros órgãos. Neste caso, até a data final para a entrega do 

alvará de funcionamento, qual seja, 16/12/2022, deverá o requerente, obrigatoriamente, 

realizar a juntada do documento oficial, sob pena de ser declarado inabilitado e ser excluído 

do processo de seleção deste  Edital.   

4.3 DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  

4.3.1. Os documentos exigidos para fins de comprovação da capacidade técnica são:   

a) Documentação de uma embarcação inscrita na Marinha, classificada para Apoio ao 

Turismo, a ser empregada no apoio com motor de potência mínima de 25HP, ou de uma 

moto aquática para três lugares com prancha de resgate. Se a documentação da 

embarcação não estiver em nome da pessoa jurídica requerente, será aceito o contrato de 

locação/comodato com registro no Cartório de Registro  de Títulos e Documentos com prazo 

igual ou superior ao período licenciado por este Edital, para as  modalidades de: 

PEDALINHO, CAIAQUE, WINDSURF, WATER BALL, PARQUE AQUATICO,  CANOA 

(HAVAIANA ou CANADENSE) E STAND UP PADDLE.   

b) Documentação de uma embarcação inscrita na Marinha e classificada para Apoio ao 
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Turismo, a ser empregada no reboque com motor de potência mínima de 90 HP e 

documentação de uma (01) embarcação inscrita na Marinha e classificada para Apoio ao 

Turismo, a ser empregada no apoio com motor de potência mínima de 25 HP. Se a 

documentação da embarcação não estiver em nome da pessoa jurídica requerente, será 

aceito o contrato de locação/comodato com registro no Cartório de  Registro de Títulos e 

Documentos com prazo igual ou superior ao período licenciado por este Edital  para as 

modalidades: BANANA BOAT, PARASAIL, ASA DELTA REBOCADA, PARQUE  AQUATICO 

E MEIOS FLUTUANTES RÍGIDOS OU INFLÁVEIS.   

c) Comprovação de habilidade e experiência na prática da modalidade inscrita, mínima de 5 

(cinco)  anos, do marinheiro da embarcação principal, podendo ser comprovado com data de 

expedição da  CIR – Caderneta de Inscrição e Registro.   

d) Habilitação para condução de embarcação para cada tripulante da embarcação de apoio 

– mínimo de 01 (um) condutor, para modalidades: PEDALINHO, CAIAQUE, WINDSURF, 

WATER BALL, PARQUE AQUÁTICO, CANOA (HAVAIANA ou CANADENSE) E STAND UP 

PADDLE;   

e) Habilitação de aquaviário para condução de embarcação (para cada tripulante da 

embarcação de  reboque) – mínimo de 02 (dois) condutores e para cada embarcação de 

apoio – mínimo de 01 (um),  para modalidades: BANANA BOAT, PARASAIL, ASA DELTA 

REBOCADA, PARQUE  AQUATICO E MEIOS FLUTUANTES RÍGIDOS OU INFLÁVEIS;   

f) Inscrição das Embarcações junto a Capitania dos Portos de SC;   

g) Laudo de vistoria dos equipamentos com fotos, emitidos pela Capitania dos Portos;   

h) Para os habilitados para a atividade náutica de BANANA BOAT: documentação de uma 

(01) banana boat dupla e coletes salva-vidas classe V, homologados pela Diretoria de Portos 

e Costas em quantidade igual ou superior a capacidade de transporte do dispositivo 

flutuante.   

i) Laudo de engenheiro naval habilitando embarcação para atividade náutica;   

j) Os documentos serão apreciados e julgados pela Comissão da Temporada de Verão em 

conjunto  com a Procuradoria Geral do Município;   

k) Apresentar cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social com o registro 

do empregado, quando este não for o proprietário que irá atuar e, certidão negativa que 

prove a  regularidade com a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, e/ou,  contrato de prestação de serviços autônomo de marinheiro.   
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l) A documentação referente às embarcações de apoio apresentada deverá ser exclusiva 

para cada requerente. Caso mais de um requerente apresente a documentação de uma 

mesma embarcação,  ambos serão inabilitados. 

5. PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO   

5.1. A classificação ocorrerá de acordo com a pontuação alcançada entre os requerentes 

inscritos no  presente Edital, dando direito de escolha ao ponto a ser explorado.  

5.2. A pontuação será atribuída da seguinte maneira:   

5.2.1. Requisitos das documentações ( certificados, diplomas e declarações). 

5.2.1.1. Serão considerados válidos os documentos emitidos a partir dos anos de 2017.  

5.2.1.2. Carga horária mínima de 08 ( oito) horas.  

5.2.1.3. Deverão conter número de registro, conteúdo programático e código de 

autenticidade. 

  

a) 40 (quarenta) pontos – Por Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão em 

Curso da área de       Salvatagem e Segurança (até o limite de 80 (oitenta) pontos); 

b) 40 (quarenta) pontos – Por Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão em 

Curso da área de   Primeiros Socorros (até o limite de 40 (quarenta) pontos); 

c) 30 (trinta) pontos – Por Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão em 

Curso da área de         Formação de Aquaviários (Até o limite de 60 (sessenta) pontos); 

d) 30 (trinta) pontos – Por Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão em 

Curso da área do Turismo, voltado as peculiaridades locais do Município de 

Palhoça; 

 

e) 25 (vinte e cinco) pontos – Por Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 

em Curso da  área de atendimento ao público; 

f) 25 (vinte e cinco) pontos – Por Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 

em Curso de  línguas estrangeiras (Até o limite de 50 (cinquenta) pontos); 

g) 20 ( vinte ) pontos – Por ser integrante de Associação de Pescadores; 
h) 20 (vinte) pontos – Pela apresentação de Carteira de Pescador emitida pelo 

Ministério da Pesca  e Agricultura; 

i) 05 (cinco) pontos – Por ano de experiência na área objeto da inscrição (Até o 

limite máximo de 25 (vinte e cinco) pontos); 
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5.3. Em caso de empate na classificação, o inscrito  terá preferência, na seguinte ordem:   

a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;   

b) portadores de deficiência;   

d) sorteio.   

5.4. Acarretará a perda de pontos aquele contribuinte que foi alvo das seguintes 

formalidades em certames anteriores:  

a) Intimação – 10 (dez) pontos;   

b) Auto de Infração – 20 (vinte) pontos;   

c) Auto de Apreensão – 40 (quarenta) pontos; e   

d) Auto de Interdição – 60 (sessenta) pontos.   

6. DO RESULTADO   

6.1. O resultado será composto por duas etapas.   

6.2. A primeira, divulgada no dia 07/11/2022, no mural da Prefeitura Municipal de Palhoça, 

bem como no site (www.palhoca.atende.net). A divulgação consistirá na relação dos 

aprovados por ordem de pontuação, o qual deverão comparecer no dia 25/11/2021, no 

auditório da Prefeitura Municipal de Palhoça, situado no endereço supra mencionado, ás 

14hs, para escolha do local pré estabelecido;   

6.3. Os classificados que não comparecerem no local, data e horário aqui determinados 

perderão o direito de escolha.   

6.4. Terminada a chamada nominal dos pré classificados e restando vagas a serem 

preenchidas, retornar-se-á a chamar os classificados que estavam ausentes no início da 

escolha, obedecendo a nominata em ordem de classificação.   

6.5. A segunda etapa consistirá na divulgação final dos selecionados, bem como o local 

escolhido, no dia 30/11/2022, no mural da Prefeitura Municipal de Palhoça, bem como, no  

seu site.   

6.6 Com exceção dos microempreendedores individuais, que possuem o benefício fiscal 

disposto no artigo 1º, da Lei Complementar nº. 307 de 02 de agosto de 2021, os demais 
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classificados terão entre os dias 07/12/2022 a 13/12/2022, no horário compreendido das 07h 

às 18h, para retirar, no Centro de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, os 

boletos bancários referentes à Taxa de Fiscalização de Ocupação e Permanência em áreas, 

em vias e em logradouros públicos – TFOP – Anexo VII Item, 07 nos termos do Art. 130, 

parágrafo único, I da LC 018/02, no valor de R$ 826,30 (oitocentos e vinte e três reais e 

noventa e trinta centavos) e proceder a quitação até o dia  13/12/2022 e  para retirarem os 

alvarás até o dia 16/12/2022, das 07h às 18h, no centro de atendimento ao cidadão, na sede 

da Prefeitura Municipal..   

7. DAS OBRIGAÇÕES DOS PROPONENTES VENCEDORES   

 
7.1 A não retirada dos equipamentos de utilização no prazo limite, inabilita a participação no 
ano seguinte. 
7.2 Todos os proponentes vencedores, além das obrigações anteriores contidas neste Edital, 
deverão ainda:   

a) Prestar os serviços conforme estabelece a legislação vigente respeitando as leis e 
portarias que estejam elencados na legislação da Capitania dos Portos de Santa Catarina;   

b) Instalar equipamentos de sinalização das raias numa extensão de 50 (cinquenta) metros 
de profundidade por 08 (oito) metros de largura, tendo, na sua extremidade de saída, duas 
bóias de diâmetro mínimo de 50 (cinquenta) cm na cor amarela, conforme a orientação da 
Capitania dos  Portos. As bóias de sinalização e sua instalação deverão ser aprovadas pela 
Capitania dos Portos;   

c) É obrigatório a utilização de uniforme e crachá, pelos licenciados, na forma estabelecida 
pela municipalidade e regramento específicos das modalidades. Em se tratando de 
atividades náuticas, será adotado uniforme composto de lycra, neoprene ou similar, 
disponibilizados e sob responsabilidade do titular, sob pena de cassação da licença;   

d) Fornecer, aos usuários, equipamentos de segurança e instruções básicas sobre os 
cuidados em  praticar os esportes em locais sinalizados;   

e) Será obrigatório o uso de colete salva-vidas para todos os tripulantes e passageiros;  

f) A embarcação deverá conter protetor de hélice do motor e equipamentos de salvatagem 
previstos na NORMAM-02/DPC;   

g) As raias de acesso da embarcação à praia deverão receber sinalização náutica, visando 
proteger os banhistas;   

h) Orientar o particular proprietário de embarcação e permitir o acesso ao mar e seu retorno 
pelas, praias oficialmente aprovadas e demarcadas, para o exercício da atividade;   

i) Manter em seu poder, para apresentação sempre que solicitado pela autoridade fiscal, o 
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Alvará de Licença para Temporada e demais documentos complementares afetos à 

atividade;   

j) Zelar pela limpeza do espaço de atuação e disponibilizar recipiente(s) para a coleta de 

resíduos no  local, bem como, transportá-los, diariamente, para a central de recepção de 

resíduos, localizada em  espaço apropriado para coleta do órgão competente;   

k) Aprovisionar o material no ponto autorizado até, no máximo, às 08 horas;   

l) Retirar do logradouro público, e/ou, espaço público diariamente, logo após o período de  

funcionamento, todo equipamento usado em sua atividade;   

m) Manter os equipamentos trafegando até os 200 (duzentos) metros da linha base ou em 

áreas de operação perfeitamente delimitadas por meio de bóias, sendo essas áreas 

devidamente aprovadas pela  Capitania dos Portos;   

n) Manter permanentemente na água, enquanto estiver prestando o serviço, uma 

embarcação de apoio para pronto emprego de socorro;   

o) Utilizar os coletes salva-vidas, devidamente homologado pela Autoridade Marítima e 

identificados de forma visível, em todos os usuários de equipamentos náuticos; 

p) Informar a Capitania dos Portos, tempestivamente, sobre a ocorrência de qualquer 

acidente ou incidente marítimo que ocorrer;   

q) Adquirir e instalar tenda com dimensões de no máximo 03 (três) metros de largura por 03 

(três) metros de comprimento, na cor branca, com identificação visível na cobertura, com o 

nome da empresa  e atividade, devendo o material, sempre que possível, ficar abrigado sob 

a mesma. Não sendo possível  abrigar todos os equipamentos sob a tenda, o autorizado 

poderá utilizar uma área adicional de até 20  m2 adjacente à tenda;   

r) Não exceder a quantidade máxima de equipamento especificada neste Edital e no alvará 

de licença;   

s) Obedecer  expressamente o horário de funcionamento estabelecido  no Alvará de Licença 

(07hs às  20hs)   

t) Não alterar o local de instalação onde foi autorizado a funcionar, sob pena de perda da 

Licença;   

u) É expressamente PROIBIDA A VENDA, A CESSÃO OU O ALUGUEL da Licença, o que, 
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se confirmado, culminará na cassação do Alvará de Licença, além da aplicação das 

penalidades previstas  na legislação vigente;   

v) É obrigatória a presença do requerente licenciado no exercício da atividade, sob pena de 

cassação do Alvará de Licença, bem como, a suspensão de dois anos em próximo certame 

público; e   

x) Alugar equipamentos náuticos para menores de 18 anos, sem prévia autorização dos  

pais ou responsável.   

z) È vedado a guarda, e/ou, armazenamento de combustível para abastecimento das 

lanchas em barracas de atendimento.  

8. DAS DISPOSIÇOES EM GERAL   

8.1 Os comércios de característica sazonais, decorrentes da adjudicação dos proponentes 

vendedores, terão validade entre os dias 16/12/2022 a 30/04/2023 aos quais ficarão sujeitos 

a Fiscalização de qualquer  nível.   

8.1.1. Não haverá prorrogação do prazo de vigência dos Alvarás de Licenças.   

8.1.2. Os Alvarás de Licença somente serão liberados mediante a Comprovação do 

Recolhimento dos  Tributos Municipais, exceto aos microempreendedores individuais que 

possuem o benefício fiscal  disposto no artigo 1º, da Lei Complementar nº. 307, de 02 de 

agosto de 2021.   

8.2. Todo e qualquer cidadão, que se julgue prejudicado, terá o direito de recurso dirigido à 

Comissão da Temporada de Verão 2022/2023, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

após a divulgação dos  resultados expressos no item 05 do presente edital.   

8.3 O recurso deverá ser redigido de forma clara e precisa, informando os fundamentos de 

suas alegações, o qual será julgado em único grau.   

8.4. No prazo que julgar necessário, será procedida fiscalização do local autorizado pela  

municipalidade que, encontrando qualquer irregularidade, fará cessar a Licença concedida.   

8.5 O classificado terá que retirar, no Centro de Atendimento da Secretaria Municipal da 

Fazenda, no endereço acima identificado, após o recolhimento da taxa de licença, o 

respectivo Alvará de Funcionamento.   

8.6. Cada proponente classificado poderá operar o respectivo ponto com 02 (dois) 
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atendentes, devidamente identificados e uniformizados.  

 

8.7. Ficam impedidos de participarem do processo de inscrição os contribuintes que mantém 

débito com município na mesma modalidade requerida em anos anteriores, ou, que por 

qualquer motivo,  tiveram suas licenças cassadas.   

8.8. É vedada a inscrição, neste Edital, de participante que seja:   

a) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou em linha colateral até o 4º grau de 

membro ou colaborador da Comissão de Verão 2022/2023;   

b) servidor público (Municipal, Estadual ou Federal) ou;   

c) para a prática dos atos da vida civil, absolutamente incapaz, relativamente incapaz 

e/ou, legalmente impedidos por efeito de condenação penal e/ou por se tratar de 

estrangeiro irregular no Brasil.   

8.9. O participante que apresentar inscrição que afronte o disposto nas cláusulas de 

vedação estará  automaticamente inabilitado.   

8.10. São autoridades para autuar as infrações ambientais, sanitárias e de posturas, 

respectivamente, os Fiscais de Meio Ambiente, Fiscais de Vigilância Sanitária ou de Saúde e 

os Fiscais de Obras e  Posturas, respeitando-se as competências de cada fiscalização, além  

das atribuições inerentes à fiscalização da Defesa do Consumidor, e além da Capitania dos 

Portos.   

8.11. Os credenciados deverão atender às normas da Vigilância Sanitária e dos Órgãos de 

Saúde Federal, Estadual e Municipal, quando aplicáveis.   

O presente Edital será publicado na forma da Lei, bem como, divulgado na página da 

internet da Prefeitura Municipal de Palhoça (www.palhoca.atende.net).   

 

Palhoça, 10 de outubro de 2022.  

 

COMISSÃO da TEMPORADA DE VERÃO 2022/2023  
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ANEXO I 

DO EDITAL 03/2022   

O presente anexo define o local dos pontos que serão explorados, objetos do Edital 

03/2022 – SMF nas praias do município de Palhoça para a temporada de verão 

2022/2023.   

PRAIAS QUANTIDADE DE LICENÇAS 

PINHEIRA-PRAIA DE CIMA 

02 (duas) sem motor 

 01 (um) com motor (exclusivo para passeio de 
Barco) 

 01 (um) com motor (exclusivo para Banana 
Boat)  

PINHEIRA-PRAIA DE BAIXO 

02(dois) sem motor 

04(quatro) com motor (exclusivo para passeio de 
Barco) 

01 (um) com motor (exclusivo para BananaBoat) 

 

 

PONTA DO PAPAGAIO 

 

 

 

02 (dois) sem motor 

02 (dois) com motor (exclusivo para passeio de 
barco) 

01(um) com motor (exclusivo para Banana Boat) 

01 Catamarã, 04 (quatro) tripulantes;   

02 (dois) Jetboat, 01 (um) tripulantes; 

02(dois) Flexboat, 02 (dois) tripulantes; 

01 (um) Floatingboat; 

01( um) Efêmero (container) 
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PRAIA DO SONHO 

02 (dois) sem motor 

02 (dois) com motor (exclusivo para passeio de 
barco) 

01(um) com motor (exclusivo para Banana 
Boat) 

 

 

PRAIA DE FORA 

01 (um) sem motor 

01 (um) com motor (exclusivo para passeio de 

barco) 

01(um) com motor (exclusivo para Banana 

Boat) 

 

Guarda do Embaú (Rio da Madre) 

01 (um) sem motor (exclusivo para canoa 

havaiana) 
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O Edital encontra-se à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Fazenda, situada a  

Avenida Hilza Terezinha Pagani, 280 - Parque Residencial Pagani - Palhoça/SC, das 07:00 as 19:00  

horas, diariamente, ou pelo site: www.palhoca.atende.net.  

 

 

 

ANEXO II 

DO EDITAL 03/2022   

Da Capacidade Técnica (Parte Integrante do Edital de Credenciamento N. 03/2022)  

Declaração   

Eu ___________________________________________________, portador do documento 

de  identidade nº______________, emitido por _________________, em ___/___/___, 

responsável ou  procurador legal da empresa - 

__________________________________________________________________, CNPJ  

_______________________, comprometo-me, a cumprir todas as determinações previstas 

nos itens  4.3 e 4.7, sujeitando-me as penalidades previstas no Edital N° 03/ 2022.   

Palhoça, _______de________________de 2022.   

 

__________________________________________   

(Assinatura)  
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__________________________________________________________________________
Av. Hilza Terezinha Pagani, 280 – Parque Residencial Pagani – Palhoça/SC – CEP: 88 130-
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