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Lei Complementar nº 35
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 14, DE 10 DE JANEIRO DE 
2005, QUE “DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE-
TERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 37, 
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 20, VII, DA LEI ORGÂNI-
CA DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Sérgio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei;

Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Muni-
cipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O ANEXO ÚNICO, da Lei Complementar nº 14, de 10 de 
janeiro de 2005, passa a vigorar nos termos do Anexo Único desta 
Lei.

Art. 2º esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 25 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

ANEXO ÚNICO
QUADRO DE PESSOAL ADMITIDO EM CARÁTER TEMPORÁRIO

Cargos previstos para atender disposição do art. 2º, I – Assistência à 
Situações de Calamidade Pública

Servidores, para cargos existentes, com a habilitação mínima exigida, em 
quantidade necessária ao atendimento da ocorrência, com vencimentos de 
conformidade com o cargo, considerando o valor inicial da carreira.

Cargos previstos para atender disposição do art. 2º, II – Combate a Surtos 
Epidêmicos

Servidores, para cargos existentes, com a habilitação mínima exigida, em 
quantidade necessária ao atendimento da ocorrência, com vencimentos de 
conformidade com o cargo, considerando o valor inicial da carreira.
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Técnico 
em 
Enfer-
magem

Nível médio 
técnico, com 
inscrição no 
Conselho 
Regional de 
Enfermagem 
do Estado 
de Santa 
Catarina.

Atendimento geral, 
segundo a especia-
lidade, para aten-
der o Programa de 
Saúde da Família e 
outros programas, 
conveniados com o 
Governo da União 
ou do Estado, 
segundo normas 
específicas edita-
das pelo Ministério 
da Saúde.

40 horas 
semanais

01 1.155,98

Auxiliar 
de En-
ferma-
gem

Nível médio, 
com com-
plementação 
técnica, com 
inscrição no 
Conselho 
Regional de 
Enfermagem 
do Estado 
de Santa 
Catarina.

Atendimento geral, 
segundo a especia-
lidade, para aten-
der o Programa de 
Saúde da Família e 
outros programas, 
conveniados com o 
Governo da União 
ou do Estado, 
segundo normas 
específicas edita-
das pelo Ministério 
da Saúde.

40 horas 
semanais

01 1.049,27

Agente 
Comu-
nitário 
de 
Saúde

Ensino 
Fundamental, 
conhecimen-
tos básicos 
em saúde 
pública e 
treinamento 
específico.

Exercer as atri-
buições inerentes 
ao Programa de 
Agentes Comunitá-
rios de Saúde, com 
visitação domiciliar.

44 horas 
semanais

04 622,60

Lei nº 503
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 462, DE 25 
DE AGOSTO DE 2009, QUE "INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE CRITÉRIOS DE ATENDIMEN-
TO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Es-
tado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei;
Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Muni-
cipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. O Art. 10º, da Lei Municipal nº 462, de 25 de agosto de 
2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 10º - Para fins de concessão dos benefícios estabelecidos no 
¬§ 4º do Art. 9º desta Lei, atender-se-á, as pessoas cuja renda 
familiar mensal não seja superior a 06 (seis) salários mínimos 
vigentes no País.

Art. 2º O art. 10º, da Lei Municipal nº 462, de 25 de agosto de 
2009, passa a vigorar acrescido do seguinte Parágrafo:

Art. 10º ..................................................................................

Par. Único - Reconhece-se a existência de dois ou mais núcleos 
numa mesma unidade de moradia, quando existir independência 
no acesso a determinado espaço da habitação, sem prejuízo de 
outros critérios a serem observados por ocasião do laudo assis-
tencial realizado. 

Cargos previstos para atender disposição do art. 2º, IV – Admissão de 
Magistério Público Municipal

Professores habilitados para as funções do magistério, conforme ocor-
rerem as necessidades decorrentes da variação da demanda de alunos, 
com vencimentos de conformidade com o cargo, considerando o valor 
inicial da carreira.

Cargos previstos para atender disposição do art. 2º, III, V e VI – Atender 
Imperativo de Convênios – Preenchimento de vagas até a realização de 
concurso público – substituição de titulares, em licença ou afastamentos, 
previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

As admissões, para estes casos, obedecerão à identificação de cargos, 
habilitação mínima, atribuições, carga horária semanal, com vencimentos 
de conformidade com o cargo, considerando o valor inicial da carreira.

Cargos previstos para atender disposição do art. 2º, III – especificamen-
te para Programas de Saúde
(especialmente Estratégia de Saúde da Família – PSF e Estratégia de 
Agentes Comunitários de Saúde – PACS)

Identifi-
cação

Habilitação Atribuições
Jornada 
de Traba-
lho

Nº de 
Vagas

Vencimen-tos 
R$

Médico 
– clínica 
geral

Nível Su-
perior em 
medicina, 
com inscrição 
no Conselho 
Regional de 
Medicina do 
Estado de 
Santa Cata-
rina.

Atendimento geral, 
segundo a especia-
lidade, para aten-
der o Programa de 
Saúde da Família e 
outros programas, 
conveniados com o 
Governo da União 
ou do Estado, 
segundo normas 
específicas edita-
das pelo Ministério 
da Saúde.

40 horas 
semanais

01 11.611,66

20 horas 
semanais

02 5.805,83

Odon-
tólogo

Nível Su-
perior em 
Odontologia, 
com inscrição 
no Conselho 
Regional de 
Odontologia 
do Estado 
de Santa 
Catarina.

Atendimento geral, 
segundo a especia-
lidade, para aten-
der o Programa de 
Saúde da Família e 
outros programas, 
conveniados com o 
Governo da União 
ou do Estado, 
segundo normas 
específicas edita-
das pelo Ministério 
da Saúde.

40 horas 
semanais

01 3.469,50

Enfer-
meiro

Nível superior 
em enferma-
gem, com 
inscrição no 
Conselho 
Regional de 
Enfermagem 
do Estado 
de Santa 
Catarina.

Atendimento geral, 
segundo a especia-
lidade, para aten-
der o Programa de 
Saúde da Família e 
outros programas, 
conveniados com o 
Governo da União 
ou do Estado, 
segundo normas 
específicas edita-
das pelo Ministério 
da Saúde.

40 horas 
semanais

01 2.103,68
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Descrição da Ação: Os recursos alocados nesta ação destinam-se aos 
investimentos necessários à aquisição de equipamentos destinados às 
ao programa e ações de capacitação, treinamento e atualização dos 
profissionais de saúde.

Ano Meta Física Meta Financeira

2010 01 7.168,00

2011 - -

2012 - -

2013 - -

Detalhamento da Ação:

Conta da Despesa Recursos Ano Valor

4.4.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.3.0321 – Recursos Vincula-
dos – Inst. Capacitação PSF e 
PACS – Exercícios anteriores

2010 7.168,00

2011 -

2012 -

2013 -

Art. 2º Ficam alteradas, no Plano Plurianual – PPA, do período 
de 2010 a 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 475, de 11 de 
novembro de 2009, as seguintes ações:

Órgão 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

Unidade 08.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 301 Atenção Básica

Programa 0034 Atendimento Equitativo e Universalizado

Ação 1.026 Mobiliário e Equipamentos Médico Ambulatoriais

Descrição da Ação: Os recursos alocados nesta ação destinam-se aos 
investimentos necessários à aquisição de mobiliário e equipamentos de 
utilização nas atividades ambulatórias e médicas da atenção básica.

Ano Meta Física Meta Financeira

2010 - 28.400,00

2011 - 12.000,00

2012 - 43.812,72

2013 - 21.694,81

Detalhamento da Ação:

Conta da Despesa Recursos Ano Valor

4.4.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.1.0117 – Recursos Vincula-
dos – SUS/Estado

2010 10.000,00

2011 -

2012 -

2013 -

4.4.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.1.0301 – Recursos Vincula-
dos - ASPS

2010 15.400,00

2011 12.000,00

2012 43.812,72

2013 21.694,81

4.4.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.3.0301 – Recursos Vincu-
lados – ASPS – Exercícios 
anteriores

2010 3.400,00

2011 -

2012 -

2013 -

Órgão 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

Unidade 08.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 301 Atenção Básica

Programa 0034 Atendimento Equitativo e Universalizado

Ação 2.060 Serviços Médicos, Hospitalares e de Diagnóstico

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

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 23 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Lei nº 504
DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE AÇÕES NO PLANO 
PLURIANUAL – PPA DO PERÍODO DE 2010 A 2013, APROVADO 
PELA LEI MUNICIPAL Nº 475, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Es-
tado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei;
Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Muni-
cipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam inclusas, no Plano Plurianual – PPA, do período de 
2010 a 2013, aprovado pela Lei Municipal nº 475, de 11 de no-
vembro de 2009, as seguintes ações:

Órgão 10.00 GERÊNCIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Unidade 10.02 Esporte e Lazer

Função 27 Desporto e Lazer

Subfunção 812 Desporto Comunitário

Programa 0051 Esporte como Ação de Integração e Formação

Ação 1.042 Equipamentos e Estruturas Esportivas

Descrição da Ação: Os recursos alocados nesta ação destinam-se aos 
investimentos necessários à aquisição de equipamentos e de implantação 
de estruturas para o desenvolvimento de ações de esporte comunitário e 
de integração.

Ano Meta Física Meta Financeira

2010 01 8.000,00

2011 - -

2012 - -

2013 - -

Detalhamento da Ação:

Conta da Despesa Recursos Ano Valor

4.4.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.1.0000 – Recursos Ordi-
nários

2010 8.000,00

2011 -

2012 -

2013 -

Órgão 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

Unidade 08.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos

Programa 0033 Profissionais Capacitados e Atualizados

Ação 1.043 Equipamentos para Capacitação de Profissionais
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2013 - 19.138,36

Detalhamento da Ação:

Conta da Despesa Recursos Ano Valor

3.3.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.1.0301 – Recursos Vincula-
dos - ASPS

2010 17.772,29

2011 18.127,74

2012 18.580,93

2013 19.138,36

3.3.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.3.0301 – Recursos Vincu-
lados – ASPS – Exercícios 
anteriores

2010 5.000,00

2011 -

2012 -

2013 -

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 23 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Lei nº 505
DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE AÇÕES NA LEI DE 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO DO EXERCÍCIO DE 2010, 
APROVADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 479, DE 27 DE NOVEMBRO 
DE 2009, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SERGIO LUIZ SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Es-
tado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei;
Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Muni-
cipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam inclusas na Lei de Diretrizes orçamentárias – LDO do 
exercício de 2010, aprovada pela Lei Municipal nº 479, de 27 de 
novembro de 2009, as seguintes ações:

Órgão 10.00 GERÊNCIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Unidade 10.02 Esporte e Lazer

Função 27 Desporto e Lazer

Subfunção 812 Desporto Comunitário

Programa 0051 Esporte como Ação de Integração e Formação

Ação 1.042 Equipamentos e Estruturas Esportivas

Descrição da Ação: Os recursos alocados nesta ação destinam-se aos 
investimentos necessários à aquisição de equipamentos e de implantação 
de estruturas para o desenvolvimento de ações de esporte comunitário e 
de integração.

Ano Meta Física Meta Financeira

2010 01 8.000,00

Detalhamento da Ação:

Conta da Despesa Recursos Ano Valor

4.4.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.1.0000 – Recursos Ordi-
nários 2010 8.000,00

Descrição da Ação: Os recursos alocados nesta ação destinam-se às 
despesas com a contratação de serviços médicos (preferencialmente 
especializados e não disponibilizados nas USB locais), serviços de diag-
nóstico (laboratórios de análises clínicas, serviços de radiologia) e outros 
serviços de terapia de alta complexidade.Todos os serviços realizados 
fora do domicílio devem ser solicitados pelos médicos da atenção básica 
e autorizados pelo gestor municipal de saúde, exceto raríssimos casos de 
urgência ou emergência (ou na ocorrência de ambas).

Ano Meta Física Meta Financeira

2010 - 159.648,74

2011 - 96.833,16

2012 - 99.964,11

2013 - 103.551,68

Detalhamento da Ação:

Conta da Despesa Recursos Ano Valor

3.3.71.00.00.00
Transferências a Con-
sórcios Públicos

0.1.0310 – Recursos Vincula-
dos – SUS/Estado/MAC

2010 9.000,00

2011 10.000,00

2012 11.000,00

2013 12.000,00

3.3.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.1.0301 – Recursos Vincula-
dos - ASPS

2010 77.310,55

2011 78.856,76

2012 80.828,18

2013 83.253,03

3.3.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.1.0310 – Recursos Vincula-
dos – SUS/Estado/MAC

2010 7.820,00

2011 7.976,00

2012 8.135,93

2013 8.298,65

3.3.71.00.00.00
Transferências a Con-
sórcios Públicos

0.3.0301 – Recursos Vincu-
lados – ASPS – Exercícios 
anteriores

2010 8.100,00

2011 -

2012 -

2013 -

3.3.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.3.0301 – Recursos Vincu-
lados – ASPS – Exercícios 
anteriores

2010 56.300,00

2011 -

2012 -

2013 -

3.3.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.1.0310 – Recursos Vincu-
lados – SUS/Estado/MAC – 
Exercícios anteriores

2010 1.118,19

2011 -

2012 -

2013 -

Órgão 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

Unidade 08.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 301 Atenção Básica

Programa 0034 Atendimento Equitativo e Universalizado

Ação 2.061 Assistência em Saúde – AUXÍLIOS e PASSAGENS

Descrição da Ação: Os recursos alocados nesta ação destinam-se à 
concessão auxílios financeiros (exclusivamente à pessoas COMPROVADA-
MENTE NECESSITADAS, que tenham recebido tratamento fora do Muni-
cípio, POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL e com AUTORIZAÇÃO do 
Gestor local de Saúde e parecer de assistente social que ateste tratar-se 
de pessoa econômica hipossuficiente).

Ano Meta Física Meta Financeira

2010 - 22.772,29

2011 - 18.127,74

2012 - 18.580,93
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Detalhamento da Ação:

Conta da Despesa Recursos Ano Valor

3.3.71.00.00.00
Transferências a Con-
sórcios Públicos

0.1.0310 – Recursos Vincula-
dos – SUS/Estado/MAC 2010 9.000,00

3.3.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.1.0301 – Recursos Vincula-
dos - ASPS 2010 77.310,55

3.3.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.1.0310 – Recursos Vincula-
dos – SUS/Estado/MAC 2010 7.820,00

3.3.71.00.00.00
Transferências a Con-
sórcios Públicos

0.3.0301 – Recursos Vincu-
lados – ASPS – Exercícios 
anteriores 2010 8.100,00

3.3.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.3.0301 – Recursos Vincu-
lados – ASPS – Exercícios 
anteriores 2010 56.300,00

3.3.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.1.0310 – Recursos Vincu-
lados – SUS/Estado/MAC – 
Exercícios anteriores 2010 1.118,19

Órgão 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

Unidade 08.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 301 Atenção Básica

Programa 0034 Atendimento Equitativo e Universalizado

Ação 2.061 Assistência em Saúde – AUXÍLIOS e PASSAGENS

Descrição da Ação: Os recursos alocados nesta ação destinam-se à 
concessão auxílios financeiros (exclusivamente à pessoas COMPROVADA-
MENTE NECESSITADAS, que tenham recebido tratamento fora do Muni-
cípio, POR ENCAMINHAMENTO MÉDICO LOCAL e com AUTORIZAÇÃO do 
Gestor local de Saúde e parecer de assistente social que ateste tratar-se 
de pessoa econômica hipossuficiente).

Ano Meta Física Meta Financeira

2010 - 22.772,29

Detalhamento da Ação:

Conta da Despesa Recursos Ano Valor

3.3.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.1.0301 – Recursos Vincula-
dos - ASPS 2010 17.772,29

3.3.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.3.0301 – Recursos Vincu-
lados – ASPS – Exercícios 
anteriores 2010 5.000,00

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 23 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Lei nº 506
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

Órgão 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

Unidade 08.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 128 Formação de Recursos Humanos

Programa 0033 Profissionais Capacitados e Atualizados

Ação 1.043 Equipamentos para Capacitação de Profissionais

Descrição da Ação: Os recursos alocados nesta ação destinam-se aos 
investimentos necessários à aquisição de equipamentos destinados às 
ao programa e ações de capacitação, treinamento e atualização dos 
profissionais de saúde.

Ano Meta Física Meta Financeira

2010 01 7.168,00

Detalhamento da Ação:

Conta da Despesa Recursos Ano Valor

4.4.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.3.0321 – Recursos Vincula-
dos – Inst. Capacitação PSF e 
PACS – Exercícios anteriores 2010 7.168,00

Art. 2º Ficam alteradas Lei de Diretrizes orçamentárias – LDO do 
exercício de 2010, aprovada pela Lei Municipal nº 479, de 27 de 
novembro de 2009, as seguintes ações:

Órgão 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

Unidade 08.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 301 Atenção Básica

Programa 0034 Atendimento Equitativo e Universalizado

Ação 1.026 Mobiliário e Equipamentos Médico Ambulatoriais

Descrição da Ação: Os recursos alocados nesta ação destinam-se aos 
investimentos necessários à aquisição de mobiliário e equipamentos de 
utilização nas atividades ambulatórias e médicas da atenção básica.

Ano Meta Física Meta Financeira

2010 - 28.400,00

Detalhamento da Ação:

Conta da Despesa Recursos Ano Valor

4.4.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.1.0117 – Recursos Vincula-
dos – SUS/Estado 2010 10.000,00

4.4.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.1.0301 – Recursos Vincula-
dos - ASPS 2010 15.400,00

4.4.90.00.00.00
Aplicações Diretas

0.3.0301 – Recursos Vincu-
lados – ASPS – Exercícios 
anteriores 2010 3.400,00

Órgão 08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

Unidade 08.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

Função 10 Saúde

Subfunção 301 Atenção Básica

Programa 0034 Atendimento Equitativo e Universalizado

Ação 2.060 Serviços Médicos, Hospitalares e de Diagnóstico

Descrição da Ação: Os recursos alocados nesta ação destinam-se às 
despesas com a contratação de serviços médicos (preferencialmente 
especializados e não disponibilizados nas USB locais), serviços de diag-
nóstico (laboratórios de análises clínicas, serviços de radiologia) e outros 
serviços de terapia de alta complexidade. Todos os serviços realizados 
fora do domicílio devem ser solicitados pelos médicos da atenção básica 
e autorizados pelo gestor municipal de saúde, exceto raríssimos casos de 
urgência ou emergência (ou na ocorrência de ambas).

Ano Meta Física Meta Financeira

2010 - 159.648,74
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Art. 3º esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 23 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Lei nº 507
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
NO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
FMS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei;

Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Muni-
cipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente do Fundo Municipal de 
Saúde – FMS, crédito adicional especial, no valor de R$ 7.168,00 
(sete mil, sento e sessenta e oito reais), para a inclusão da seguin-
te nova ação orçamentária:

08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

08.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

10 SAÚDE

10.128 Formação de Recursos Humanos

10.128.0033 Profissionais Capacitados e Atualizados

10.128.0033.1.043 Equipamentos para Capacitação de Profissionais

4 DESPESAS CORRENTES

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0321 Aplicações Diretas

R$ 7.168,00

Art. 2º A abertura do crédito adicional especial, nos termos do 
artigo anterior, é suportada pela utilização de saldo remanescente 
do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercí-
cio de 2009, exclusivamente na vinculação “0.1.0.321 – Recursos 
Vinculados – Inst. Capacitação PSF e PACS”.

Art. 3º esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 23 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Lei nº 508
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
NO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
FMS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

por Lei;

Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Muni-
cipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, 
crédito adicional especial, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 
para a inclusão da seguinte nova ação orçamentária:

10.00 GERÊNCIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

10.02 Esporte e Lazer

27 Desporto e Lazer

27.812 Desporto Comunitário

27.812.0051 Esporte como Ação de Integração e Formação

27.812.0051.1.042 Equipamentos e Estruturas Esportivas

4 DESPESAS CORRENTES

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 8.000,00

Art. 2º A abertura do crédito adicional especial, nos termos do 
artigo anterior, é suportada pela redução de saldos nas seguintes 
ações orçamentárias:

01.00 Gabinete do Prefeito e Vice

01.03 Assessoria de Comunicação e Informação

04 ADMINISTRAÇÃO

04.131 Comunicação Social

04.131.0004 Publicações Oficiais e Publicidade Institucional

04.131.004.2.005 Publicidade Administrativa e Legal

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.71.00.0.1.0000 Transferências a Consórcios Públicos

R$ 2.520,00

02.00 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02.01 Gerência de Administração e Finanças

04 ADMINISTRAÇÃO

04.122 Administração Geral

04.122.0003 Ações de Administração Geral

05.122.0003.1.004 Manut. e Melhorias Centro Administrativo

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 37,65

04.00 GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

04.01 Gerência de Agricultura e Meio Ambiente

20 AGRICULTURA

20.606 Extensão Rural

20.606.0014 Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural

20.606.0014.2.020 Convênios para Assistência Técnica

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.50.00.0.1.0000 Transf. Inst. Privadas sem Fins Lucrativos

R$ 5.442,35
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06.181.0005.2.009 Ações de Patrulhamento Preventivo

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 4.000,00

04.00 GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

04.02
Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agrope-
cuária – FUNDEAGRO

20 AGRICULTURA

20.601 Promoção da Produção Vegetal

20.601.0017 Agricultura Familiar

20.601.0017.2.026 Ações de Atenção à Agricultura Familiar

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 3.000,00

04.00 GERÊNCIA DE TRANSPORTES

04.01 Gerência de Transportes

26 TRANSPORTE

26.782 Transporte Rodoviário

26.782.0019 Obras de Infraestrutura Rodoviária

26.782.0019.1.011
Aquisição de Máquinas, Caminhões, Veículos e 
Equipamentos

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 23.000,00

26.782.0019.2.036 Manutenção de Máquinas e Veículos

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 8.819,55

07.00
GERÊNCIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO, INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO

07.01 Urbanismo – Serviços de Infraest. Urbana

15 URBANISMO

15.451 Infraestrutura Urbana

15.451.0025 Obras de Infraestrutura Urbana

15.451.0025.1.018 Obras de Infraestrutura Urbana

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 25.000,00

09.00 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

09.02 Educação Infantil

12 EDUCAÇÃO

12.365 Educação Infantil

12.365.0043 Promoção e Desenv. da Educação Infantil

12.365.0043.2.076 Manut. e Reforma das Escolas – Ed. Infantil

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei;

Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Muni-
cipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente do Fundo Municipal de 
Saúde – FMS, crédito adicional especial, no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), para a inclusão de nova vinculação na seguinte 
ação orçamentária:

08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

08.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

10 SAÚDE

10.301 Atenção Básica

10.301.0034 Atendimento Equitativo e Universalizado

10.301.0034.1.026 Mobiliário e Equip. Médico-ambulatoriais

4 DESPESAS CORRENTES

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0117 Aplicações Diretas

R$ 10.000,00

Art. 2º A abertura do crédito adicional especial, nos termos do 
artigo anterior, é suportada pela utilização de saldo do excesso de 
arrecadação verificado na vinculação “0.1.0117 – Recursos Vincu-
lados – SUS/Estado”.

Art. 3º esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 23 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Lei nº 509
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE-
MENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei;

Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Muni-
cipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, 
crédito adicional especial, no valor de R$ 73.819,55 (setenta e 
três mil, oitocentos e dezenove reais e cinqüenta e cinco centa-
vos), para atender as seguintes ações orçamentárias:

02.00 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02.01 Gerência de Administração e Finanças

06 SEGURANÇA PÚBLICA

06.181 Policiamento

06.181.0005 Segurança Pública à População
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R$ 3.077,37

20.606 Extensão Rural

20.606.0014 Extensão, Assist. e Desenvolvimento Rural

20.606.0014.2.030 Atividades Escritório de Agricultura

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 20.000,00

06.00 COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.01 Coordenadoria de Assistência Social

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.242 Assistência ao Portador de Deficiência

08.242.0021
Qualidade de Vida aos Portadores de Necessida-
des Especiais

08.242.0021.2.037 Assistência e Atenção à APAE

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.50.00.0.1.0000 Trans. Inst. Privadas sem Fins Lucrativos

R$ 692,00

08.244 Assistência Comunitária

08.244.0023 Assistência Social e Comunitária

08.244.0023.1.015 Estruturação da Coord. de Assist. Social

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 86,00

07.00
GERÊNCIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO, INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO

07.01 Urbanismo – Serviços de Infraest. Urbana

15 URBANISMO

15.451 Infraestrutura Urbana

15.451.0025 Obras de Infraestrutura Urbana

15.451.0025.1.018 Obras de Infraestrutura Urbana

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 Investimentos

4.4.71.00.0.1.0000 Transferências a Consórcios Públicos

R$ 25.000,00

07.04 Sistema Mun. de Saneamento Básico

17 SANEAMENTO

17.511 Saneamento Básico Rural

17.511.0031 Ações de Saneamento Básico Rural

17.511.0031.2.052 Atividades de Saneamento Básico Rural

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.71.00.0.1.0000 Transferências a Consórcios Públicos

R$ 4.337,65

17.512 Saneamento Básico Urbano

17.512.0032 Serviços de Saneamento Básico Urbano

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0106 Aplicações Diretas

R$ 3.000,00

09.03 Ensino Fundamental

12 EDUCAÇÃO

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0044 Promoção e Desenv. do Ensino Fundamental

12.361.0044.2.079 Atividades Gerais do Ensino Fundamental

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0106 Aplicações Diretas

R$ 2.500,00

12.361.0044.2.081 Manut. e Reforma de Escolas – Ens. Fund.

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0106 Aplicações Diretas

R$ 3.000,00

12.361.0044.2.085 Manut. Veículos do Transp. Escolar

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0106 Aplicações Diretas

R$ 1.500,00

Art. 2º A abertura do crédito adicional especial, nos termos do 
artigo anterior, é suportada pela redução de saldos nas seguintes 
ações orçamentárias:

04.00 GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

04.01 Gerência de Agricultura e Meio Ambiente

20 AGRICULTURA

20.606 Extensão Rural

20.606.0014 Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural

20.606.0014.2.020 Convênios para Assistência Técnica

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.50.00.0.1.0000 Transf. Inst. Privadas sem Fins Lucrativos

R$ 1.307,65

04.02
Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agrope-
cuária – FUNDEAGRO

20 AGRICULTURA

20.602 Promoção do Desenvolvimento Animal

20.602.0013 Ações de Promoção da Pecuária

20.602.0013.2.029 Disponibilização Sementes de Pastagens

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 1.318,88

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.5 Inversões Financeiras

4.5.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas



Página 9DOM/SC - Edição N°52030/06/2010 (Quarta-feira)

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Art. 2° O Crédito adicional especial aberto nos termos do artigo 
anterior tem origem:

I – da utilização de recursos do superávit financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial do exercício de 2009, exclusivamente nos re-
cursos não vinculados e naquele exercício identificados pela co-
dificação “0.1.0080”, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e

II – na expectativa de ocorrência de excesso de arrecadação, 
exclusivamente nos recursos identificados sob a seguinte vincu-
lação: 0.1.0337 – Recursos Vinculados – Convênios/Estado – Má-
quinas Agrícolas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 25 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Lei nº 511
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 369, DE 05 
DE NOVEMBRO DE 2007, QUE “DISPÕE SOBRE A PARTICIPAÇÃO 
DO MUNICÍPIO NA ‘ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS LINDEIROS 
À BARRAGEM DE ITÁ – AMULBI’, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei;

Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Muni-
cipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 2º, da Lei Municipal nº 269, de 05 de novembro de 
2007, passa a vigorar com a seguinte redação.

Art. 2º A contribuição financeira do Município será estabelecida 
em assembléia geral da associação identificada no art. 1º desta 
Lei e será, anualmente, consignada na legislação orçamentária 
municipal.

§ 1º. Mensalmente a AMULBI prestará contas da aplicação dos 
recursos recebidos a título de contribuição do Município, sendo 
esta uma das condições para o repasse de contribuições subse-
qüentes.

§ 2º Observadas as disposições do parágrafo anterior, a contri-
buição financeira estabelecida nos termos desta Lei, será paga à 
AMULBI, quando mensal, sempre até o vigésimo dia de cada mês.

§ 3º As contribuição poderá ser paga de forma diversa da mensal, 
se assim estabelecer cronograma aprovado pela assembléia geral 
da AMULBI, observadas as disposições do § 1º deste artigo.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 25 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

17.512.0032.2.053 Serviços de Coleta e Destino Final do Lixo

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 8.000,00

09.00 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

09.03 Ensino Fundamental

12 EDUCAÇÃO

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0044 Promoção e Desenv. do Ensino Fundamental

12.361.0044.2.082 Material Didático e de Apoio Pedagógico

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 10.000,00

Art. 3º esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 23 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Lei nº 510
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL 
NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei;

Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Muni-
cipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, 
crédito adicional especial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais), apara atender à seguinte ação orçamentária:

04.00 GERÊNCIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

04.01 Gerência de Agricultura e Meio Ambiente

20 AGRICULTURA

20.601 Promoção da Produção Vegetal

20.601.0011 Mecanização Agrícola

20.601.0011.1.007 Aquisição de Máq. e Implementos Agrícolas

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.3.0000 Aplicações Diretas

R$ 10.000,00

4.4.90.00.0.1.0337 Aplicações Diretas

R$ 30.000,00
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27.812.0051 Esporte como Ação de Integração e Formação

27.812.0051.1.042 Equipamentos e Estruturas Esportivas

4 DESPESAS CORRENTES

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 8.000,00

Art. 2º A abertura do crédito adicional especial, nos termos do 
artigo anterior, é suportada pela redução de saldos nas seguintes 
ações orçamentárias:

01.00 Gabinete do Prefeito e Vice

01.03 Assessoria de Comunicação e Informação

04 ADMINISTRAÇÃO

04.131 Comunicação Social

04.131.0004 Publicações Oficiais e Publicidade Institucional

04.131.004.2.005 Publicidade Administrativa e Legal

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.71.00.0.1.0000 Transferências a Consórcios Públicos

R$ 2.520,00

02.00 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02.01 Gerência de Administração e Finanças

04 ADMINISTRAÇÃO

04.122 Administração Geral

04.122.0003 Ações de Administração Geral

05.122.0003.1.004 Manut. e Melhorias Centro Administrativo

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 37,65

04.00 GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

04.01 Gerência de Agricultura e Meio Ambiente

20 AGRICULTURA

20.606 Extensão Rural

20.606.0014 Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural

20.606.0014.2.020 Convênios para Assistência Técnica

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.50.00.0.1.0000 Transf. Inst. Privadas sem Fins Lucrativos

R$ 5.442,35

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 23 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Lei nº 512
DISPÕE SOBRE A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONVÊNIO DE 
COOPERAÇÃO FINANCEIRA, COM A ENTIDADE QUE IDENTIFICA, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei;

Faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Muni-
cipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Ter-
mo de Convênio, objetivando a cooperação financeira com a As-
sociação de Agricultores de Linha São Francisco, com a finalidade 
de contribuir na implantação de sistema de telefonia rural naquela 
localidade, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Art. 2º O convênio será celebrado observada as disposições do 
art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
demais disposições previstas na legislação orçamentária vigente, 
e dele será dada ciência, no prazo de 30 (trinta) dias à Câmara 
Municipal de Vereadores.

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão su-
portadas pela dotação orçamentária, prevista na Lei Orçamen-
tária Anual para o exercício de 2010, na seguinte ação: 04.01 
- 27.722.0015.2.021 - 3.3.50.00.00.00.00.00.0.1.0000 (109).

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 25 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Decreto nº 1.219
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDIO ADICIONAL ESPECIAL, 
NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, especialmente, nos termos da Lei Municipal nº 506, de 23 
de Junho de 2010;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, 
crédito adicional especial, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 
para a inclusão da seguinte nova ação orçamentária:

10.00 GERÊNCIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO

10.02 Esporte e Lazer

27 Desporto e Lazer

27.812 Desporto Comunitário
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10 SAÚDE

10.301 Atenção Básica

10.301.0034 Atendimento Equitativo e Universalizado

10.301.0034.1.026 Mobiliário e Equip. Médico-ambulatoriais

4 DESPESAS CORRENTES

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0117 Aplicações Diretas

R$ 10.000,00

Art. 2º A abertura do crédito adicional especial, nos termos do 
artigo anterior, é suportada pela utilização de saldo do excesso de 
arrecadação verificado na vinculação “0.1.0117 – Recursos Vincu-
lados – SUS/Estado”.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 23 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Decreto nº 1.222
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLE-
MENTER, NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICI-
PAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, especialmente, nos termos da Lei Municipal nº 509, de 23 
de Junho de 2010;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, 
crédito adicional especial, no valor de R$ 73.819,55 (setenta e 
três mil, oitocentos e dezenove reais e cinqüenta e cinco centa-
vos), para atender as seguintes ações orçamentárias:

02.00 GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

02.01 Gerência de Administração e Finanças

06 SEGURANÇA PÚBLICA

06.181 Policiamento

06.181.0005 Segurança Pública à População

06.181.0005.2.009 Ações de Patrulhamento Preventivo

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 4.000,00

04.00 GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

04.02
Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agrope-
cuária – FUNDEAGRO

20 AGRICULTURA

20.601 Promoção da Produção Vegetal

20.601.0017 Agricultura Familiar

20.601.0017.2.026 Ações de Atenção à Agricultura Familiar

Decreto nº 1.220
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, 
NO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
FMS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, especialmente, nos termos da Lei Municipal nº 507, de 23 
de Junho de 2010. 

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente do Fundo Municipal de 
Saúde – FMS, crédito adicional especial, no valor de R$ 7.168,00 
(sete mil, sento e sessenta e oito reais), para a inclusão da seguin-
te nova ação orçamentária:

08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

08.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS

10 SAÚDE

10.128 Formação de Recursos Humanos

10.128.0033 Profissionais Capacitados e Atualizados

10.128.0033.1.043 Equipamentos para Capacitação de Profissionais

4 DESPESAS CORRENTES

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0321 Aplicações Diretas

R$ 7.168,00

Art. 2º A abertura do crédito adicional especial, nos termos do 
artigo anterior, é suportada pela utilização de saldo remanescente 
do superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercí-
cio de 2009, exclusivamente na vinculação “0.1.0.321 – Recursos 
Vinculados – Inst. Capacitação PSF e PACS”.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 23 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Decreto nº 1.221
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, 
NO ORÇAMENTO VIGENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 
FMS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, especialmente, nos termos da Lei Municipal nº 508, de 23 
de Junho de 2010. 

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente do Fundo Municipal de 
Saúde – FMS, crédito adicional especial, no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), para a inclusão de nova vinculação na seguinte 
ação orçamentária:

08.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS

08.01 Fundo Municipal de Saúde – FMS
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R$ 2.500,00

12.361.0044.2.081 Manut. e Reforma de Escolas – Ens. Fund.

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0106 Aplicações Diretas

R$ 3.000,00

12.361.0044.2.085 Manut. Veículos do Transp. Escolar

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0106 Aplicações Diretas

R$ 1.500,00

Art. 2º A abertura do crédito adicional especial, nos termos do 
artigo anterior, é suportada pela redução de saldos nas seguintes 
ações orçamentárias:

04.00 GERÊNCIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

04.01 Gerência de Agricultura e Meio Ambiente

20 AGRICULTURA

20.606 Extensão Rural

20.606.0014 Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural

20.606.0014.2.020 Convênios para Assistência Técnica

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.50.00.0.1.0000 Transf. Inst. Privadas sem Fins Lucrativos

R$ 1.307,65

04.02
Fundo Municipal de Desenvolvimento da Agrope-
cuária – FUNDEAGRO

20 AGRICULTURA

20.602 Promoção do Desenvolvimento Animal

20.602.0013 Ações de Promoção da Pecuária

20.602.0013.2.029 Disponibilização Sementes de Pastagens

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 1.318,88

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.5 Inversões Financeiras

4.5.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 3.077,37

20.606 Extensão Rural

20.606.0014 Extensão, Assist. e Desenvolvimento Rural

20.606.0014.2.030 Atividades Escritório de Agricultura

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 20.000,00

06.00 COORD. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

06.01 Coordenadoria de Assistência Social

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 3.000,00

04.00 GERÊNCIA DE TRANSPORTES

04.01 Gerência de Transportes

26 TRANSPORTE

26.782 Transporte Rodoviário

26.782.0019 Obras de Infraestrutura Rodoviária

26.782.0019.1.011
Aquisição de Máquinas, Caminhões, Veículos e 
Equipamentos

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 23.000,00

26.782.0019.2.036 Manutenção de Máquinas e Veículos

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 8.819,55

07.00
GERÊNCIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO, INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO

07.01 Urbanismo – Serviços de Infraest. Urbana

15 URBANISMO

15.451 Infraestrutura Urbana

15.451.0025 Obras de Infraestrutura Urbana

15.451.0025.1.018 Obras de Infraestrutura Urbana

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 25.000,00

09.00 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

09.02 Educação Infantil

12 EDUCAÇÃO

12.365 Educação Infantil

12.365.0043 Promoção e Desenv. da Educação Infantil

12.365.0043.2.076 Manut. e Reforma das Escolas – Ed. Infantil

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0106 Aplicações Diretas

R$ 3.000,00

09.03 Ensino Fundamental

12 EDUCAÇÃO

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0044 Promoção e Desenv. do Ensino Fundamental

12.361.0044.2.079 Atividades Gerais do Ensino Fundamental

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0106 Aplicações Diretas
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3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 10.000,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 23 de 
Junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Decreto nº 1.224
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDIO ADICIONAL ESPECIAL, 
NO ORÇAMENTO VIGENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Sergio Luiz Schmitz, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, especialmente, nos termos da Lei Municipal nº 510, de 25 
de Junho de 2010;

D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto, no orçamento vigente da Prefeitura Municipal, 
crédito adicional especial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais), apara atender à seguinte ação orçamentária:

04.00 GERÊNCIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

04.01 Gerência de Agricultura e Meio Ambiente

20 AGRICULTURA

20.601 Promoção da Produção Vegetal

20.601.0011 Mecanização Agrícola

20.601.0011.1.007 Aquisição de Máq. e Implementos Agrícolas

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.3.0000 Aplicações Diretas

R$ 10.000,00

4.4.90.00.0.1.0337 Aplicações Diretas

R$ 30.000,00

Art. 2° O Crédito adicional especial aberto nos termos do artigo 
anterior tem origem:

I – da utilização de recursos do superávit financeiro apurado no 
Balanço Patrimonial do exercício de 2009, exclusivamente nos re-
cursos não vinculados e naquele exercício identificados pela co-
dificação “0.1.0080”, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e

II – na expectativa de ocorrência de excesso de arrecadação, 
exclusivamente nos recursos identificados sob a seguinte vincu-
lação: 0.1.0337 – Recursos Vinculados – Convênios/Estado – Má-
quinas Agrícolas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 25 de 
Junho de 2010.

08.242 Assistência ao Portador de Deficiência

08.242.0021
Qualidade de Vida aos Portadores de Necessida-
des Especiais

08.242.0021.2.037 Assistência e Atenção à APAE

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.50.00.0.1.0000 Trans. Inst. Privadas sem Fins Lucrativos

R$ 692,00

08.244 Assistência Comunitária

08.244.0023 Assistência Social e Comunitária

08.244.0023.1.015 Estruturação da Coord. de Assist. Social

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 Investimentos

4.4.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 86,00

07.00
GERÊNCIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO, INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO

07.01 Urbanismo – Serviços de Infraest. Urbana

15 URBANISMO

15.451 Infraestrutura Urbana

15.451.0025 Obras de Infraestrutura Urbana

15.451.0025.1.018 Obras de Infraestrutura Urbana

4 DESPESAS DE CAPITAL

4.4 Investimentos

4.4.71.00.0.1.0000 Transferências a Consórcios Públicos

R$ 25.000,00

07.04 Sistema Mun. de Saneamento Básico

17 SANEAMENTO

17.511 Saneamento Básico Rural

17.511.0031 Ações de Saneamento Básico Rural

17.511.0031.2.052 Atividades de Saneamento Básico Rural

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.71.00.0.1.0000 Transferências a Consórcios Públicos

R$ 4.337,65

17.512 Saneamento Básico Urbano

17.512.0032 Serviços de Saneamento Básico Urbano

17.512.0032.2.053 Serviços de Coleta e Destino Final do Lixo

3 DESPESAS CORRENTES

3.3 Outras Despesas Correntes

3.3.90.00.0.1.0000 Aplicações Diretas

R$ 8.000,00

09.00 GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

09.03 Ensino Fundamental

12 EDUCAÇÃO

12.361 Ensino Fundamental

12.361.0044 Promoção e Desenv. do Ensino Fundamental

12.361.0044.2.082 Material Didático e de Apoio Pedagógico

3 DESPESAS CORRENTES
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Antônio Carlos

Prefeitura MuniciPal

Decreto N.º 71/2010
DECRETO N.º 071/2010
Prorroga o Decreto Municipal n.º 029, de 26 de março de 2010, 
que declarou situação anormal, caracterizada como situação de 
emergência, a área do município afetada por enxurradas ou inun-
dações bruscas.

GERALDO PAULI, Prefeito Municipal de ANTÔNIO CARLOS, no uso 
das atribuições legais conferidas pelo art. 56, inciso VI da Lei Or-
gânica do Município, pelo Art. 17 do Decreto Federal no 5.376, 
de 17 de fevereiro de 2005, pela Lei Estadual nº 10.925, de 22 
de setembro de 1998, pelo Decreto Estadual nº 3.924, de 11 de 
janeiro de 2006 e pela Resolução no 3 do Conselho Nacional de 
Defesa Civil.

CONSIDERANDO:
- a continuidade dos efeitos da enxurrada, ocorrida no dia 25 de 
março de 2010, atingindo parte do Município, conforme mapa e/
ou croqui das áreas afetadas, resultando em danos e prejuízos, 
constantes do Mapa das áreas afetadas pelo Desastre e Formu-
lários de Avaliação de Danos - AVADAN, anexos a este decreto;

- a recomendação da Comissão Municipal de Defesa Civil que ava-
liou e quantificou os efeitos do desastre, em acordo com a resolu-
ção n.º 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil - CONDEC;

- a existência de situações emergenciais ainda não atendidas, 
como a necessidade de reconstrução de moradias, de retaluda-
mento de área na Rua Libório Goedert, reconstrução de duas pon-
tes na área rural, uma na localidade de Santa Maria e outra na 
localidade de Usina, bem como a necessidade de macadamizar 
as vias públicas do interior do Município, muito afetadas com as 
fortes chuvas;

- concorrem como critérios agravantes da situação de anormalida-
de: o grau de vulnerabilidade do cenário e da população atingida e 
o despreparo da Defesa Civil local frente ao desastre.

DECRETA:
Art. 1o - Fica prorrogado o Decreto Municipal n.º 029, de 26 de 
março de 2010, que decretou situação anormal provocada por 
desastre e caracterizada como situação de EMERGÊNCIA.
Parágrafo único - Esta situação de anormalidade é válida apenas 
para as áreas deste Município, comprovadamente afetadas pelo 
desastre, conforme prova documental estabelecida pelo Formu-
lário de Avaliação de Danos e pelo croqui da área afetada, anexo 
a este decreto.

Art. 2o - Confirma-se a mobilização do Sistema Nacional de Defe-
sa Civil, no âmbito do Município, sob a coordenação da Comissão 
Municipal de Defesa Civil - COMDEC e autoriza-se o desencade-
amento do Plano Emergencial de Resposta aos Desastres, após 
adaptado à situação real desse desastre.

Art. 3o - Autoriza-se a convocação de voluntários, para reforçar 
as ações de resposta aos desastres, e a realização de campanhas 
de arrecadação de recursos, junto à Comunidade, com o objeti-
vo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo 
desastre.
Parágrafo único - Essas atividades serão coordenadas pela Secre-
taria Executiva da COMDEC.

SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal

Registrada e publicada em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações

Decreto nº 1223
DETERMINA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINAR, DESIGNA SEUS MEMBROS E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

SERGIO LUIS SCHMITZ, Prefeito Municipal de Alto Bela Vista, Es-
tado de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas por Lei, especialmente nos termos do art. 99, VIII da Lei 
Orgânica do Município;

D E C R E T A: 
Art. 1º. Fica instaurado o processo administrativo disciplinar e 
nomeados os servidores abaixo relacionados, para compor a Co-
missão Municipal Processante que, sob a presidência do primeiro, 
terão a incumbência de apurar os fatos descritos no Oficio Circular 
nº 001/2010, da Gerência Municipal de Transportes e Obras e no 
Relatório Final da Sindicância instaurada através do Decreto nº 
1209/2010, relativamente a suspensão da Carteira de Habilitação 
do Servidor Público Municipal Sr. Otávio Kaiber, ocupante do Cargo 
de Motorista da referida Gerência. 

I - CARLOS ALBERTO MALTAURO 
II - MARIA ANGELINA ROSSETTO MALTAURO 
III - JOSI VITÓRIA LERMEN FINGER  
IV - ALICE SCHWAMBACH
V - IVANDRO SCHONELL 

Art. 2º. A comissão processante referida no Art. 1º do presente, 
deverá iniciar imediatamente seus trabalhos, cuja conclusão, me-
diante a apresentação do respectivo parecer final, deverá ocorrer 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do 
presente, prorrogável por igual período à critério e necessidade 
devidamente justificada da Comissão Nomeada. 

Art. 3º. Em virtude a instauração do presente processo adminis-
trativo e da impossibilidade do exercício de suas atividades, ante 
a suspensão de sua CNH, fica o Sr. Otávio Kaiber, Matrícula nº 50, 
suspenso do exercício de suas atividades, pelo prazo de 30 (trinta) 
dias, nos termos do Art. 152 da LC 100/2005, sem prejuízo de sua 
remuneração.
 
Art. 4º.  As atribuições e responsabilidades dos membros da Co-
missão são aquelas definidas nos arts. 153 e seguintes da Lei 
Complementar nº 011/2005. 

Art. 5º. Pelo desempenho do presente mandato os servidores 
designados não receberão qualquer gratificação ou adicional nos 
respectivos vencimentos.

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos à partir do dia 28 de junho de 2010.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Bela Vista (SC), em 25 de 
junho de 2010.
SERGIO LUIZ SCHMITZ
Prefeito Municipal 

Registrado e Publicado em data supra.

ALICE SCHWAMBACH
Responsável pelas Publicações
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fax: (0xx 49) 35356000.

Arroio Trinta, 28 de junho de 2010.
GLOTILDE CASALETTI SARTORI
Secretária Municipal de Saúde

Braço do Trombudo

Prefeitura MuniciPal

Portaria 086/2010
PORTARIA 086/2010
Vilberto Muller Schovinder, Prefeito do Município de Braço do 
Trombudo, Estado de Santa Catarina, usando de suas atribui-
ções legais, e amparado nas Leis 0504/2005 de 23.12.05 e na Lei 
0512/2006 de 05.04.06, etc.

RESOLVE:
Art. 1º. Determinar que o 3º sorteio do concurso "Pague para 
Ver, Braço do Trombudo Crescer", será realizado no dia 01 de 
julho de 2010, as 16:30h, na Prefeitura Municipal de Braço do 
Trombudo.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do art. 3° da Lei n° 0597/2008 de 09.07.2008.

Braço do Trombudo, em 29 de junho de 2010.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER
Prefeito Municipal

Resultado Processo Licitatório Tomada de Preço 
40/2010
Resultado de Julgamento 
Tomada de Preço 40/2010

O município de Braço do Trombudo, torna público aos interes-
sados, que divulga o resultado do julgamento da habilitação e 
proposta referente a Tomada de Preço 40/2010 com a finalidade 
de contratação de empresa para Construção de um Centro Cívico 
Recreacional e Cultural com área de 4.911 m² e Palco com 194,83 
m², sagrou-se vencedora a empresa Construtora Ipê Amarelo 
Ltda ME com o valor de R$ 404.623,22 (quatrocentos e quatro mil, 
seiscentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos), conforme 
especificações do edital em epígrafe. 

Braço do Trombudo, em 29 de junho de 2010.
VILBERTO MULLER SCHOVINDER 
Prefeito Municipal

Art. 4o - Este decreto entre em vigor na data de sua publicação, 
devendo viger por um prazo de 90 (noventa) dias.

Antônio Carlos, em 25 de junho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto, em 25 de junho de 2010.

MAURO CÉZAR DA SILVEIRA
Secretário da Administração e Finanças

Arroio Trinta

Prefeitura MuniciPal

Extrato Pregão Nº 0011 2010 - CAMINHÃO BASCU-
LANTE USADO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, torna pú-
blico, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar lici-
tação, conforme descrição abaixo:
Modalidade: Pregão Presencial nº 0011/2010.
Tipo: Menor preço por item.
Objeto: Aquisição de Um Caminhão Basculante Usado, ano e mo-
delo de fabricação não inferior a 2002, potência mínima 220CV, 
para a Sec. Mun. Transportes e Obras, conforme Edital, Processo 
nº SR09 1077/10-4 e Termo de Convênio Estadual nº 9.370/2010-
0.
Regimento: Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada.
Entrega dos Envelopes:  Até às  08:45h  do dia 15/07/2010.
Abertura dos Envelopes: Às 09:00h  do dia 15/07/2010.
Retirada do Edital: O Edital poderá ser consultado e obtido junto 
ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua 
XV de Novembro, 26, de Segunda a Sexta feira, no horário normal 
de Expediente.
Informações e esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone/
fax: (0xx 49) 35356000.

Arroio Trinta, 28 de junho de 2010.
CLÁUDIO SPRÍCIGO
Prefeito Municipal

Extrato Leilão Nº 0002 2010 - AMBULÂNCIA E FIAT 
UNO
AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde do Município de Arroio Trinta, Estado 
de Santa Catarina, torna público, para o conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar licitação, conforme descrição abaixo:
Modalidade: Leilão nº 0002/2010.
Tipo: Maior preço por item.
Objeto:  Leilão de Bens Móveis Inservíveis para o Serviço Público 
Municipal, Um Veículo Camionete Ambulância a diesel, Fiat Ducato 
TH e Um Veículo Fiat Uno Mille Fire, conforme Edital. 
Regimento: Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, consolidada.
Entrega dos Envelopes:  Até as  09:00h  do dia 16/07/2010.
Abertura dos Envelopes: Às 09:30h  do dia 16/07/2010.
Retirada do Edital: O Edital poderá ser consultado e obtido junto 
ao Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Rua 
XV de Novembro, 26, de Segunda a Sexta feira, no horário normal 
de Expediente.
Informações e esclarecimentos no endereço acima ou pelo fone/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº:   12/2010

Aquisição de óleo lubrificante. Objeto da Compra:

FornecedorUnid.Especificação ClassificaçãoPreço UnitárioItem Marca Oferecida

Número do Registro de Preços:  12/2010               Data do Registro:  25/03/2010               Válido até:  25/03/2011

1 Graxa para rolamento a base de sabão de litio (balde 20kg) (3360) BD AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA   (6623) TUTELA 124,0000 1

NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA   (8479) IPIRANGA 125,0000 2

SIGA BEM  DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA   (7958) PETRONAS 127,0000 3

2 FLUIDO SINTÉTICO PARA FREIO DOT-3 30X500 (5258) CX AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA   (6623) VARGA 158,0000 1

NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA   (8479) VARGA 159,0000 2

SIGA BEM  DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA   (7958) VARGA 161,0000 3

3 Óleo lubrificante mineral 15w40, API CI-4/SL, ACEA-E-704, que atende as normas MB-228.3,
VOLVO VDS-3 e CUMMINS CES - 20078. (6136)

BD SIGA BEM  DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA   (7958) AGECOM 121,0000 1

NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA   (8479) IPIRANGA 122,0000 2

AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA   (6623) PETROBRÁS 148,0000 3

4 Óleo lubrificante mineral 20w30, multifuncional (Transmissão-Diferencial-Hidráulico), que
atende as normas MF-1135 e New Holland ESN-M2C134-D (6137)

BD AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA   (6623) TUTELA 140,0000 1

SIGA BEM  DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA   (7958) PETRONAS 141,0000 2

NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA   (8479) IPIRANGA 152,0000 3

5 Óleo lubrificante mineral para sistema hidráulico, viscosidade 68, API HLP. (6138) BD SIGA BEM  DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA   (7958) AGECOM 83,9900 1

AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA   (6623) TUTELA 115,0000 2

NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA   (8479) IPIRANGA 130,0000 3

6 Óleo lubrificante mineral para transmissões, 85w140, API GL-5, MIL-2105-D, com aditivos de
extrema pressão (6139)

BD SIGA BEM  DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA   (7958) AGECOM 117,4000 1

NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA   (8479) IPIRANGA 129,0000 2

AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA   (6623) PETROBRÁS 133,0000 3

7 Óleo lubrificante mineral ATF, tipo A, que atende a especificação MB-236-2 e Caterpillar
TO-2 (6140)

BD SIGA BEM  DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA   (7958) AGECOM 131,0000 1

AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA   (6623) TUTELA 132,0000 2

NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA   (8479) IPIRANGA 150,0000 3

8 Óleo lubrificante mineral para sistemas hidraulicos,10W, API CF e Allison C-4. (6141) BD SIGA BEM  DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA   (7958) AGECOM 87,0000 1

AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA   (6623) PETROBRÁS 88,0000 2

NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA   (8479) IPIRANGA 99,9000 3

9 Óleo lubrificante mineral para transmissões 80w90, API GL-5 (6142) BD NAC VILE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA   (8479) IPIRANGA 135,0000 1

AGRICOPEL COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA   (6623) PETROBRÁS 136,0000 2

Página: 2/2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRACO DO TROMBUDO

ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº:   12/2010

Aquisição de óleo lubrificante. Objeto da Compra:

FornecedorUnid.Especificação ClassificaçãoPreço UnitárioItem Marca Oferecida

Número do Registro de Preços:  12/2010               Data do Registro:  25/03/2010               Válido até:  25/03/2011

SIGA BEM  DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA   (7958) PETROBRAS 138,0000 3

BRACO DO TROMBUDO   ,   25   de  Março   de   2010.

Ata de Registro de Preço 12/2010
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Edital do processo licitatório em epígrafe permanecem inalteradas 
e em vigor. 
Publique-se na imprensa oficial deste Município e no site www.
campoalegre.sc.gov.br .

Campo Alegre, 28 de junho de 2010.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Campos Novos

Prefeitura MuniciPal

Aviso de Dispensa de Licitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS NOVOS 
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório 77/2010 Dispensa 08/2010
Objeto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA SERVIÇOS DE  POS-
TAGENS DE CORRESPONDENCIA, SEDEX, CARTA COMERCIAL, 
REMESSA LOCAL COM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA, PAC, IM-
PRESSO ESPECIAL, SERVIÇO CAIXA POSTAL, CORREIO INTERNA-
CIONAL, ENTREGA DE CARNÊS DE IPTU, PARA O MUNICIPIO DE 
CAMPOS NOVOS. DE ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO VIII 
DA LEI 8.666/93.
Valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Campos Novos 29 de junho de 2010.
VILIBALDO ERCH SCHMID
Prefeito Municipal

Canoinhas

Prefeitura MuniciPal

Alteração da data de abertura Pregão Presencial n.º 
FUNREBOM 01/2010
FUNREBOMPM DE CANOINHAS
MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PROCESSO N.º  FUNREBOM 02/2010.
PREGÃO PRESENCIAL N.º FUNREBOM  01/2010

O Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de Canoi-
nhas-SC, CNPJ sob n.º 83.102.384/0001-80, com sede na Rua Fe-
lipe Schmidt, 10, Centro, Canoinhas-SC, torna público, que foram 
transferidas as datas de entrega e abertura dos envelopes, para o 
dia 06/07/2010, sendo a entrega até às 14:00 horas e abertura às 
14:05 horas.  Informações (047) 3621-7705.

LEOBERTO WEINERT 
Prefeito

Anulação do Edital de Pregão Presencial n.º 08/2010
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º  48/2010
PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2010
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito do Município de Canoinhas, no uso de suas atribuições 
legais, tona público a anulação do Pregão Presencial n.º 08/2010, 

Campo Alegre

Prefeitura MuniciPal

Decreto Nº 6.146
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 6.146 DE 28 DE JUNHO DE 2010
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE CONSELHEIRA TUTELAR.

Prefeito Municipal de Campo Alegre, Estado de Santa Catarina, no 
uso das atribuições legais, em especial o Artigo 71, Inciso VII da 
Lei Orgânica Municipal e Lei Municipal nº 2.548 de 20 de setembro 
de 2001; Decreta:

Art.1º) Nomear a Srª. ZULMIRA TEREZINHA RADOLL, para ocu-
par a função de Conselheira Tutelar, com a remuneração de R$ 
1.020,00 (um mil e vinte reais) mensais, conforme Lei Municipal 
nº 3.213 de 14 de março de 2007, a partir de 28 de junho de 2010 
á 31 de dezembro de 2010. 
 
Art.2º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,                   
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Alegre "SC", 28 de ju-
nho de 2010.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

AURIENE ROEPKE
Secretária Municipal de Administração Interina

Publicado e registrado na forma da Lei Municipal nº 2.416 em: 
28/06/2010

PEDRO FAGUNDES DOS SANTOS JUNIOR
Chefe de Gabinete do Prefeito

1ª Alteração Pregão 67/2010
MUNCÍPIO DE CAMPO ALEGRE -SC
1ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 67/2010, PREGÃO (presencial)

Considerando erro de digitação no item 1.1.1 do Edital, que trata 
da data de entrega dos envelopes no protocolo do Município;
Considerando que as publicações nos Órgãos de publicação Oficial 
(Diário Oficial da União e Diário Oficial dos Municípios) a data de 
entrega dos envelopes foi publicado corretamente;

RESOLVE,
Alterar o item 1.1.1 do Edital que passa a vigorar com o seguinte 
texto:

"1.1.1 - DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVE-
LOPES COM A DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: ATÉ AS 9 HORAS 
E 45 MINUTOS, DO DIA 06/07/2010, NO PROTOCOLO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, sito a Rua Cel. Bueno 
Franco, 292, em Campo Alegre-SC.
1.1.1.1 - A entrega dos envelopes no Serviço de Protocolo do Mu-
nicípio é de total responsabilidade da empresa licitante, excluindo 
a responsabilidade do Município em receber os envelopes via Cor-
reios ou por outro meio, assim como de controlar a tramitação dos 
documentos até o Serviço de Protocolo do Município."

Considerando que tal alteração não interfere na formulação da 
proposta, a data de abertura e demais informações contidas no 
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não pode furtar-se de conceder aos seus servidores, a possibilida-
de de assistir aos jogos da Seleção Brasileira;
- CONSIDERANDO que o fechamento das repartições publicas mu-
nicipais nos dias de jogos colaborará para a redução de gastos e 
manutenção do equilíbrio entre receitas e despesas. 

DECRETA:   
Art.1º O horário de expediente das repartições publicas munici-
pais nos dias de  jogos da Seleção Brasileira, nas próximas fases 
da Copa do Mundo de Futebol/ 2010,  fica assim estabelecido:
Jogo as 11:00 horas - Turno da Manhã: 07:00 às 10:30 horas  
Turno da Tarde: 14:00 às 16:00 horas.  
Jogo as 15:30 horas -  Turno Único: 07:00 às 13:00 horas.

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no "caput" deste artigo, 
os serviços emergenciais e inadiáveis, em todos os órgãos da Pre-
feitura do Município de Chapadão do Lageado-SC. 

Art. 2º O horário das Unidades Escolares do Município será deter-
minado pela Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Esportes.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na  data de  sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 29 de junho 
de 2010.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Concórdia

Prefeitura MuniciPal

Decreto Nº 5.505
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 5.505, DE 15 DE JUNHO DE 2010.
Abre crédito suplementar.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no art. 8° da Lei n° 4.145, 
de 21 de dezembro de 2009.

DECRETA:
Art. 1º Ficam suplementadas, com recursos do excesso de arre-
cadação verificado até a presente data, as dotações constantes 
nos elementos dos seguintes projetos/atividades do orçamento 
vigente:

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade 
Orçamen-
tária

02.01 Gabinete do Prefeito

Projeto/
Atividade

04.122.0006.1001
Modernização e Organização 
Administrativa - GP 

Elemento 4.4.90.00.00.00.00.00
Investimentos - Aplicações 
Diretas

Fonte de 
Recursos

0.1.0000
Recursos 
Ordinários

R$ 2.000,00

que tem por objeto registro de preços de hora de serviços de 
elaboração de planilha orçamentária de quantitativo de materiais 
e mão de obra, dos mais diversos materiais necessários, para pro-
mover os reparos e ou manutenções nas instalações dos prédios 
públicos da Prefeitura, Fundos e Fundações Municipais. Assim, 
conforme autoriza o art. 49 da lei 8.666/93, fica a licitação ANU-
LADA. Informações de Segunda a Sexta-feira, das 08:00 às 12:00 
e das 13:30 às 17:30 horas, fone (47) 3621 7705.

LEOBERTO WEINERT
Prefeito

Catanduvas

Prefeitura MuniciPal

Extrato de Contrato Nº 096/2010
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Catanduvas
EXTRATO DE CONTRATO Nº 096/2010
Processo Licitatório nº 0078/2010 - Tomada de Preços nº 
0006/2010.

Objeto: contratação de empresa de engenharia e construção civil 
para execução do projeto de Pavimentação em paralelepípedos na 
Rua Tiradentes, deste município, visando cumprir com convênio 
a ser celebrado com o Governo Federal e o município de Catan-
duvas.
Contratante: Prefeitura Municipal de Catanduvas - SC.
Contratado (a): MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO TRELISSA LTDA 
ME.
CNPJ sob n.º81.392.128/0001-40.
Prazo de vigência: 120 (cento e vinte) dias contados a partir da 
data da emissão da Ordem de Serviço.
Valor global R$ 161.440,04 (cento e sessenta e um mil quatrocen-
tos e quarenta reais e quatro centavos).
Data e assinatura do contrato: 21 de junho de 2010.

GISA APARECIDA GIACOMIN 
Prefeita Municipal

Chapadão do Lageado

Prefeitura MuniciPal

Decreto N° 43/2010
ESTADO  DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
DECRETO N° 43/2010
"INSTITUI HORARIO ESPECIAL DE EXPEDIENTE NAS REPARTI-
ÇÕES PUBLICAS MUNICIPAIS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de San-
ta Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe foram con-
feridas pelo art. 70, inciso I da Lei Orgânica Municipal, e 

- CONSIDERANDO a  continuação da participação da Seleção Bra-
sileira de Futebol na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul; 
- CONSIDERANDO que no horário da realização dos jogos da sele-
ção brasileira, todas as atenções estarão voltadas para o evento; 
- CONSIDERANDO que o Município de Chapadão do Lageado-SC 
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Centro Administrativo Municipal de Concórdia. 
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

MAURÍ MARAN
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras 

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 17 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
fls. 2

DECRETO Nº 5.506, DE 17 DE JUNHO DE 2010.
ANEXO I
VALORES DE URNAS FUNERÁRIAS

MODALIDADE 
DE URNA ADULTO

CRIANÇA

1,00m 0,80m 0,60m 0,50m

Modelo “a”
Livre nego-
ciação

Livre nego-
ciação

Livre nego-
ciação

Livre ne-
gociação

Livre ne-
gociação

Modelo “b” R$ 478,92 - - - -

Modelo “c” R$ 393,23 - - - -

Modelo “d” R$ 260,88 - - - -

Modelo “e” R$ 189,69 R$ 161,32 R$ 139,90 R$ 113,42 -

Obs.: as urnas classificadas em largas ou compridas têm acrésci-
mo de 75% sobre os valores constantes neste Anexo. 

ANEXO II
VALORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS

MATERIAIS OU SERVI-
ÇOS

QUANTI-
DADE

VALOR 
– R$

OBSERVAÇÕES

MATERIAIS

1 – Coroa 1 63,02 Fabricada em lata 

2 – Livro de 
Presenças

1 12,60 Optativo

3 – Velas 4 35,29 Duração 24 horas

4 – Véu 1 27,73 Simples

SERVI-
ÇOS COM 
DOCUMEN-
TOS

5 – Certidão 
de Óbito

1 Gratuita
Cartório de Registro de Títu-
los e Documentos 

6 – Licença 
para Sepul-
tamento e 
Expediente

1
5,25 
UFIRs

Solicitada junto à Prefeitu-
ra  

SERVIÇOS 
COM PES-
SOAL

7 – Prepara-
ção do cadá-
ver (lavar e 
vestir) 

1 56,72
Para serviços complemen-
tares, deverá ser acertado 
entre familiares e funerária

ALUGUÉIS

8 – Carro 
fúnebre

1 98,30
Por translado e exclusivo para 
sepultamento no perímetro 
urbano

8.1 – Km 
rodado

1

50% do 
valor do 
litro de 
gasolina

Para corridas fora do períme-
tro urbano 

9 – Castiçais 1 25,20 Simples – aluguel 

Órgão 05
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS

Unidade 
Orçamen-
tária

05.01 Secretaria Municipal de Finanças

Projeto/
Atividade

04.122.0012.2010
Manutenção das Atividades-Meio 
da SEMUF

Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00
Outras Despesas Correntes - 
Aplicações Diretas

Fonte de 
Recursos

0.1.0000
Recursos 
Ordinários

R$ 25.000,00

Órgão 08
SECRETARIA MUNICIPAL DE 
URBANISMO E OBRAS

Unidade 
Orçamen-
tária

08.01
Secretaria Municipal de Urbanis-
mo e Obras

Projeto/
Atividade

15.451.0032.1009 Modernização Urbanística

Elemento 4.4.90.00.00.00.00.00
Investimentos - Aplicações 
Diretas 

Fonte de 
Recursos

0.1.0000
Recursos 
Ordinários

R$ 700.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO R$ 727.000,00.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

VILMA INEZ STRINGHINI
Secretária Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 15 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 5.506
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 5.506, DE 17 DE JUNHO DE 2010.
Fixa valores de urnas funerárias, materiais e serviços.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, VI, c/c o disposto na Lei Complementar nº 
82, de 17 de dezembro de 1993 e no Decreto nº 3.582, de 15 de 
dezembro de 1994.

DECRETA:
Art. 1º Ficam fixados os valores de urnas funerárias, materiais e 
serviços, conforme Anexos I e II, partes integrantes deste Decre-
to.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo seus efeitos a partir de 1º de julho de 2010.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 5.313, de 16 de junho de 2008.
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DIA
JUL/2010
Farmácia

AGO/2010
Farmácia

SET/2010
Farmácia

OUT/2010
Farmácia

NOV/2010
Farmácia

DEZ/2010
Farmácia

1º

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

SESI – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
969

Vittal Far-
ma – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
799

Brasil 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
1.000

Santo An-
tônio – Rua 
João Suzin 
Marini, 
311, Sala 
1 (Super 
Copérdia)

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

2

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

SESI – Rua 
do Comér-
cio, 336

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

OesteFar-
ma – Rua 
29 de 
Julho, 185, 
Sala 1 

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

3

Moder-
na – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
769

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

SESI – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
969

Vittal Far-
ma – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
799

Brasil 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
1.000

4

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

Moder-
na – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
769

SESI – Rua 
do Comér-
cio, 336

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

5

São Pedro 
– Rua 
Getúlio 
Vargas, 
340

Grigolo – 
Rua 29 de 
Julho, 477

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

SESI – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
969

6

Popu-
lar – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
826

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

São Pedro 
– Rua 
Getúlio 
Vargas, 
340

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

Moder-
na – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
769

SESI – Rua 
do Comér-
cio, 336

7

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

Popu-
lar – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
826

Grigolo – 
Rua 29 de 
Julho, 477

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

8

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

Medicare 
Farma – 
Rua do 
Comércio, 
435

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

São Pedro 
– Rua 
Getúlio 
Vargas, 
340

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

9

Brasil 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
1.000

Santo An-
tônio – Rua 
João Suzin 
Marini, 
311, Sala 
1 (Super 
Copérdia)

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

Popu-
lar – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
826

Grigolo – 
Rua 29 de 
Julho, 477

10

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

OesteFar-
ma – Rua 
29 de 
Julho, 185, 
Sala 1 

Brasil 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
1.000

Medicare 
Farma – 
Rua do 
Comércio, 
435

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

11

SESI – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
969

Vittal Far-
ma – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
799

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Santo An-
tônio – Rua 
João Suzin 
Marini, 
311, Sala 
1 (Super 
Copérdia)

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

TERCEI-
ROS

10 – Taxa de 
utilização da 
capela

Por sala 100,83
Acréscimo de 50% quando 
houver mais de um óbito por 
sala

11 – Aviso 
de rádio

Valor estabelecido pelas emissoras

12 – Cons-
trução de 
carneira ou 
túmulo

Valor estabelecido pelos construtores, acrescido 
de R$ 2.107,29, relativo ao custo do material

13 – Taxa de 
necrotério

Valor estabelecido pela instituição, caso venha 
efetuar a cobrança

Obs.: carneiras e túmulos serão por conta dos familiares.

Decreto Nº 5.507
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 5.507, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Estabelece Escala de Plantão das Farmácias do Município de Con-
córdia.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no art. 280 da Lei Com-
plementar nº 188, de 11 de maio de 2001, na Lei Complementar 
nº 397, de 15 de abril de 2005 e na Lei nº 3.629, de 15 de abril 
de 2005.

DECRETA:
Art. 1º Fica estabelecida a Escala de Plantão das Farmácias do 
Município de Concórdia, para o período de 1º de julho a 31 de 
dezembro de 2010, na forma do Anexo Único, parte integrante 
deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 5.460, de 28 de dezembro de 
2009. 

Centro Administrativo Municipal de Concórdia. 
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

MARIA LUIZA MARCON
Secretária Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa 

ANEXO ÚNICO
ESCALA DE PLANTÃO DAS FARMÁCIAS – Da 0h (zero hora) às 7h 
(sete horas)

Período: 1º de julho a 31 de dezembro de 2010.
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DIA
JUL/2010
Farmácia

AGO/2010
Farmácia

SET/2010
Farmácia

OUT/2010
Farmácia

NOV/2010
Farmácia

DEZ/2010
Farmácia

23

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

SESI – Rua 
do Comér-
cio, 336

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

OesteFar-
ma – Rua 
29 de 
Julho, 185, 
Sala 1 

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

24

Moder-
na – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
769

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

SESI – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
969

Vittal Far-
ma – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
799

Brasil 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
1.000

25

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

Moder-
na – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
769

SESI – Rua 
do Comér-
cio, 336

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

26

São Pedro 
– Rua 
Getúlio 
Vargas, 
340

Grigolo – 
Rua 29 de 
Julho, 477

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

SESI – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
969

27

Popu-
lar – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
826

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

São Pedro 
– Rua 
Getúlio 
Vargas, 
340

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

Moder-
na – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
769

SESI – Rua 
do Comér-
cio, 336

28

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

Popu-
lar – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
826

Grigolo – 
Rua 29 de 
Julho, 477

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

29

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

Medicare 
Farma – 
Rua do 
Comércio, 
435

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

São Pedro 
– Rua 
Getúlio 
Vargas, 
340

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

30

Brasil 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
1.000

Santo An-
tônio – Rua 
João Suzin 
Marini, 
311, Sala 
1 (Super 
Copérdia)

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

Popu-
lar – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
826

Grigolo – 
Rua 29 de 
Julho, 477

31

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

OesteFar-
ma – Rua 
29 de 
Julho, 185, 
Sala 1 

Medicare 
Farma – 
Rua do 
Comércio, 
435

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Decreto Nº 5.508
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 5.508, DE 23 DE JUNHO DE 2010.
Abre crédito suplementar.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no art. 8° da Lei n° 4.145, 
de 21 de dezembro de 2009.

DECRETA:
Art. 1º Fica suplementada, com recursos do provável excesso 
de arrecadação a ser verificado por recebimento de recursos da 
União, não previstos no orçamento, a dotação constante no ele-

DIA
JUL/2010
Farmácia

AGO/2010
Farmácia

SET/2010
Farmácia

OUT/2010
Farmácia

NOV/2010
Farmácia

DEZ/2010
Farmácia

12

SESI – Rua 
do Comér-
cio, 336

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

SESI – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
969

OesteFar-
ma – Rua 
29 de 
Julho, 185, 
Sala 1 

Brasil 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
1.000

Medicare 
Farma – 
Rua do 
Comércio, 
435

13

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

SESI – Rua 
do Comér-
cio, 336

Vittal Far-
ma – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
799

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Santo An-
tônio – Rua 
João Suzin 
Marini, 
311, Sala 
1 (Super 
Copérdia)

14

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

Moder-
na – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
769

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

SESI – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
969

OesteFar-
ma – Rua 
29 de 
Julho, 185, 
Sala 1 

15

Grigolo – 
Rua 29 de 
Julho, 477

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

SESI – Rua 
do Comér-
cio, 336

Vittal Far-
ma – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
799

16

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

São Pedro 
– Rua 
Getúlio Var-
gas, 340

Grigolo – 
Rua 29 de 
Julho, 477

Moder-
na – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
769

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

17

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

Popu-
lar – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
826

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

São João 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
952

18

Medicare 
Farma – 
Rua do 
Comércio, 
435

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

São Pedro 
– Rua 
Getúlio 
Vargas, 
340

Grigolo – 
Rua 29 de 
Julho, 477

Moder-
na – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
769

19

Santo An-
tônio – Rua 
João Suzin 
Marini, 
311, Sala 
1 (Super 
Copérdia)

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

Medicare 
Farma – 
Rua do 
Comércio, 
435

Popu-
lar – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
826

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

20

OesteFar-
ma – Rua 
29 de 
Julho, 185, 
Sala 1 

Brasil 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
1.000

Santo An-
tônio – Rua 
João Suzin 
Marini, 
311, Sala 
1 (Super 
Copérdia)

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

São Pedro 
– Rua 
Getúlio 
Vargas, 
340

21

Vittal Far-
ma – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
799

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

OesteFar-
ma – Rua 
29 de 
Julho, 185, 
Sala 1 

Santa Luzia 
– Rua do 
Comércio, 
244

Medicare 
Farma – 
Rua do 
Comércio, 
435

Popu-
lar – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
826

22

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949

SESI – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
969

Vittal Far-
ma – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
799

Brasil 
– Rua 
Marechal 
Deodoro, 
1.000

Santo An-
tônio – Rua 
João Suzin 
Marini, 
311, Sala 
1 (Super 
Copérdia)

Concór-
dia – Rua 
Marechal 
Deodoro, 
949
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Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 16 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 571/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 571/2010, DE 16 DE JUNHO DE 2010.
Dá nova redação à alínea "b" do inciso II do art. 2º do Decreto 
nº 124/2006, de 13 de fevereiro de 2006, que constitui e designa 
comissão especial.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, VI.

DECRETA:
Art. 1º A alínea "b" do inciso II do art. 2º do Decreto nº 124/2006, 
de 13 de fevereiro de 2006, que constitui e designa comissão es-
pecial, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º (...)

b) ROSE ANTONIETTI GOMES DE ALMEIDA." (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia. 
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 16 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 572/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 572/2010, DE 17 DE JUNHO DE 2010.
Altera expressão constante no Decreto nº 425/2010, de 27 de 
abril de 2010, que concede gozo de licença-prêmio à servidora 
GORETTI PARISOTTO.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, IX.

DECRETA:
Art. 1º Fica alterada a expressão: "1º de fevereiro de 1995 a 31 
de janeiro de 2000" para: "1º de fevereiro de 2000 a 31 de janeiro 
de 2005", constante no art. 1º do Decreto nº 425/2010, de 27 de 

mento do seguinte projeto/atividade do orçamento vigente:

Órgão 15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL

Unidade 
Orçamen-
tária

15.01
Fundo Municipal de Assistência 
Social

Projeto/
Atividade

08.243.0060.2203
Ações de Assistência à Criança, ao 
Adolescente e à Família

Elemento 3.3.90.00.00.00.00.00
Outras Despesas Correntes – Apli-
cações Diretas

Fonte de 
Recursos

0.1.0052
Outras Trans-
ferências do 
FNAS

R$ 15.400,00

TOTAL SUPLEMENTADO R$ 15.400,00.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Centro Administrativo Municipal de Concórdia. 
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Adminis-
tração

VILMA INEZ STRINGHINI
Secretária Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 23 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 570/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 570/2010, DE 16 DE JUNHO DE 2010.

Dá nova redação ao inciso III do art. 1º do Decreto nº 726/2009, 
de 1º de setembro de 2009, que nomeia membros para compor 
o Comitê Estratégico de Avaliação do Plano de Desenvolvimento 
Escolar - PDE-Escola.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no inciso XXVIII do art. 2º 
do Decreto Federal nº 6.094, de 24 de abril de 2007, no Termo de 
Adesão ao Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, de 
1º de junho de 2007 e na Lei Municipal nº 3.976, de 8 de agosto 
de 2008.

D E C R E T A :
Art. 1º O inciso III do art. 1º do Decreto nº 726/2009, de 1º de 
setembro de 2009, que nomeia membros para compor o Comitê 
Estratégico de Avaliação do Plano de Desenvolvimento Escolar - 
PDE-Escola, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º (...)

III - FLAVIA PERUZZO." (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Centro Administrativo Municipal de Concórdia. 
JOÃO GIRARDI
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Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, à servidora 
MELANIA FRACASSO CASSOL, ocupante do cargo de Auxiliar Ope-
racional, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio 
por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa 
ao quinquênio - período aquisitivo de 2 de maio de 2002 a 1° de 
maio de 2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 575/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 575/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora MARIA SCHINE-
MEIER.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes 
da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, à servidora MA-
RIA SCHINEMEIER, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, o 
gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduida-
de, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio 
- período aquisitivo de 6 de fevereiro de 2002 a 5 de fevereiro de 
2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 576/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 576/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora LORI TERESINHA 
HAEFLIGER.

abril de 2010, que concede gozo de licença-prêmio à servidora 
GORETTI PARISOTTO.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 17 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 573/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 573/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio ao servidor SEVERINO PEREIRA 
DA COSTA.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes 
da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, ao servidor 
SEVERINO PEREIRA DA COSTA, ocupante do cargo de Agente 
Operacional, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio 
por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao 
quinquênio - período aquisitivo de 2 de janeiro de 2000 a 1° de 
janeiro de 2005.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia. 
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 574/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 574/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora MELANIA FRACASSO 
CASSOL.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes 
da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
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Decreto Nº 578/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 578/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora SIRLEI FERREIRA 
LONGO BORTOLI.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes 
da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, à servidora SIR-
LEI FERREIRA LONGO BORTOLI, ocupante do cargo de Professor, 
código 10.12, matrícula 2108, o gozo de 1 (um) mês de licença, 
a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo 
efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 26 de janei-
ro de 2003 a 25 de janeiro de 2008.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 579/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 579/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Dispõe sobre a ampliação de vagas disponibilizadas no Edital de 
Concurso Público nº 5/2009 e alteração.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, VI, c/c o disposto no Decreto nº 4.351, de 5 
de outubro de 2001 e alterações, e considerando:
- a necessidade de provimento de vagas surgidas durante a vigên-
cia do Edital de Concurso Público n&#61616; 5/2009, de 1º de 
junho de 2009 e alteração;
- o disposto no inciso IV do art. 37 da Constituição Federal de 
1988;
- o Parecer nº 176/2002, da Assessoria Jurídica da Municipalidade.

DECRETA:
Art. 1º Para fins de aproveitamento dos aprovados no Concurso 
Público, fica ampliado para "5" (cinco) o número de vagas para 
o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho, função: Técnico 
de Segurança do Trabalho, disponibilizadas no Edital nº 5/2009 
e alteração.

Parágrafo único. Os candidatos aprovados serão investidos nos 
cargos por ato próprio do Prefeito Municipal, à vista das necessi-
dades da Administração.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes 
da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, à servidora 
LORI TERESINHA HAEFLIGER, ocupante do cargo de Auxiliar Ope-
racional, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio 
por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao 
quinquênio - período aquisitivo de 18 de fevereiro de 2003 a 17 
de fevereiro de 2008.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

MARIA LUIZA MARCON
Secretária Municipal de Saúde

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 577/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 577/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora SONIMARA CAZA-
ROTTO.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes 
da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, à servidora 
SONIMARA CAZAROTTO, ocupante do cargo de Professor, código 
10.12, matrícula 2937, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título 
de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 
relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1° de fevereiro de 
2002 a 31 de janeiro de 2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa
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Centro Administrativo Municipal de Concórdia. 
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

MAURO KICHEL
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 582/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 582/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora MARIA ELISA ORTI-
GARA PUTTI.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes 
da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, à servidora 
MARIA ELISA ORTIGARA PUTTI, ocupante do cargo de Professor, 
código 10.10, matrícula 1295, o gozo de 1 (um) mês de licença, 
a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo 
efetivo, relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1° de feve-
reiro de 1996 a 31 de janeiro de 2001.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 583/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 583/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora CLARICE FABONAT-
TO.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes 
da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, à servidora 

JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 580/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 580/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora MARLEI DALLO COL-
PANI.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes 
da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, à servidora MAR-
LEI DALLO COLPANI, ocupante do cargo de Escriturário, o gozo 
de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, com 
a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - período 
aquisitivo de 1° de janeiro de 1999 a 31 de dezembro de 2003.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

VILMA INEZ STRINGHINI
Secretária Municipal de Finanças

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 581/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 581/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio ao servidor DANIEL BRUSCO.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes 
da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, ao servidor DA-
NIEL BRUSCO, ocupante do cargo de Motorista de Veículos Leves, 
o gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assidui-
dade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio 
- período aquisitivo de 18 de abril de 2000 a 17 de abril de 2005.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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44/2010, de 19 de fevereiro de 2010, c/c o disposto nas Leis 
Complementares nºs. 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e 
257, de 9 de dezembro de 2002, e considerando:

- o Adendo nº 004/2010 ao Laudo Técnico de Condições Ambien-
tais do Trabalho - LTCAT da Secretaria Municipal de Administração;

- a CI DRH 534/2010, de 14 de junho de 2010, emitida pela Dire-
toria de Recursos Humanos.

RESOLVE:
Art. 1º Conceder, a partir de 15 de junho de 2010, ao servidor 
VILSON CARLOS DO AMARAL, ocupante do cargo de Auxiliar Ope-
racional, Adicional de Insalubridade, grau médio, correspondente 
a 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia. 
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 98/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
PORTARIA Nº 98/2010, DE 16 DE JUNHO DE 2010.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n° 
44/2010, de 19 de fevereiro de 2010, c/c o disposto nas Leis 
Complementares nºs. 90, de 27 de junho de 1994 e alterações e 
257, de 9 de dezembro de 2002, e considerando:

- o Ofício DSMT 015, de 15 de maio de 2006, emitido pelo Depar-
tamento de Segurança e Medicina do Trabalho;

- a CI DRH 536/2010, de 15 de junho de 2010, emitida pela Dire-
toria de Recursos Humanos.

RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao servidor ALEXANDRE ANTONIO KOERICH, 
ocupante dos cargos de Médico, Adicional de Insalubridade, grau 
médio, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o salário 
mínimo, na forma abaixo:

I - matrícula 7744, a partir de 16 de junho de 2010;

II - matrícula 7745, a partir de 17 de junho de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Centro Administrativo Municipal de Concórdia. 
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

Portaria Nº 99/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
PORTARIA Nº 99/2010, DE 16 DE JUNHO DE 2010.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 
44/2010, de 19 de fevereiro de 2010, c/c o disposto no art. 105 da 
Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, e 
considerando a justificativa apresentada pela Secretaria Municipal 
de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, na CI nº 
093, de 15 de junho de 2010.

R E S O L V E :

CLARICE FABONATTO, ocupante do cargo de Professor, código 
10.12, matrícula 2939, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título 
de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 
relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1° de fevereiro de 
2002 a 31 de janeiro de 2007.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia.
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto Nº 584/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 584/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora SOLANGE CRISTINA 
BERGAMIN COFFERI.

O Prefeito do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, IX, c/c o disposto no art. 116 e seguintes 
da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, à servidora SO-
LANGE CRISTINA BERGAMIN COFFERI, ocupante do cargo de Au-
xiliar de Administração, o gozo de 1 (um) mês de licença, a título 
de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, 
relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 2 de maio de 2005 
a 1° de maio de 2010.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia. 
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.

MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Portaria Nº 97/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
PORTARIA Nº 97/2010, DE 15 DE JUNHO DE 2010.

A Secretária de Administração do Município de Concórdia.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria n° 
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to e treze reais e oitenta e nove centavos.)
Vigência...........:Inicio: 15/06/2010 Término: 15/04/2011
Licitação..........:Concorrência p/ Obras e Serv. de Eng. N° 6/2010
R e c u r s o . . . . . . . . . . . . : D o t a ç
ão:08.01.1.009.4.4.90.51.98.00.00.00-18/2010 Saldo:,00
Objeto.............:Execução de sistema de balizamento luminoso de 
pista, PAPI e farol rotativo, no Aeroporto Municipal de Concórdia.

Extrato Contrato Nº 194/2010 - PMC
Contrato Nº........:194/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:ALKASOFT INFORMATICA LTDA                         
Valor..............:2.046,75 (Dois mil e quarenta e seis reais e setenta 
e cinco centavos.)
Vigência...........:Inicio: 14/06/2010 Término: 14/06/2011
Licitação..........:Contrato Direto
Recurso............:Dotação:2.05.3.3.90.00.00.00.00.00(102) Sal-
do:30.043,12
Objeto.............:Fornecimento de licença de uso do software jurí-
dico Lawyer 8.0, com módulo capture, para controle de processos 
jurídicos, suporte técnico e manutenção do sistema.

Extrato Contrato Nº 195/2010 - PMC
Contrato Nº........:195/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:JLN MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME                   
Valor..............:12.401,00 (Doze mil quatrocentos e um reais.)
Vigência...........:Inicio: 15/06/2010 Término: 15/08/2010
Licitação..........:Conv. p/ Obras e Serv. de Eng. N° 20/2010
Recurso............:Dotação:1.09.4.4.90.00.00.00.00.00(34) Sal-
do:55.694,80
Objeto.............:Execução em regime de empreitada global, de 
serviços do ramo de engenharia elétrica, em regime de empreita-
da global (material, mão de obra e equipamentos) de instalação 
de medição com caixa monofásica em diversos pontos do muni-
cípio.

Extrato Contrato Nº 196/2010 - PMC
Contrato Nº........:196/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:SETEP CONSTRUÇÕES LTDA                            
Valor..............:178.000,00 (Cento e setenta e oito reais.)
Vigência...........:Inicio: 15/06/2010 Término: 31/12/2010
Licitação..........:Pregão Presencial N° 55/2010
Recurso............:Dotação:2.029.3.3.90.00.00.00.00.00(26) Sal-
do:2.007.538,95
Objeto.............:Fornecimento de 1000 (mil) toneladas de concre-
to asfáltico usinado à quente.

Extrato Contrato Nº 197/2010 - PMC
Contrato Nº........:197/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:BERTA CORRETORA DE SEGUROS IMÓVEIS 
LTDA           
Valor..............:27.600,00 (Vinte e sete mil seiscentos reais.)
Vigência...........:Inicio: 16/06/2010 Término: 20/06/2011
Licitação..........:Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviço N° 
15/2010
Recurso............:Dotação:2.022.3.3.90.00.00.00.00.00(74) Sal-
do:13.997,68
Objeto.............:Locação de imóvel, na Rua do Comércio, nº 408, 
1º andar, Centro, neste Município, para abrigar as instalações da 
Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente - SEMADRA.

Art. 1º Convocar o servidor GABRIEL MACHADO DA SILVA, ocu-
pante do cargo de Responsável do Setor de Patrulha Mecanizada, 
em gozo de férias, para o exercício de suas funções, por absoluta 
necessidade do serviço, a partir de 16 de junho de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Concórdia. 
BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

EXTRATO 1º TA CONTRATO Nº 310/2009 - PMC
Contrato Nº........:1º TA 310/2009                
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:CRI COLETA RECICLAGEM E INDUST.  DE LIXO 
LTDA ME  
Valor..............:25,92 (Vinte e cinco reais e noventa e dois centa-
vos.)
Vigência...........:Inicio: 16/06/2010 Término: 22/09/2010
Licitação..........:Tomada de Preço p/ Obras e Serv. de Eng. N° 
24/2009
Recurso............:Dotação:3.3.90.39.28.00.00.00 (24) Saldo:0,00
Objeto.............:Recomposição de preços dos serviços de varrição 
de vias. logradouros e praças públicas.

EXTRATO 4º TA CONTRATO Nº 80/2010 - PMC
Contrato Nº........:4º TA 80/2010                 
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:CONSTRUTORA GAUSS LTDA                            
Vigência...........:Inicio: 01/06/2010 Término: 10/07/2010
Licitação..........:Tomada de Preço p/ Obras e Serv. de Eng. N° 
33/2009
Objeto.............:Prorrogação do prazo de execução da obra de pa-
vimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas Emilia Simioni, 
Magdalena Savoldi e Fioravante Angelo Massolini, neste Município.
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:CONSTRUTORA GAUSS LTDA                            
Vigência...........:Inicio: 01/06/2010 Término: 10/07/2010
Licitação..........:Tomada de Preço p/ Obras e Serv. de Eng. N° 
33/2009
Objeto.............:Prorrogação do prazo de execução da obra de pa-
vimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas Emilia Simioni, 
Magdalena Savoldi e Fioravante Angelo Massolini, neste Município.

Extrato Contrato DE CONCESSÃO DIREITO REAL DE 
USO Nº 8/2010 - PMC
Contrato Nº........:CCDRU 8/2010                  
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:METROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE 
PLASTICOS LTDA 
Valor..............:0,00  
Vigência...........:Inicio: 28/06/2010 Término: 28/06/2020
Licitação..........:Concorrência p/ Compras e Serv. N° 4/2010
Recurso............:Dotação:  Saldo:,00
Objeto.............:Concessão de Direito Real de Uso do lote de terra 
nua localizado na Linha São José, neste Município, com a finalida-
de exclusiva de implantação e operacionalização de um empreen-
dimento do ramo industrial, (fabricação de artefatos de material 
plástico para embalagens e acondicionamento).

Extrato Contrato Nº 193/2010 - PMC
Contrato Nº........:193/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:TECHNILUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               
Valor..............:751.113,89 (Setecentos e cinquênta e um mil cen-
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Valor..............:6.777,00 (Seis mil setecentos e setenta e sete re-
ais.)
Vigência...........:Inicio: 22/06/2010 Término: 22/10/2010
Licitação..........:Pregão Presencial N° 63/2010
Recurso............:Dotação:1.09.4.4.90.00.00.00.00.00(20) Sal-
do:38.674,76
Objeto.............:Fornecimento de bancos de concreto a serem ins-
talados na Praça Dogelo Goss.

Extrato Contrato Nº 203/2010 - PMC
Contrato Nº........:203/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:DIGITRO TECNOLOGIA LTDA                           
Valor..............:9.800,00 (Nove mil e  mil novecentos reais.)
Vigência...........:Inicio: 22/06/2010 Término: 22/03/2013
Licitação..........:Pregão Presencial N° 61/2010
Recurso............:Dotação:1.01.4.4.90.00.00.00.00.00(97) Sal-
do:35.688,00
Objeto.............:Fornecimento, instalação e configuração de tele-
fones digital, novo.

Extrato Contrato Nº 204/2010 - PMC
Contrato Nº........:204/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:COLLE E DAL MASO EVENTOS E MONTAGENS 
LTDA ME      
Valor..............:5.400,00 (Cinco mil e  mil quatrocentos reais.)
Vigência...........:Inicio: 22/06/2010 Término: 22/07/2010
Licitação..........:Pregão Presencial N° 60/2010
Recurso............:Dotação:2.039.3.3.90.00.00.00.00.00(64) Sal-
do:53.759,52
Objeto.............:Prestação de serviço de locação, montagem e 
desmontagem de pirâmides de 10x10m para utilização na XXV 
Festa do Leitão Assado FENAL conforme Lei nº 3.999, de 17 de 
outubro de 2008.

Extrato Contrato Nº 205/2010 - PMC
Contrato Nº........:205/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:ECOBAN BANHEIROS QUÍMICOS LTDA                    
Valor..............:1.470,00 (Um mil quatrocentos e setenta reais.)
Vigência...........:Inicio: 22/06/2010 Término: 22/07/2010
Licitação..........:Pregão Presencial N° 60/2010
Recurso............:Dotação:2.039.3.3.90.00.00.00.00.00(64) Sal-
do:53.759,52
Objeto.............:Locação de sanitários para utilização na XXV Fes-
ta do Leitão Assado FENAL conforme Lei nº 3.999, de 17 de ou-
tubro de 2008.

Extrato Contrato Nº 206/2010 - PMC
Contrato Nº........:206/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:ESTRUTURAL COMERCIO E CONSTRUÇÕES 
LTDA            
Valor..............:186.711,13 (Cento e oitenta e seis mil setecentos 
e onze reais e treze centavos.)
Vigência...........:Inicio: 23/06/2010 Término: 23/10/2010
Licitação..........:Tomada de Preço p/ Obras e Serv. de Eng. N° 
9/2010
Recurso............:Dotação:1.05.4.4.90.00.00.00.00.00(130) Sal-
do:72.481,01
Objeto.............:Execução de obra de ampliação e reforma do 
GEM Parque de Exposições, em regime de empreitada global (ma-
terial e mão-de-obra).

Extrato Contrato Nº 198/2010 - PMC
Contrato Nº........:198/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:SONHO DE NOIVA COMÉRCIO E LOCAÇÃO 
ROUPAS LTDA ME  
Valor..............:3.300,00 (Três mil e  mil trezentos reais.)
Vigência...........:Inicio: 17/06/2010 Término: 17/07/2010
Licitação..........:Pregão Presencial N° 59/2010
Recurso............:Dotação:2.039.3.3.90.00.00.00.00.00(64) Sal-
do:57.714,52
Objeto.............:Prestação de serviços de decoração, locação de 
mesas e toalhas para XXV Festa Nacional do Leitão Assado FENAL, 
de acordo com a Lei nº 3.999, de 17 de outubro de 2008.

Extrato Contrato Nº 199/2010 - PMC
Contrato Nº........:199/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:SETEP CONSTRUÇÕES SA                              
Valor..............:445.708,40 (Quatrocentos e quarenta e cinco mil 
setecentos e oito reais e quarenta centavos.)
Vigência...........:Inicio: 21/06/2010 Término: 21/10/2010
Licitação..........:Tomada de Preço p/ Obras e Serv. de Eng. N° 
10/2010
Recurso............:Dotaç
ão:1.09.4.4.90.00.00.00.00.00(20),1.09.4.4.90.00.00.00.00.00(1
55) Saldo:,00
Objeto.............:Execução de obra em regime de empreitada glo-
bal (material, mão de obra e equipamentos) de recapeamento 
asfáltico com CBUQ nas Ruas Antonio Michelon, Travessa Belmira 
Bordignon, Basílio Naibo, Ervino Bechtel, Guaranis, Perobas, Ân-
gelo Spricigo, Rafael Missio e Antonio Baseggio deste Município.

Extrato Contrato Nº 200/2010 - PMC
Contrato Nº........:200/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:ENGELÉTRICA SUL ENGENHARIA ELÉTRICA 
LTDA          
Valor..............:7.890,00 (Sete mil oitocentos e noventa reais.)
Vigência...........:Inicio: 21/06/2010 Término: 21/12/2010
Licitação..........:Concurso N° 0/0
Recurso............:Dotação:2.027.3.3.90.00.00.00.00.00(29) Sal-
do:125.768,54
Objeto.............:Prestação de serviços técnicos para fiscalização, 
assessoria para obra de instalação do balizamento luminoso de 
pista, sistema PAPI, farol rotativo, biruta iluminada e iluminação 
de pátio das aeronaves do aeroporto Municipal de Concórdia.

Extrato Contrato Nº 201/2010 - PMC
Contrato Nº........:201/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:TURBONET PROVEDOR LTDA                            
Valor..............:8.868,00 (Oito mil oitocentos e sessenta e oito re-
ais.)
Vigência...........:Inicio: 22/06/2010 Término: 22/06/2011
Licitação..........:Pregão Presencial N° 62/2010
Recurso............:Dotação:2.032.3.3.90.00.00.00.00.00(11) Sal-
do:164.572,23
Objeto.............:Instalar, operar e manter o serviço de internet no 
Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, em conformi-
dade com os requisitos técnicos estipulados.

Extrato Contrato Nº 202/2010 - PMC
Contrato Nº........:202/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:SONELI ISABEL PIMENTEL COLLDEBELA ME              
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Vigência...........:Inicio: 08/06/2010 Término: 08/06/2010
Licitação..........:Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. de Enge. 
N° 49/2009
Recurso............:Dotação:  Saldo:,00
Objeto.............:Rescisão, a partir de 07 de junho de 2010 do 
Contrato de Concessão de Direito Real de Uso nº 16/2009.

câMara de Vereadores

Decreto Legislativo Nº 2.268 - Republicação (texto 
anterior com incorreções)
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.268, DE 24 DE JUNHO DE 2010.
Homologa o Primeiro Termo Aditivo e o Termo de Autorização de 
Uso Gratuito nº 79/2009, celebrados entre o Município de Concór-
dia e o Poder Judiciário - Comarca de Concórdia.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA, Estado de San-
ta Catarina, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o 
inciso III do artigo 10 da Lei Orgânica do Município de Concórdia 
e consoante deliberação do Plenário,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica homologado o Termo de Autorização de Uso Gratuito 
nº 79/2009, celebrado entre o Município de Concórdia e o Poder 
Judiciário - Comarca de Concórdia, em 8 de dezembro de 2009.
Parágrafo único. O Termo tem por objeto a autorização de uso, a 
título gratuito, ao Poder Judiciário, de 1
(um) automóvel, marca Ford, modelo Fiesta STR, ano/modelo 
2003, cor branca, a gasolina, placa MDQ-
2892, código patrimonial 20075, objetivando cooperar com o de-
senvolvimento de suas atividades.
Art. 2º Fica homologado o Primeiro Termo Aditivo ao Termo de 
Autorização de Uso Gratuito nº 79/2009,
celebrado entre o Município de Concórdia e o Poder Judiciário - 
Comarca de Concórdia, em 7 de janeiro de 2010.
Parágrafo único. O Termo objetiva alterar a expressão "placa 
MDQ-2892" para "MDQ-2692" constante
na Cláusula Primeira - Do Objeto.
Art. 3º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Concórdia, 24 de junho de 2010.
ALAOR ANTÔNIO CAMILLO
Presidente

EVANDRO PEGORARO
1º Secretário

Decreto Legislativo Nº 2.269
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.269, DE 28 DE JUNHO DE 2010.
Autoriza a servidora Zenite T. Michelon Farina a movimentar a 
conta bancária para adiantamentos da Câmara Municipal de Vere-
adores de Concórdia.

Considerando as férias regulamentares concedida ao servidor 
Marco Antônio Tagliari, no mês de julho de 2010,
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA SC.
No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município de Concórdia e de conformidade com o Decreto Le-
gislativo nº 1.706, de 6 de setembro de 2004, 

R E S O L V E:
Art. 1º Autorizar a servidora Zenite T. Michelon Farina ocupante 
do cargo de Auxiliar Administrativo do Quadro Pessoal do Poder 
Legislativo Municipal, a movimentar a conta bancária para adian-
tamentos da Câmara Municipal de Vereadores de Concórdia, no 

Extrato Contrato Nº 207/2010 - PMC
Contrato Nº........:207/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:DALLAGNOL ENGENHARIA DE OBRAS LTDA                
Valor..............:304.383,78 (Trezentos e quatro mil trezentos e oi-
tenta e três reais e setenta e oito centavos.)
Vigência...........:Inicio: 23/06/2010 Término: 23/12/2010
Licitação..........:Tomada de Preço p/ Obras e Serv. de Eng. N° 
11/2010
Recurso............:Dotação:1.09.4.4.90.00.00.00.00.00(15) Sal-
do:666.882,92
Objeto.............:Execução de obra(s) de pavimentação asfáltica e 
drenagem pluvial nas Ruas Ipê , Bairro Petrópolis, Rua Caiapós no 
Loteamento Redin  e Rua  Benjamim Gilmar Barbieri, Loteamento 
Bela Vista, neste Município.

Extrato Contrato Nº 208/2010 - PMC
Contrato Nº........:208/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:LUPA CONSTRUÇÕES LTDA ME                          
Valor..............:52.400,00 (Cinquênta e dois mil quatrocentos re-
ais.)
Vigência...........:Inicio: 23/06/2010 Término: 23/09/2010
Licitação..........:Conv. p/ Obras e Serv. de Eng. N° 18/2010
Recurso............:Dotação:1.07.4.4.90.00.00.00.00.00(119) Sal-
do:70.000,00
Objeto.............:Execução de obra de reforma do CMEI Pequena 
Príncipe, Bairro Nações, neste Município.

Extrato Contrato Nº 209/2010 - PMC
Contrato Nº........:209/2010                      
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 
LTDA          
Valor..............:61.500,00 (Sessenta e um mil quinhentos reais.)
Vigência...........:Inicio: 23/06/2010 Término: 23/07/2011
Licitação..........:Pregão Presencial N° 65/2010
Recurso............:Dotaç
ão:2.043.4.4.90.00.00.00.00.00(40),1.01.4.4.90.00.00.00.00.00(
97),2.043.4.4.90.00.00.00.00.00(40) Saldo:,00
Objeto.............:Fornecimento de um veículo.

EXTRATO TERMO DE DOAÇÃO Nº 1/2010 - PMC
Contrato Nº........:TD 1/2010                     
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:SIND.DAS EMPR.TRANSP.DE CARGAS DO OES-
TE           
Vigência...........:Inicio: 22/06/2010 Término: 31/12/2010
Licitação..........:Concorrência p/ Compras e Serv. N° 7/2010
Objeto.............:Doação de 01 (um) lote, em processo de escri-
turação para o Município de Concórdia, com área de terras de 
20.000,00m², caracterizada como parte do lote rural nº 885, do 
6º Bloco da Colônia Concórdia, propriedade do Rio Engano, situa-
do em Linha São José, registrado no 2º Ofício do Registro de Imó-
veis desta Comarca sob nº 775, livro nº 2-C, para uso exclusivo 
da implantação de empreendimento para melhoramento e apri-
moramento do transporte de cargas, conforme Lei Complementar 
543, de 23/10/2009.

TERMO DE RESCISÃO CCDRU Nº 16/2009 - PMC
Contrato Nº........:TR 3/2010                     
Contratante........:Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada.........:ASSOCIACAO DE MOR. DE AGRICULTORES STO 
ANTONIO    
Valor..............:0,00  
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Sartor, requereu licença sem vencimentos do cargo efetivo de Pro-
fessor para tratar de assuntos particulares;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedida, a partir de 08 de fevereiro de 2010, licen-
ça, a pedido e sem vencimentos, até o início do 1° semestre do 
ano letivo de 2011, à servidora LADIR CORNEO SARTOR do cargo 
de Professor. 

Art. 2º - Caso a licença seja cancelada, ou encerrado o prazo 
da licença disposto nesta Portaria, deverá a servidora retornar às 
suas atividades normais num prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
sob pena de exoneração.

Art. 3º  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art. 4º  - Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilhinha, 08 de fevereiro de 2010.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 08 de fevereiro de 2010.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP
Secretária de Administração e Finanças

Portaria Nº. 240
PORTARIA Nº. 240, DE 07 DE JUNHO DE 2010.
NOMEIA EM CARÁTER TEMPORÁRIO RITA DE CASSIA DE SOUZA 
DA ROSA PARA OCUPAR O CARGO DE PROFESSOR DE ENSINO 
FUNDAMENTAL, NÍVEL 1, REFERÊNCIA "INICIAL" DO ANEXO IX.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II, III 
e XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, 
combinado com o art. 1º, da Lei Municipal 005, de 09 de fevereiro 
de 1990, Lei Municipal nº 751 de 20 de setembro de 2.001 e Lei 
Municipal nº 487, de 02 de dezembro de 1998, Lei nº 875, de 06 
de junho de 2002, Lei nº 876, de 06 de junho de 2002 e Lei nº 
862, de 15 de maio de 2002.

CONSIDERANDO a necessidade de contratação temporária para 
substituir a servidora do quadro efetivo Milena Aparecida Fernan-
des Lima, que se encontra em licença sem vencimentos,

CONSIDERANDO que a contratação é de vital importância, visto 
que no quadro efetivo não tem servidor para substituir a servidora 
em licença,

RESOLVE:
Art. 1º - Fica nomeada RITA DE CASSIA DE SOUZA DA ROSA para 
exercer o cargo de Professor de Ensino Fundamental, nível 1, refe-
rência "inicial" do anexo IX da Lei nº 875, de 06 de junho de 2002.

Art. 2º - A servidora supra nomeada terá o vínculo empregatício 
regido pelo regime Estatutário estabelecido pela Lei nº 862/02, 
vinculada ao Regime Geral da Previdência Social, nos termos do 
art. 40, parágrafo 13 da Constituição Federal, pois é contratação 
temporária.

Art. 3º - A vigência desta Portaria será pelo período em que a 
servidora do quadro efetivo estiver de licença sem vencimentos.

Art. 4º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão por 
conta de dotações próprias do orçamento vigente, no elemento 
despesas de pessoal.

mês de julho de 2010.
Art. 2º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.

Concórdia, 28 de junho de 2010.
ALAOR ANTÔNIO CAMILLO
Presidente

EVANDRO PEGORARO
1º Secretário

Forquilhinha

Prefeitura MuniciPal

Portaria Nº. 049
PORTARIA Nº. 049, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2010.
TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO, POR CONCURSO, DE LIZIANE 
ACORDI ROCHA SALVADEGO PARA EXERCER O CARGO EFETIVO 
DE AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II e 
XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, 
combinado com a Lei Municipal nº 749 de 20 de setembro de 
2001 e seus anexos,

CONSIDERANDO que a Portaria Nº. 021, de 28 de janeiro de 
2010, nomeou, por concurso, Liziane Acordi Rocha Salvadego 
para exercer o cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais.

CONSIDERANDO que Liziane Acordi Rocha Salvadego apresentou 
termo de desistência de sua nomeação,

RESOLVE:
Art. 1º - Torna sem efeito a nomeação para exercer o cargo efe-
tivo de Agente de Serviços Gerais de LIZIANE ACORDI ROCHA 
SALVADEGO.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilhinha, 07 de fevereiro de 2010.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado e registrado em 07 de fevereiro de 2010.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP
Secretária de Administração e Finanças

Portaria Nº. 050
PORTARIA Nº. 050, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2010.
CONCEDE LICENÇA, A PEDIDO E SEM VENCIMENTOS, ATÉ O INÍ-
CIO DO 1° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2011, À SERVIDORA 
LADIR CORNEO SARTOR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I e XXIII 
da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, combina-
do com o art. 83 da Lei Municipal nº. 876/2002;

CONSIDERANDO que a servidora do quadro efetivo Ladir Córneo 
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4ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
DATA: 08 de julho de 2010, quinta feira.
HORÁRIO: 19 horas
LOCAL: AUDITÓRIO DA CÂMARADE VEREADORES
ENDEREÇO: Av. 25 de Julho - Centro (Junto a Prefeitura Munici-
pal)
Forquilhinha / SC
Pauta: F3 - Propostas

Forquilhinha / SC, 24 de junho de 2010.
ADEMAR JOÃO BACK
Coordenador da Equipe Técnica Municipal

Informações: contato com Eng. ADEMAR JOÃO BACK
SECRETARIA DE OBRAS
Endereço: Avenida 25 de Julho, 3400 - Centro - Forquilhinha (SC).
Tel.: (48) 3463.8100
Site: www.forquilhinha.sc.gov.br
E-mail: engenharia@forquilhinha.sc.gov.br

Fraiburgo

Prefeitura MuniciPal

Decreto nº 0178/2010
DECRETO Nº 0178, DE 29 DE JUNHO DE 2010.
NOMEIA COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSOS PÚBLICOS A SE-
REM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO NO ANO DE 
2010, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei 
Orgânica Municipal e na Lei Federal 8666/93;

DECRETA:
Art. 1º. Fica nomeada a Comissão Especial de concursos públicos 
a serem realizados no Município de Fraiburgo no ano de 2010, sob 
a Presidência do primeiro e Secretariado pelo segundo membro, 
conforme segue:
I - Rui Vital Batagelo - Assessor de Gabinete do Prefeito Municipal;
II - Adélia Aparecida Pierdoná Balestrin - Servidora Pública Muni-
cipal ocupante de cargo efetivo de Auditor Fiscal;
III - Dr. Fernando Edmilson Silva - Advogado devidamente inscrito 
na OAB/SC sob nº 6744, representante da Ordem dos Advogados 
do Brasil - OAB, Seccional de Santa Catarina.

Art. 2º. A Comissão Especial terá por competência o acompanha-
mento e fiscalização dos concursos públicos a serem realizados no 
Município de Fraiburgo no ano de 2010. 

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito
Fraiburgo, SC, 29 de Junho de 2010.  
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELOI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilhinha, 07 de junho de 2010.
FELIX HOBOLD
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado e registrado em 07 de junho de 2010.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP
Secretária de Administração e Finanças

Portaria Nº. 241
PORTARIA Nº. 241, DE 10 DE JUNHO DE 2010.
INSTAURA SINDICÂNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA, no uso de suas atri-
buições legais e de conformidade com o art. 51, incisos I, II e 
XXIII da Lei Orgânica Municipal, de 15 de novembro de 1990, 
combinado com o art. 105 e seguintes da Lei Municipal nº. 487, 
de 02 de dezembro de 1998,

CONSIDERANDO que a servidora do quadro efetivo FATIMA PE-
REIRA DELFINO PATRICIO, matrícula nº. 2699, não comparece ao 
serviço, em tese, sem justo motivo, desde 10 de maio de 2010;

RESOLVE:
Art. 1º É instaurada sindicância para a apuração do fato descrito 
acima em relação à servidora FATIMA PEREIRA DELFINO PATRI-
CIO, matrícula nº. 2699.

Art. 2º Para compor a Comissão de Sindicância ficam nomeados 
os servidores REJANE MARIA LOCH, SONIA REGINA SILVEIRA 
GONÇALVES e VANESSA TISCOSKI, sendo presidida pela primeira 
e secretariada pela segunda.

Art. 3º O trabalho realizado pelos componentes da Comissão de 
que trata a presente Portaria é considerado serviço público rele-
vante, sem ônus para o Município.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Forquilhinha, 10 de junho de 2010.
FELIX HOBOLD
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado e registrado em 10 de junho de 2010.

ZULEIDE INÊS HERDT WESTRUP
Secretária de Administração e Finanças

Edital de Audiência Pública 04/2010
MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA, SC
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 04/2010

O MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA / SC, em cumprimento a Lei 
Federal 10.257 de 10 de julho de 2001 - Estatuto da Cidade - 
convida a população para a realização da 4ª Audiência Pública, 
do processo de elaboração do Plano Diretor Municipal - PDM, de 
Forquilhinha, com o objetivo de garantir a participação da popu-
lação e associações representativas de comunidades, onde serão 
apresentados os resultados da quarta etapa, F3 - Propostas, e 
também serão captadas as propostas e anseios da população e 
comunidade em geral.
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Fraiburgo

Candidatos Inscritos por Ordem de Código dos Cargos - INAPTOS
Ordem Decrescente da Soma Total dos Pontos Obtidos e Desempate

EDITAL DE SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO – 
ACT N° 0002 DE 26 DE MAIO DE 2010

I - QUADRO GERAL DE INSCRIÇÃO

2 - Instalador HidráulicoCargo:

Quadro:

Número 
Inscrição  Nome do Candidato Prova Prática

9 LUIZ CARLOS COSTA DA SILVA DESCLASSIFICADO

22 SANDRO JOSÉ CORREA DESCLASSIFICADO

34 SIDINEI JOSÉ MACHADO DESCLASSIFICADO

8 ALUIR FRANCISCO DE GOIS DESCLASSIFICADO

segunda-feira, 28 de junho de 2010 Página 1 de 1

Anexo Decreto nº 0177/2010 - Classificação Desempate Desclassificados 2
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Retifica e Ratifica a Portaria 1.746/2010

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas 
atribuições legais;
 
RESOLVE:
Art. 1º  Retificar o art. 1º da portaria n.º 1.746 de 31 de maio de 
2010, da servidora ALVINA ALVES DE SOUZA DA SILVA, prorro-
gando a ampliação da carga horária de 32 (trinta e duas) para 35 
(trinta e cinco) horas semanais.

Art. 2º Fica ratificado as demais disposições da Portaria nº. 
1.746 de 31 de maio de 2010.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 29 de junho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1975/2010
PORTARIA N.º 1.975 DE 29 DE JUNHO DE 2010.
Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar n.º 
0110, de 03 de março de 2010; 
 
RESOLVE:
Art. 1º  Nomear CLAUDIA INES MASIERO CARDOSO, brasileira, 
casada, inscrita no CPF sob o n.º 762.963.779-91, no cargo de 
provimento em comissão de CHEFE DE SETOR, com lotação na 
Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - SANEFRAI, 
com carga horária de 40 horas semanais, a partir de 1º de julho 
de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 29 de junho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1976/2010
PORTARIA N.º 1.976 DE 29 DE JUNHO DE 2010.
Exonera Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas 
atribuições legais;
 
RESOLVE:
Art. 1º  Exonerar, a pedido, a servidora JULIANA APARECIDA MO-
DENA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº. 001.252.489-
11, nomeada no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR 
DE DIREÇÃO ESCOLAR NÍVEL 3, com carga horária de 40 horas 
semanais, em 01 de julho de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Portaria nº 1972/2010
PORTARIA Nº 1.972, DE 29 DE JUNHO DE 2010.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o Art. 37 da Constitui-
ção Federal; e em conformidade com a Lei Municipal nº 1220 de 
04 de Junho de 1997 e alterações posteriores; e em conformidade 
com Edital n.º 0022 de 17 de novembro de 2009 e Contrato Ad-
ministrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de AGEN-
TE DE SERVIÇOS GERAIS SÊNIOR, para atender excepcional inte-
resse público, na área da Administração;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para 
a prestação de serviço;
Considerando a inexistência de candidato aprovado em concurso 
público para ser convocado;

RESOLVE:
Art. 1º - Contratar, em caráter temporário, KATIA APARECI-
DA DA SILVA, brasileira, divorciada, inscrita no C.P.F. sob o nº 
814.004.629-91, no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS SÊ-
NIOR, por 40 horas semanais, no período de 01 de julho de 2010 
a 02 de agosto de 2010, podendo ser prorrogado.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 29 de junho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal
            
ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1973/2010
PORTARIA N.º 1973 DE 29 DE JUNHO DE 2010.
Nomeia Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a Lei Complementar 
109/10, de 03 de março de 2010; e em conformidade com a Lei 
Complementar n.º 110/10, de 03 de março de 2010; e altera-
ções posteriores; e em conformidade com a Lei Complementar 
n.º 046/03, de 16 de abril de 2003; e em conformidade com a Lei 
Municipal n.º 1956/08, de 26 de maio de 2008;

RESOLVE:
Art. 1º  Nomear MARCO ANTONIO DIAS DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, inscrito no CPF sob o n.º 767.926.849-53, para a função 
pública de agente político de SECRETÁRIO MUNICIPAL, junto a 
Secretaria de Infra-Estrutura Urbana, com carga horária de 40 
horas semanais, a partir de 1º de julho de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 29 de junho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1974/2010
PORTARIA N.º 1.974 DE 29 DE JUNHO DE 2010.
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atribuições legais;

RESOLVE:
Art. 1º  Exonerar, a pedido, a servidora ELAINE NAZARIO DE AL-
MEIDA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o nº. 081.666.869-
88, contratada em caráter temporário na função de AGENTE DE 
SERVIÇOS GERAIS SÊNIOR, com carga horária de 40 horas sema-
nais, em 01 de julho de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 29 de junho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1980/2010
PORTARIA N.º 1.980 DE 29 DE JUNHO DE 2010.
Retifica e Ratifica a Portaria 1.557/2010

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas 
atribuições legais;
 
RESOLVE:
Art. 1º  Retificar o art. 1º da portaria n.º 1.557 de 13 de maio de 
2010, que concedeu Função Gratificada Nível 3 para a servidora 
ANDREA CAMARGO, alterando a carga horária de 40 (quarenta) 
para 30 (trinta) horas semanais.

Art. 2º Fica ratificado as demais disposições da Portaria nº. 
1.557 de 13 de maio de 2010.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 29 de junho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1981/2010
PORTARIA N.º 1.981, DE 29 DE JUNHO DE 2010.
Revoga a Portaria n.º 1.366, de 09 de abril de 2010. 

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas 
atribuições legais; 

RESOLVE:
Art. 1º. Revogar a Portaria n.º 1.366, de 09 de abril de 2010, que 
ampliou a carga horária da servidora ANDREA CAMARGO, brasilei-
ra, separada judicialmente, inscrita no CPF sob o n.º 079.042.218-
29, ocupante do cargo de provimento efetivo de FARMACÊUTICO 
BIOQUÍMICO, a partir de 01 de julho de 2010. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 29 de junho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Fraiburgo, 29 de junho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1977/2010
PORTARIA N.º 1.977 DE 29 DE JUNHO DE 2010.
Dispõe sobre a contratação por prazo determinado

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o Artigo 37 da Cons-
tituição Federal; e em conformidade com a Lei Municipal n.º 
1220/97 de 04 de junho de 1997 e alterações posteriores; e em 
conformidade com o Edital n. 025 de 14 de dezembro de 2009 e 
Contrato Administrativo;

RESOLVE:
Art. 1º  Contratar, em caráter temporário, JULIANA APARE-
CIDA MODENA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 
001.252.489-11, para desempenhar a função de PSICÓLOGO, 
com carga horária de 40 horas semanais, no período de 02 de 
julho de 2010 até 17 de dezembro de 2010.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 29 de junho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1978/2010
PORTARIA Nº 1.978, DE 29 DE JUNHO DE 2010.
Amplia Carga Horária de Servidor.

O Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas atribuições; e 
em conformidade com a comunicação interna n.º 0665/2010 da 
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:
Art. 1º Ampliar a carga horária de 27 (vinte e sete) para 28 
(vinte e oito) horas semanais da servidora LUCIA ZENOIR DE-
VALIERI CENDRON, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o n.º 
022.348.929-88, contratada em caráter temporário na função de 
PROFESSOR, no período de 01 de julho de 2010 a 17 de dezembro 
de 2010.

Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Fraiburgo, 29 de junho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria nº 1979/2010
PORTARIA N.º 1.979 DE 29 DE JUNHO DE 2010.
Exonera Servidor Municipal

NELMAR PINZ, Prefeito Municipal de Fraiburgo, no uso de suas 
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Aviso de Pregão Presencial nº 0073/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0073/2010 - PMF 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 0038/2010

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para contratações futuras de ser-
viços de elaboração de estudos e projetos para pavimentação de 
ruas, avenidas e logradouros públicos. Validade da Ata de Registro 
de Preços: Julho de 2010 a junho de 2011. Julgamento: Menor 
Preço POR ITEM. Credenciamento: A partir das 09:00 horas do dia 
14.07.2010. Abertura: No mesmo dia às 09:15 horas. Informações 
e/ou cópia na íntegra deste Edital: Avenida Rio das Antas, n° 185. 
Fone (49) 3256 3000 - Ramais 3023/3039. Site: www.fraiburgo.
sc.gov.br. Fraiburgo (SC), 29 de junho de 2010.                    

NELMAR PINZ 
Prefeito Municipal

Aviso de Retificação do Chamamento Público n° 
0003/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
0003/2010 - PMF

O Município de Fraiburgo (SC) torna público que para o cadastro 
de novas marcas, objetivando futuras aquisições pelo Município e 
por todos os órgãos da administração direta, indireta, Autarquias, 
Fundos e Fundações, de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, permanece-
rão válidas as marcas já cadastradas e aprovadas no Edital de 
Chamamento nº 0007/2008 e não no Edital de Chamamento n° 
0005/2008, conforme constou erroneamente na publicação data-
da de 29/06/2010. 

Fraiburgo(SC), 29 de  junho de 2010.
NELMAR PINZ 
Prefeito Municipal
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    A importância do ensino de Língua Inglesa no Brasil. A história, 
objetivos e características das metodologias e abordagens de ensino de Língua Inglesa no Brasil. A língua 
como forma de interação. A língua numa perspectiva histórico‐cultural. Interdisciplinaridade. Recursos 
didático‐pedagógicos. O ensino das quatro habilidades (ler, ouvir, falar e escrever): o ensino da gramática. 
Inglês Instrumental: estratégias de leitura. Interpretação de textos.  
Importante: As questões serão formuladas na Língua Inglesa.
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CONTRATADO: Banco do Brasil S.A
OBJETO: Contrato de abertura de crédito fixo para execução do 
Programa de Intervenções Viárias - PROVIAS. 
PRAZO: 1116 dias
VIGÊNCIA: 25/06/2010 à 15/07/2013 
VALOR: R$ 1.200.525,00 (Um milhão, duzentos mil e quinhentos 
e vinte e cinco Reais)
AMPARO LEGAL: Lei Municipal n° 1.426 de 02/06/2009 e Autori-
zação da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, por meio do Ofício 
n° 2.134/2010/COPEM/SUBSEC4/STN/MF-DF, de 21/05/2010.
SIGNATÁRIOS: João Romão - Prefeitura Municipal de Garuva 
Juarez José Radulski - Banco do Brasil S.A- 
DATA DA ASSINATURA: 25/06/2010.        

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Gaspar

Prefeitura MuniciPal

Portaria Nº. 2.176 
PORTARIA Nº. 2.176 DE 17 DE JUNHO DE 2010.
TORNA SEM EFEITO A NOMEAÇÃO DE FABIANA SITTA DA SILVA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o art. 72 da Lei Orgânica do Município, 

R E S O L V E:
Art. 1º Torna sem efeito a nomeação de FABIANA SITTA DA SIL-
VA, nomeada para exercer, em regime de emprego público, o 
cargo de Técnico em Enfermagem, pela Portaria nº 2.171 de 14 
de junho de 2010, em virtude de sua desistência expressamente 
manifestada.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gaspar, 17 de junho de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Aviso de Adiamento da Tomada de Preços nº 
77/2010
PREFEITURA  DE GASPAR/SC
Aviso de Adiamento da Tomada de Preços nº 77/2010

A Prefeitura de Gaspar, torna público e para conhecimento dos 
interessados em participar do certame supramencionado, o qual 
tem por objeto a Implantação da Feira-Livre Municipal, que a 
data anteriormente publicada foi ADIADA, redesignando-se o dia 
16/07/2010, às 8:30min para o recebimento dos envelopes e às 
9h do mesmo dia para a abertura do certame, no local indicado 
inicialmente. Fica esclarecido, outrossim, que permanecem inal-
teradas as demais condições estabelecidas no respectivo Edital. 

Gaspar (SC), 29 de Junho de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI 
Prefeito

Garopaba

Prefeitura MuniciPal

Aviso de Licitação PR28/2010 PMG
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 28/2010 PMG

O Município de Garopaba torna público que realizará licitação, na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇO 
do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, em conformidade com a Lei 
n&#61616;. 10.520, de 17/07/2002, objetivando a aquisição par-
celada de equipamentos de informática e peças para manutenção 
de equipamentos de informática.
Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO, e os envelopes 
nº. 1 - "PROPOSTA" e nº. 2 - "DOCUMENTAÇÃO" serão recebidos 
pelo Pregoeiro, no Setor de Compras e Licitações, na Secreta-
ria de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de 
Garopaba, sito a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, 
Garopaba/SC, até às 09:00 horas do dia 12/07/2010.
A sessão se dará a partir das 09:00 horas do dia 12/07/2010, no 
endereço acima especificado.
O Edital encontra-se a disposição dos interessados no site www.
garopaba.sc.gov.br.

Garopaba, 29 de junho de 2010.
RAFAEL DE SOUZA
Pregoeiro

Homologação de Resultados
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 005/2010/2

FICAM HOMOLOGADOS os Resultados do Processo Seletivo, Edital 
n.º 005/2010, para o cargo de Auxiliar de Conservação e Manu-
tenção:

AUXILIAR DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

POSIÇÃO NOME CANDIDATO

001 VOLNEI LUIZ

002 ANTONIO DE SOUZA

003 JOSE PEDRO FAGUNDES

004 CAIO ERNESTO DE SOUZA PASSOS

005 JOSÉ NAZARENO GONÇALVES

Garopaba, 29 de Junho de 2010.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Garuva

Prefeitura MuniciPal

Extrato de Contrato Provias
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Garuva 
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C.E. MACEDO E CIA. LTDA. (07.965.552/0001-83)

Itens:
Unidade de medida:
Descrição do item:

Quantida-
de regis-
trada:

Valor 
unitário 
registrado:

Valor total 
registrado:

2

m
TUBO DE PVC P/ ESGOTO C/ 
PONTA E BOLSA DN 150
TUBO DE PVC NA COR BRANCA, 
SÉRIE NORMAL, SUPERFÍCIE 
INTERNA LISA, EXTRUDADO, 
COM PONTA E BOLSA (BOLSA DE 
DUPLA AUTAÇÃO: SOLDÁVEL OU 
ELÁSTICA C/ ANEL DE BORRA-
CHA), FABRICADO DE ACORDO 
COM AS NORMAS ABNT NBR 
5688 PARA REDE DE  ESGOTO 
PREDIAL PRIMÁRIO E SECUN-
DÁRIO.
DEVERÃO SER ENTREGUES EM 
BARRAS DE 6,00 METROS.

300 R$ 11,70
R$ 
3.510,00

3

pç
JOELHO 90º PVC P/ ESGOTO C/ 
PONTA E BOLSA DN 100
JOELHO DE PVC NA COR 
BRANCA, 90º , SÉRIE NORMAL, 
SUPERFÍCIE INTERNA LISA, 
EXTRUDADO, COM PONTA  E 
BOLSA (BOLSA DE DUPLA ATU-
AÇÃO: SOLDÁVEL OU ELÁSTI-
CA C/ ANEL DE BORRACHA), 
FABRICADO DE ACORDO COM AS 
NORMAS ABNT 5688 PARA REDE 
DE ESGOTO PREDIAL PRIMÁRIO 
E SECUNDÁRIO.

360 R$ 2,30 R$ 828,00

4

pç
JOELHO 45º PVC P/ ESGOTO C/ 
PONTA E BOLSA DN 100
JOELHO DE PVC NA COR 
BRANCA, 45º , SÉRIE NORMAL, 
SUPERFÍCIE INTERNA LISA, 
EXTRUDADO, COM PONTA  E 
BOLSA (BOLSA DE DUPLA ATU-
AÇÃO: SOLDÁVEL OU ELÁSTI-
CA C/ ANEL DE BORRACHA), 
FABRICADO DE ACORDO COM AS 
NORMAS ABNT 5688 PARA REDE 
DE ESGOTO PREDIAL PRIMÁRIO 
E SECUNDÁRIO.

180 R$ 2,40 R$ 432,00

5

pç
JOELHO 90º PVC P/ ESGOTO C/ 
PONTA E BOLSA DN 150
JOELHO DE PVC NA COR 
BRANCA, 90º , SÉRIE NORMAL, 
SUPERFÍCIE INTERNA LISA, 
EXTRUDADO, COM PONTA E 
BOLSA (BOLSA DE DUPLA ATU-
AÇÃO: SOLDÁVEL OU ELÁSTI-
CA C/ ANEL DE BORRACHA), 
FABRICADO DE ACORDO COM 
AS NORMAS ABNT NBR 5688 
PARA REDE ESGOTO PREDIAL E 
SECUNDÁRIO.

80 R$ 15,50
R$ 
1.240,00

saMae

Resumo Ata de Registro de Preços nº 11 do Pregão 
Presencial nº 24/2010 - SAMAE
RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 11/2010
 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 24/2010

Aos onze dias do mês de junho do ano de 2010, no Departamento 
de Compras, localizado no Serviço Autônomo Municipal de Água e 
Esgoto - SAMAE, em face da classificação das propostas apresen-
tadas no Pregão Presencial nº. 24/2010 para Registro de Preços 
para aquisição de tubos e conexões para manutenção dos serviços 
de ligações residenciais de esgoto nas tubulações mistas existen-
tes no Município, conforme registradas na Ata de Sessão homolo-
gada em 08/06/2010, RESOLVE registrar os preços das empresas, 
nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por 
elas alcançadas, atendendo as condições previstas no Edital de 
Licitação e seus Anexos, e em conformidade com as disposições 
a seguir.
OBJETO: A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para 
aquisição de tubos e conexões para manutenção dos serviços de 
ligações residenciais de esgoto nas tubulações mistas existentes 
no Município, conforme especificações constantes no Anexo V do 
Edital de Pregão Presencial nº. 24/2010. As licitantes registradas 
para os itens cotados são as seguintes:

SUL AR E ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA. (80.706.492/0001-74)

Item:
Unidade de medida:
Descrição do item:

Quantida-
de regis-
trada:

Valor 
unitário 
registrado:

Valor total 
registrado:

1

m
TUBO DE PVC P/ ESGOTO C/ 
PONTA  E BOLSA DN 100 
TUBO DE PVC NA COR BRANCA, 
SÉRIE NORMAL, SUPERFÍCIE 
INTERNA LISA,  EXTRUDADO, 
COM PONTA E BOLSA (BOLSA DE 
DUPLA ATUAÇÃO: SOLDÁVEL OU 
ELÁSTICA C/ANEL DE BORRA-
CHA) , FABRICADO DE ACORDO 
COM AS NORMAS ABNT NBR 
5688 PARA REDE DE ESGOTO 
PREDIAL PRIMÁRIO E SECUN-
DÁRIO.
DEVERÃO SER ENTREGUES EM 
BARRAS DE 6,00 METROS.

1.800 R$ 4,55
R$ 
8.190,00

Valor total registrado do Licitante: R$ 8.190,00 (oito mil, cento e 
noventa reais).
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Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conce-
der Subvenção Social à Fundação de Amparo a Pesquisa e Ex-
tensão Universitária - FAPEU/NEA, inscrita no CNPJ sob nº. 
83.476.911/0001-17 com sede no Campus Universitário - Trin-
dade - Florianópolis/SC, no valor de até R$ 35.000,00 (Trinta e 
Cinco Mil reais), destinados a custear a 17ª Açor - Festa da Cultura 
Açoriana de Santa Catarina.

Art. 2º A entidade beneficiária deverá prestar contas da utiliza-
ção do valor recebido no prazo legal.

Art. 3º Deverá ser firmado convênio entre a entidade e a Prefei-
tura Municipal de Governador Celso Ramos para regular o repasse 
da verba.

Art. 4º As despesas desta Lei correrão por conta da dotação 
específica do orçamento vigente, Projeto/Atividade 2.083 - Fun-
cionamento e Manutenção Cultura, Elemento: 3.3.50.00.00.00.00
.00.0.1.0000.0 - Transferências as Instituições Privadas Sem Fins 
Lucrativos.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Governador Celso Ramos, 22 de Junho de 2010.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

Lei 686-2010
LEI Nº. 686/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.
CRIA OS CARGOS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, Estado de Santa 
Catarina, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Considerando que o NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da 
Família) vem de encontro ao aprimoramento da assistência pres-
tada pela ESF (Estratégia da Saúde da Família), que o município 
já possui o projeto aprovado pelo estado e que não terá ônus 
algum em custear os profissionais, sendo assim ficam criados os 
seguintes cargos, atribuições, vencimentos e habilitações no qua-
dro de pessoal da Prefeitura Municipal, que atenderão o programa 
NASF(Núcleo de Apoio a Saúde da Família), sendo assim ficam 
criados os seguintes cargos, atribuições, vencimentos e habilita-
ções no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal, que atenderão 
o Programa descrito acima:

I - Psicólogo:
a) Quantidade de vagas: 01 (uma)
b) Jornada semanal de 40 hs (quarenta horas)
c) Habilitação: assistente social
d) Vencimento: R$ 940,00
e) Atribuições:

§ 1° - Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabili-
dade profissional;

§ 2° - Apoiar as ESF na abordagem e no processo de trabalho re-
ferente aos casos de transtornos mentais severos e persistentes, 
uso abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de in-
ternações psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, tentativas 
de suicídio, situações de violência intrafamiliar;

§ 3° - Discutir com as ESF os casos identificados que necessitam 
de ampliação da clínica em relação a questões subjetivas;

§ 4° - Criar, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar 
problemas vinculados a violência e ao abuso de álcool, tabaco e 

6

pç
TE 90º PVC P/ ESGOTO C/ BOL-
SA, BOLSA, PONTA DN 100
TE DE PVC NA COR BRANCA, 
90º, SÉRIE NORMAL, SUPERFÍ-
CIE INTERNA LISA, EXTRUDADO, 
COM BOLSA, BOLSA E DERI-
VAÇÃO 90º PONTA (BOLSA DE 
DUPLA ATUAÇÃO: SOLDÁVEL OU 
ELÁSTICA C/ ANEL DE BORRA-
CHA), FABRICADO DE ACORDO 
COM AS NORMAS ABNT NBR 
5688 PARA REDE DE ESGOTO 
PREDIAL PRIMÁRIO E SECUN-
DÁRIO.

40 R$ 4,25 R$ 170,00

Valor total registrado do Licitante: R$ 6.180,00 (seis mil, cento e 
oitenta reais).

Valor total registrado da Licitação: R$ 14.370,00 (quatorze mil, 
trezentos e setenta reais).

Este instrumento não obriga o SAMAE a firmar contratações nas 
quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas 
para a aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, 
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de for-
necimento, em igualdade de condições, nos termos do Artigo 15, 
Parágrafo 4º. da Lei nº. 8.666/93.
VIGÊNCIA: A presente Ata vigorará por 12 (doze) meses, conta-
dos de sua assinatura.
ENTREGA: Os tubos e conexões deverão ser entregues conforme 
a necessidade do SAMAE, que procederá a solicitação do objeto 
nas quantidades que lhe convier, realizada dentro do prazo de 
contratação. Após efetuada sua solicitação, os objetos licitados 
deverão ser entregues no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, 
em horário de expediente, nas condições estipuladas no presente 
Edital e seus Anexos, no seguinte local: no almoxarifado, na sede 
do SAMAE, sito à Rua: Barão do Rio Branco, nº. 500 - Bairro: 
Centro, Gaspar/SC. 
PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, 
contados a partir do recebimento dos tubos e conexões, mediante 
a apresentação da Nota Fiscal/fatura devidamente atestada pelo 
responsável do setor requerente e, observado o cumprimento in-
tegral das disposições contidas neste Edital; através de depósito 
na conta corrente da licitante vencedora.

Gaspar (SC), em 11 de junho de 2010.  
COMISSÃO:
IVONETE MAIS DOS SANTOS – Pregoeira
VANESSA FERNANDA SCHMITT – Equipe de Apoio
MARLENE CAMPOS DA SILVA – Equipe de Apoio

Governador Celso Ramos

Prefeitura MuniciPal

Lei 685-2010 
LEI Nº. 685/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.
SUBVENÇÃO SOCIAL - Fundação de Amparo a Pesquisa e Exten-
são Universitária - FAPEU/NEA.

O Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, Estado de Santa 
Catarina, faço saber a todos os habitantes deste Município, que a 
Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
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para identificar e abordar problemas vinculados à violência, ao 
abuso de álcool e a outras drogas;

§ 11 - Estimular e acompanhar as ações de Controle Social em 
conjunto com as ESF;

§ 12 - Capacitar, orientar e organizar, junto com as ESF, o acom-
panhamento das famílias do Programa Bolsa Família e outros pro-
gramas federais e estaduais de distribuição de renda;

§ 13 - No âmbito do serviço social, identificar as necessidades 
e realizar as ações de Oxigenioterapia, capacitando as ESF no 
acompanhamento dessa ação de atenção à saúde.

III - Fonoaudiólogo:

a) Quantidade de vagas: 01 (uma)
b) Jornada semanal de 40 hs (quarenta horas)
c) Habilitação: fonoaudiólogo
d) Vencimento: R$ 940,00
e) Atribuições:

§ 1° - Realizar diagnóstico, com levantamento dos problemas de 
saúde que requeiram ações de prevenção de deficiências e das 
necessidades em termos de reabilitação, na área adstrita ás ESF;

§ 2° - Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em 
conjunto com as ESF incluindo aspectos físicos e da comunicação, 
como consciência e cuidados com o corpo, postura, saúde audi-
tiva e vocal, hábitos orais, amamentação, controle de ruído, com 
vistas ao autocuidado;

§ 3° - Desenvolver ações para subsidiar o trabalho das ESF no que 
diz respeito ao desenvolvimento infantil;

§ 4° - Desenvolver ações conjuntas com as ESF visando ao acom-
panhamento das crianças que apresentam risco para alterações 
no desenvolvimento;

§ 5° - Realizar ações para a prevenção de deficiências em todas 
as fases do ciclo de vida dos indivíduos;

§ 6° - Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilita-
ção, realizando orientações, atendimento, acompanhamento, de 
acordo com a necessidade dos usuários e a capacidade instalada 
das ESF;

§ 7° - Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimen-
tos coletivos;

§ 8° - Desenvolver ações integradas aos equipamentos sociais 
existentes, como escolas, creches, pastorais, entre outros;

§ 9° - Realizar visitas domiciliares e acompanhamentos;

§ 10 - Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos ACS;

§ 11 - Realizar, em conjunto com as ESF, discussões e condutas 
terapêuticas conjuntas e complementares;

§ 12 - Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão 
e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência;

§ 13 - Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores 
e ACS sobre manuseio, posicionamento, atividades de vida diária, 
recursos e tecnologias de atenção para o desempenho funcional 
frente às características específicas de cada indivíduo;

§ 14 - Desenvolver ações de reabilitação Baseada na Comunidade 

outras drogas, visando à redução de danos e à melhoria da quali-
dade do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade;

§ 5° - Evitar práticas que levem os procedimentos psiquiátricos e 
medicamentos à psiquiatrização e à medicalização de situações 
individuais e sociais, comuns à vida cotidiana;

§ 6° - Fomentar ações que visem á difusão de uma cultura de 
atenção não-manicomial, diminuindo o preconceito e a segrega-
ção em relação á loucura;
 
§ 7° - Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitá-
rios, buscando constituir espaços de reabilitação psicossocial na 
comunidade, como oficinas comunitárias, destacando a relevância 
da articulação intersetorial - conselhos tutelares, associações de 
bairro, grupos de auto-ajuda etc;

§ 8° - Priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos 
estratégicos para que a atenção em saúde mental se desenvolva 
nas unidades de saúde e em outros espaços na comunidade;

§ 9° - Possibilitar a integração dos agentes redutores de danos 
aos Núcleos de Apoio á Saúde da Família;

§ 10 - Ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como par-
ceiras no tratamento e buscando constituir redes de apoio e in-
tegração.

II - Assistente Social:
a) Quantidade de vagas: 01 (uma)
b) Jornada semanal de 40 hs (quarenta horas)
c) Habilitação: assistente social
d) Vencimento: R$ 940,00
e) Atribuições:

§ 1° - Coordenar os trabalhos de caráter social adstritos às ESF;

§ 2° - Estimular e acompanhar o desenvolvimento de trabalhos de 
caráter comunitário em conjunto com as ESF;

§ 3° - Discutir e refletir permanentemente com as ESF a rea-
lidade social e as formas de organização social dos territórios, 
desenvolvendo estratégias de como lidar com suas adversidades 
e potencialidades;

§ 4° - Atender as famílias de forma integral, em conjunto com as 
ESF, estimulando a reflexão sobre o conhecimento dessas famí-
lias, como espaços de desenvolvimento individual e grupal, sua 
dinâmica e crises potenciais;

§ 5° - Identificar no território, junto com as ESF, valores e nor-
mas culturais das famílias e da comunidade que possam contribuir 
para o processo de adoecimento;

§ 6° - Discutir e realizar visitas domiciliares com as ESF, desenvol-
vendo técnicas para qualificar essa ação de saúde;

§ 7° - Possibilitar e compartilhar técnicas que identifiquem opor-
tunidades de geração de renda e desenvolvimento sustentável na 
comunidade, ou de estratégias que propiciem o exercício da cida-
dania em sua plenitude, com as ESF e a comunidade;

§ 8° - Identificar, articular e disponibilidade com as ESF uma rede 
de proteção social;

§ 9° - Apoiar e desenvolver técnicas de educação e mobilização 
em saúde;

§ 10 - Desenvolver junto com os profissionais das ESF estratégias 
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do de ingresso para regularização de débitos municipais contidos 
nesta Lei.

§ 2º   A consolidação abrangerá todos os débitos existentes em 
referência ao cadastro do contribuinte (pessoa física ou jurídica), 
inclusive os acréscimos legais, multa de mora ou de ofício, juros 
moratórios e atualização monetária, determinados nos termos da 
legislação vigente à época da ocorrência dos respectivos fatos 
geradores.

§ 3º   O pagamento da primeira parcela deverá ser efetuado 
até 30 dias após a formalização da opção para regularização de 
débitos municipais, caracterizando a efetivação do ingresso nas 
normas contidas nesta Lei, sendo que as demais na mesma data 
dos meses subseqüentes.

§ 4º   O pedido de parcelamento implica:

I - Confissão irrevogável e irretratável dos débitos tributários;

II - Expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo 
ou judicial, bem como desistência dos já interpostos, relativamen-
te aos débitos fiscais no pedido por opção do contribuinte.

Art. 5º   Será excluído da regularização de débitos municipais 
contidos nesta Lei:

I- O inadimplente que atrasar a parcela por 04 (quatro) meses 
consecutivos ou 06 (seis) alternados, ficando impedida a inclusão 
dos referidos crédito em um novo ingresso nas normas vigentes 
nesta Lei;

II- O inadimplente de tributos municipais relativos a fatos gerado-
res ocorridos após a data da formalização do acordo ou inobser-
vância de qualquer das exigências estabelecidas nesta lei;

III- O contribuinte em estado de falência ou extinção, pela liqui-
dação da pessoa jurídica;

IV - O contribuinte que praticar qualquer ato ou procedimento 
tendente a omitir informações, a diminuir ou a subtrair receita 
de débitos tributários próprios ou de outro contribuinte optante;

Parágrafo Único - A exclusão do optante para regularização de 
débitos municipais contidos nesta Lei, implicará na exigibilidade 
imediata da totalidade do crédito confessado ainda não pago, com 
os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da 
ocorrência dos respectivos fatos geradores, prosseguindo-se as 
eventuais execuções fiscais ou imediata inscrição em dívida ativa 
do débito ainda não ajuizado e conseqüente cobrança judicial.

Art. 6º   O contribuinte deverá optar por uma das formas abaixo, 
para saldar seus débitos, e consequentemente, gozar dos seguin-
tes benefícios:

I - Parcela única - Redução de 100% (Cem por cento) da multa 
e juros.
 
II - Redução de 95% (Noventa e Cinco por cento) da multa e 
juros, para pagamento em até 03 (três) parcelas; 

III - Redução de 80% (oitenta por cento) da multa e juros, para 
pagamentos em até 04 (quatro) parcelas; 

IV - Redução de 75% (setenta e cinco por cento) da multa e juros, 
para pagamentos em até 06 (seis) parcelas;
 
V - Redução de 70% (setenta por cento) da multa e juros, para 
pagamentos em até 08 (oito) parcelas; 

- RBC que pressuponham valorização do potencial da comunida-
de, concebendo todas as pessoas como agentes do processo de 
reabilitação e inclusão;

§ 15 - Acolher, apoiar e orientar as famílias, principalmente no 
momento do diagnóstico, para o manejo das situações oriundas 
da deficiência de um de seus componentes;

§ 16 - Acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e encami-
nhamentos quando necessário;

§ 17 - Realizar encaminhamento e acompanhamento das indica-
ções e concessões de órteses, próteses e atendimentos específi-
cos realizados por outro nível de atenção à saúde;

§ 18 - Realizar ações que facilitem a inclusão escolar, no trabalho 
ou social de pessoas com deficiência.

Art. 2º Esta lei entra em vigor a partir da data de publicação, 
condicionando sua validade a publicação no site DOM/SC (Diário 
Oficial dos Municípios de SC) www.diariomunicipal.sc.gov.br, obe-
decendo aos termos do Art. 1º da Lei Municipal 604/2008.

Governador Celso Ramos, 22 de Junho de 2010.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES 
Prefeito Municipal

Lei 687-2010 
LEI Nº. 687/2010 DE 28 DE JUNHO DE 2010
INSTITUI E DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FIS-
CAL - PROFIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
O Prefeito Municipal de Governador Celso Ramos, no uso das atri-
buições, faz saber que a Câmara de Vereadores Municipal aprovou 
e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal - PRO-
FIS, e estabelecidas normas para cobrança extrajudicial e outras 
providências com a finalidade de implementar a arrecadação, bem 
como efetivar a regularização de créditos do Município, decorren-
tes de débitos dos contribuintes (pessoas física e jurídica), rela-
tivos a tributos municipais, constituídos em dívida ativa, parcela-
dos, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não.

Art. 2º   O ingresso para a regularização de débitos municipais 
dar-se-á por opção do contribuinte, que fará jus a regime especial 
de consolidação e parcelamento dos débitos fiscais referidos no 
artigo anterior.

Parágrafo Único  O ingresso para regularização de débitos muni-
cipais implica na inclusão da totalidade dos débitos referidos no 
artigo 1º, referente ao cadastro requerido pelo contribuinte, inclu-
sive os não constituídos, que serão incluídos na Fazenda Pública 
mediante confissão.

Art. 3º   A opção para regularização de débitos municipais con-
tidos nesta Lei, poderá ser formalizada, mediante a utilização do 
"Termo de Opção", conforme anexo I desta Lei.

Art. 4º   Os créditos tributários de que trata o artigo 1º, que fi-
zerem a opção para regularização de débitos municipais contidos 
nesta Lei, devidamente confessados, poderão ser fracionados em 
até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, mediante 
a assinatura do termo de opção de regularização de débitos mu-
nicipais contidos nesta Lei.

§ 1º   Os débitos existentes em referência ao cadastro do op-
tante, serão consolidados tendo por base a formalização do pedi-
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mara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte 
Lei:

Art. 1 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular, no 
limite de R$ 197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos) 
as dotações abaixo especificadas:

13 SAMAE DE GOV CELSO RAMOS
13.01.17 SANEAMENTO 
17.512.0004.1.023 INSTALAÇÃO DE FOSSAS E SUMIDOU-
ROS DE EST E DE TRAT. 
3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas 25.000,00

13 SAMAE DE GOV CELSO RAMOS
13.01.17 SANEAMENTO 
17.512.0004.1.024 CONST. DE RESERVATÓRIO CALHEI-
ROS E JORDAO, DEPOS. 
4.4.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas 172.500,00

Art. 2 - Fica suplementado, no valor total, por conta do Art. 1º 
desta Lei, as dotações abaixo especificadas:
 
13 SAMAE DE GOV CELSO RAMOS
13.01.17 SANEAMENTO 
17.512.0004.2.011 FUNC. E MANTU. DOS SERVIÇOS AD-
MINISTRATIVOS 
3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas 25.000,00
  
13 SAMAE DE GOV CELSO RAMOS
13.01.17 SANEAMENTO 
17.512.0004.2.011 FUNC. E MANTU. DOS SERVIÇOS AD-
MINISTRATIVOS 
3.1.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas 72.500,00

Art. 3 - Os recursos de que trata o artigo anterior, correrão por 
conta da dotação orçamentária vigente.

Art. 4 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Governador Celso Ramos, 28 de Junho de 2010.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

Lei 689-2010
LEI Nº. 689/2010 DE 28 DE JUNHO DE 2010
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 
ORÇAMENTO FISCAL VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
Anísio Anatólio Soares, Prefeito Municipal de Governador Celso 
Ramos, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câ-
mara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte 
Lei:

Art. 1 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular, no 
limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) as dotações abaixo espe-
cificadas:

13 SAMAE DE GOV CELSO RAMOS
13.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS 
28.129.0015.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 
3.2.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas 10.000,00

Art. 2 - Fica suplementado, no valor total, por conta do Art. 1º 
desta Lei, as dotações abaixo especificadas:

13 SAMAE DE GOV CELSO RAMOS
13.01.28 ENCARGOS ESPECIAIS 

VI - Redução de 60% (sessenta por cento) da multa e juros, para 
pagamentos em até 10 (dez) parcelas;
 
VII - Redução de 50% (cinqüenta por cento) da multa e juros, 
para pagamentos em até 12 (doze) parcelas; 

VIII - Redução de 45% (quarenta e cinco por cento) da multa e 
juros, para pagamentos em até 15 (quinze) parcelas; 

IV - Redução de 40% (quarenta por cento) da multa e juros, para 
pagamentos em até 18 (dezoito) parcelas; 

X - Redução de 35% (trinta e cinco por cento) da multa e juros, 
para pagamentos em até 24 (vinte e quatro) parcelas;

§ 1º   O não pagamento da parcela até o dia do vencimento, 
não impedirá o seu recebimento, respeitando o previsto no inciso 
I do art. 5º, e acarretará multa de:

I- 2% (dois por cento) sobre o valor do tributo, quando o paga-
mento for efetuado até 30 dias após o vencimento;

II- 5% (cinco por cento) sobre o valor do tributo quando o paga-
mento for efetuado até 60 dias após o vencimento;

III- 10% (dez por cento) sobre o valor do tributo quando o paga-
mento for efetuado por mais de 60 dias do vencimento;

IV- Os juros de mora à razão de 1% ao mês, devidos a partir do 
mês imediato ao seu vencimento, considerando-se mês, qualquer 
fração.

§ 2º O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou 
compensação de importâncias recolhidas.

Art. 7º  A inclusão no programa de recuperação fiscal - PROFIS, 
fica condicionada, a desistência, expressa e irrevogável das res-
pectivas ações judiciais e das defesas e recursos administrativos, 
a ser formulada pelo contribuinte, bem como da renúncia do di-
reito, sobre os mesmos débitos, em que se funda a ação judicial 
ou o pleito administrativo, mediante a utilização do termo de de-
sistência expressa e revogável, conforme modelo a ser fornecido 
pelo Departamento Municipal de Fazenda.

Parágrafo único - Na desistência de ação judicial deverá o contri-
buinte suportar as custas judiciais. 

Art. 8º O contribuinte que transferir o imóvel no curso do par-
celamento previsto nesta Lei, deverá saldar integralmente o saldo 
devedor do imóvel.

Art. 9º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de primeiro de janeiro de dois mil 
e sete, e a adesão ao programa deverá ocorrer até 31 de Janeiro 
de 2011, revogando as disposições em contrário especialmente a 
Lei 533/2007.

Governador Celso Ramos, 28 de Junho de 2010.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

Lei 688-2010
LEI Nº. 688/2010 DE 28 DE JUNHO DE 2010
ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO FISCAL VI-
GENTE DO SAMAE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
Anísio Anatólio Soares, Prefeito Municipal de Governador Celso 
Ramos, faz saber a todos os habitantes deste Município que a Câ-
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EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 106/2010

Contratante:  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada :     Estratégia Consultoria e Marketing LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, ESPECIA-
LIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS .                           
Valor: R$ 465.000,00 ( Quatrocentos e sessenta e cinco mil reais)
Vigência: INÍCIO: 21/05/2010      TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Tomada de Preço  n°  30/2010

Guaramirim-SC, 27 de Maio de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 17/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 17/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada: TRANSPORTADORA E DISTRI.  DEVIGILI LTDA-EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DE COZINHA
Valor: R$ 1.100,00 ( HUM MIL E CEM REAIS)
Vigência: INÍCIO: 05/02/2010         TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão Presencial n° 04/2010

Guaramirim-SC, 05 de fevereiro de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 31/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 31/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada: VIVO S.A
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI-
ÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR
Valor: R$ 44.508,00 (QUARENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS 
E OITO REAIS)
Vigência: INÍCIO: 13/04/2010         TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão Presencial n° 46/2010

Guaramirim-SC, 26 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 39/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 39/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada: LOCADORA DE MAO DE OBRA  R  V A  LTDA
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PEDREI-
RO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROJETO HABITACIONAL 
COHAB-RURAL
Valor: R$ 58.250,00
(cinquenta e oito mil e duzentos e cinquenta reais )
Vigência: INÍCIO: 22/04/2010         TÉRMINO: 31/12/2010

28.129.0015.0.002 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 
3.3.90.00.00.00.00.0100 Aplicações Diretas 10.000,00
 
Art. 3 - Os recursos de que trata o artigo anterior, correrão por 
conta da dotação orçamentária vigente.

Art. 4 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Governador Celso Ramos, 28 de Junho de 2010.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

Lei 690/2010 
LEI Nº. 690, DE 28 DE JUNHO DE 2010.
Denomina Via Pública que menciona e dá outras providências.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador 
Celso Ramos, faz saber a todos os habitantes deste município, 
que a câmara municipal de vereadores aprovou e ele sanciona a 
seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada Travessa Joel José da Cunha a Travessa 
Nº 103, localizada em Areias de Baixo, neste Município.

Art. 2º -  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º -  Revogam-se as disposições em contrário.

Governador Celso Ramos, 28 de Junho de 2010.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

Lei 691/2010 
LEI Nº. 691, DE 28 DE JUNHO DE 2010.
Denomina Via Pública que menciona e dá outras providências.

ANÍSIO ANATÓLIO SOARES, Prefeito Municipal de Governador 
Celso Ramos, faz saber a todos os habitantes deste município, 
que a câmara municipal de vereadores aprovou e ele sanciona a 
seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada Rua João do Delo a Rua nº. 296, loca-
lizada no bairro de Areias do Meio, neste Município.

Art. 2º - Fica denominada Travessa Joaquim Castanheiro a Tra-
vessa nº. 109, localizada no bairro de Areias do Meio, neste Muni-
cípio.

Art. 3º -  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º -  Revogam-se as disposições em contrário.

Governador Celso Ramos, 28 de Junho de 2010.
ANÍSIO ANATÓLIO SOARES
Prefeito Municipal

Guaramirim

Prefeitura MuniciPal

Extrato Contrato 106/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
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Extrato Contrato 65/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 65/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada: MGRB TINTAS LTDA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E PINTURA PARA 
CONSTRUÇÃO DAS 40 CASAS POPULARES.                           
Valor: R$ 15.860,00 (QUINZE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA)
Vigência: INÍCIO: 28/04/2010         TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão n° 51/2010

Guaramirim-SC, 30 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 66/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 66/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada:  LOCADORA DE MAO DE OBRA R V A LTDA
Objeto:  AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SER-
VENTE, COM NO MÍNIMO 02 (DOIS) PEDREIROS E 02 (DOIS) 
SERVENTES, COM DESPESAS DE EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE, 
ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPREITEIRA.                           
Valor: R$ 117.733,50 (CENTO E DEZESSETE MIL E SETECENTOS E 
TRINTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )
Vigência: INÍCIO: 08/04/2010         TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão n° 38/2010

Guaramirim-SC, 10 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 67 /2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 67/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada:   Empreitera Kalb Ltda EPP
Objeto:   FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA 
PARA COBERTURA DO GINÁSIO DA ESCOLA ARMIM BYLAARDT.                           
Valor: R$ 31.005,31 (TRINTA E HUM MIL E CINCO REAIS E TRIN-
TA E HUM CENTAVOS).
Vigência: INÍCIO: 12/04/2010         TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Convite n° 53/2010

Guaramirim-SC, 15 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 68/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 68/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada: EXCLUSIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Licitação: Convite  n° 43/2010

Guaramirim-SC, 26 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 43/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 43/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada:  Humanity - Centro de Negócios, Pesquisa e Desen-
volvimento Social Ltda.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE RE-
FORMA ADMINISTRATIVA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA-
RAMIRIM.
Valor: R$ 66.500,00 (sessenta e seis mil e quinhentos reais)
Vigência: INÍCIO: 01/04/2010         TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Convite  n° 39/2010

Guaramirim-SC, 06 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 50/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 50/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada:  Humanity - Centro de Negócios, Pesquisa e Desen-
volvimento Social Ltda.
Objeto: ELABORAR DOCUMENTO BALIZADOR DAS AÇÕES DA 
GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PLANEJAMENTO ES-
TRATÉGICO.                            
Valor:R$ 68.500,00 ( SESSENTA E OITO MIL E QUINHENTOS RE-
AIS ).
Vigência: INÍCIO: 08/04/2010         TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Convite  n° 37/2010

Guaramirim-SC, 10 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 62/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 62/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada: CHICO SERVIÇOS DE PINTURA LTDA -ME.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E ELETRICIS-
TA PARA AS 40 CASAS POPULARES.                            
Valor: R$ 25.200,00 (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)
Vigência: INÍCIO: 28/04/2010         TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão n° 50/2010

Guaramirim-SC, 30 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal
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Guaramirim-SC, 26 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 74/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 74/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada : EXTR.E COM.DE AREIA OTTOMAR LTDA -EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE AREIA DE REBOCO E SEIXO PARA DRE-
NAGENS DE RUAS, PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REPARO DE 
CALÇAMENTOS.                           
Valor: R$  126.000,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL REAIS )
Vigência: INÍCIO: 19/04/2010   TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão  n° 08/2010

Guaramirim-SC, 22 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 75/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 74/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada :  L. T. WONSIEWSKI & CIA LTDA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE AREIA DE REBOCO E SEIXO PARA DRE-
NAGENS DE RUAS, PEQUENAS CONSTRUÇÕES E REPARO DE 
CALÇAMENTOS.                           
Valor: R$  52.125,00 (CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E VINTE 
E CINCO)
Vigência: INÍCIO: 19/04/2010   TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão  n° 08/2010

Guaramirim-SC, 22 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 77/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 77/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada :    SERRANA ENGENHARIA LTDA
Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ELÉTRI-
CA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, VISANDO A AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM                           
Valor: R$ 171.438,12 (CENTO E SETENTA E HUM MIL E QUATRO-
CENTOS E TRINTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)
Vigência: INÍCIO: 24/04/2010    TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Tomada de Preço  n°  48/2010

Guaramirim-SC, 27 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LO-
CAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.                           
Valor: R$ 16.504,80 (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS E QUATRO 
REAIS E OITENTA CENTAVOS )
Vigência: INÍCIO: 12/04/2010         TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão n° 36/2010

Guaramirim-SC, 15 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 70/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 70/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada: VOCE COMÉRCIO DE CALCADOS LTDA - ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE BOLAS.                           
Valor: R$ 4.308,15 (QUATRO MIL E TREZENTOS E OITO REAIS E 
QUINZE CENTAVOS)
Vigência: INÍCIO: 06/04/2010        TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão n° 42/2010

Guaramirim-SC, 08 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 71/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 71/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada: RÉGIS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE BOLAS.                           
Valor: R$ 6.924,00 (SEIS MIL E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO 
REAIS)
Vigência: INÍCIO: 06/04/2010    TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão n° 42/2010

Guaramirim-SC, 08 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 72/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 72/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada:  CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFOR-
MAÇÃO LTDA
Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CES-
SÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZA-
DASINTEGRADOS PARA GESTOR ESCOLAR DE ENSINO, VISAN-
DOATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO.                           
Valor: R$  17.942,74 ( Dezessete mil novecentos e quarenta e dois 
reais e setenta e quatra centavos )
Vigência: INÍCIO: 15/04/2010    TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Convite  n° 47/2010
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Contratada :  EXTR. E COM. DE AREIA OTTOMAR LTDA -EPP
Objeto:  AQUISIÇÃO DE MACADAME VERMELHO, MACADAME 
PRETO E BARRO VERMELHO PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS 
EM RUAS DESGASTADAS PELAS CHUVAS, ABERTURA DE NOVAS 
ESTRADAS E RUAS, PRIMEIRA CAMADA DE ATERRO EM RUAS 
DE B AIXADA ELEVADA COMO TAMBÉM PARA DEMAIS SERVIÇOS 
PERTINENTES AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA.                           
Valor: R$  157.900,00 (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL E NO-
VECENTOS REAIS )
Vigência: INÍCIO: 19/04/2010      TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão n°  16/2010

Guaramirim-SC, 27 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 88/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 88/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada :   L. T. WONSIEWSKI & CIA LTDA - ME
Objeto:  AQUISIÇÃO DE MACADAME VERMELHO, MACADAME 
PRETO E BARRO VERMELHO PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS 
EM RUAS DESGASTADAS PELAS CHUVAS, ABERTURA DE NOVAS 
ESTRADAS E RUAS, PRIMEIRA CAMADA DE ATERRO EM RUAS 
DE B AIXADA ELEVADA COMO TAMBÉM PARA DEMAIS SERVIÇOS 
PERTINENTES AO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA.                           
Valor: R$   19.000,00(DEZENOVE MIL REAIS )
Vigência: INÍCIO: 19/04/2010      TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão n°  16/2010

Guaramirim-SC, 27 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 89/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 89/2010

Contratante:  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Contratada :    FIAT AUTOMÓVEIS S/A
Objeto:   AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ZERO QUILÔMETROS PARA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.                           
Valor: R$  98.686,00 (NOVENTO E OITO MIL E SEISSENTOS E 
OITENTA E SEIS REAIS  )
Vigência: INÍCIO: 06/05/2010      TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão n°  04/2010

Guaramirim-SC, 27 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato n° 18/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 18/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada: INSTITUTO EUVADO LODI - IEL/SC

Extrato Contrato 78/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 78/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada :     M.R.A. CARTOES E MEDALHAS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA SECRETA-
RIA DE ESPORTES                           
Valor: R$  13.047,50 (TREZE MIL E QUARENTA E SETE REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS)
Vigência: INÍCIO: 14/04/2010    TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão   n°  44/2010

Guaramirim-SC, 16 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 80/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 80/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada :      CASA DOS TROFÉUS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA SECRETA-
RIA DE ESPORTES                           
Valor: R$   3.498,00 (TRES MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E 
OITO REAIS)
Vigência: INÍCIO: 14/04/2010    TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão   n°  44/2010

Guaramirim-SC, 16 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 85/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 85/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada :  EMPREITERA MAO OBRA LADIANI LTDA ME
Objeto:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RO-
ÇADA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE GUARAMIRIM.                           
Valor: R$ 322.200,00 ( trezentos e vinte e dois mil e duzentos 
reais )
Vigência: INÍCIO: 05/05/2010  TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Tomada de Preço n° 06/2010

Guaramirim-SC, 12 de Maio de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato 87/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 87/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
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Guaramirim-SC, 26 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Cotrato 63/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 63/2010

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
Contratada: FRANCISCO A S RUBINIHC ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE PINTOR E ELETRICIS-
TA PARA AS 40 CASAS POPULARES.                            
Valor: R$ 28.675,00 (VINTE E OITO MIL E SEISCENTOS E SETEN-
TA E CINCO REAIS)
Vigência: INÍCIO: 28/04/2010         TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão n° 50/2010

Guaramirim-SC, 30 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
PREFEITO MUNICIPAL

Herval do Oeste

Prefeitura MuniciPal

Portaria Nº 613/2010
PORTARIA Nº 613/2010
                                          
Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE: 
Reduzir a Carga Horária, de 40 horas para 20 horas semanais, 
reduzindo-se proporcionalmente o vencimento a contar de 04 de 
março de 2010, da Servidora JUSSARA DE OLIVEIRA ANDOLFAT-
TO (Matr. 3150), a qual exerce a função de Professor, Nível - 2, 
Referência - A, do anexo III, constante do Quadro de Pessoal 
do Poder Executivo Municipal, conforme Comunicação Interna Nº. 
082/2010, da Secretaria Municipal de Educação, e de conformida-
de com o que preceitua o Art. 24 § 2º da LC 191/2005, Estatuto 
dos Servidores Públicos deste Município. 

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,  revoga-
das as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 25 de junho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 614/2010
PORTARIA Nº 614/2010

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE: 
Contratar em Caráter Temporário, a Senhora ROSANGELA  APA-

Objeto: CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS PARA SUPRIR A DE-
MANDA DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS BÁSICAS.
Valor: R$ 16.896,00 (dezesseis mil e oitocentos e noventa e seis 
reais)
Vigência: INÍCIO: 16/02/2010         TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão Presencial n° 11/2010

Guaramirim-SC, 03 de Março de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato n° 32/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 32/2010

Contratante: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE GUARAMIRIM
Contratada: VIVO S.A
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI-
ÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR
Valor:R$ 11.208,00 (ONZE MIL E DUZENTOS E OITO REAIS)
Vigência: INÍCIO: 13/04/2010         TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão Presencial n° 46/2010

Guaramirim-SC, 26 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato n° 33/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 33/2010

Contratante: FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL
Contratada: VIVO S.A
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI-
ÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR
Valor:R$  8.898,00 (OITO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E 
OITO REAIS
Vigência: INÍCIO: 13/04/2010         TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão Presencial n° 46/2010

Guaramirim-SC, 26 de Abril de 2010
NILSON BYLAARDT 
Prefeito Municipal

Extrato Contrato n° 34/2010
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM
HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato: 34/2010

Contratante: HOSPITAL MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO
Contratada: VIVO S.A
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVI-
ÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR
Valor: R$ 2.742,00 (DOIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E 
DOIS REAIS)
Vigência: INÍCIO: 13/04/2010         TÉRMINO: 31/12/2010
Licitação: Pregão Presencial n° 46/2010
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Portaria Nº 617/2010
PORTARIA Nº. 617/2010

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d´Oeste (SC), no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei 
Orgânica Municipal, 

RESOLVE:
CONCEDER Licença Maternidade pelo período de 120 (cento e 
vinte) dias, a contar de 22 de Junho de 2010 até 19 de Outubro 
de 2010, conforme preceitua o Artigo 76 da Lei Complementar Nº. 
191/2005, à Servidora ELIZIANE RODRIGUES DA SILVA, (Matr. 
382), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Professora - 
Nível - 6 - Referência "D", 40 horas semanais, constante do Qua-
dro de Pessoal do Poder Executivo Municipal.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d´Oeste  (SC), em 25 de Junho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 619/2010
PORTARIA Nº 619/2010

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de   Herval d' Oeste (SC), 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54 da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Conceder Incorporação de Adicional de Insalubridade, ao Servidor 
Waldemar Antonio da Silva (Matr. 172), ocupante do Cargo de 
Provimento Efetivo de Auxiliar Administrativo, Nível 4/1, Referên-
cia "E", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do 
Poder Executivo Municipal, conforme dispõe a LC Nº. 006/1994, 
art. 59 e 61 e a LC Nº. 197/2006, art. 68, referente ao período 
aquisitivo compreendido entre Maio de 2002 e Outubro de 2008, 
num percentual de 11,85% sobre o menor vencimento pago pelo 
município para cargo de provimento efetivo.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
Publique-se e cumpra-se.  

Herval d' Oeste (SC), em 28 de Junho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 620/2010
PORTARIA Nº 620/2010

NELSON GUINDANI, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE,   
AVERBAR O TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO, da Servidora 
Oliva de Oliveira Dacas (matr. 347), ocupante do cargo de Pro-
vimento Efetivo do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Muni-
cipal, de Agente de Serviços Gerais, Nível - 1, Referência - "F",  
conforme Certidão nº 20022040.1.00033/10-5 de 10.06.2010, 
expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, refe-
rente aos períodos de 01.09.1973 a 03.05.1976, de 10.11.1976 
a 01.09.1979, de 01.07.1982 a 16.08.1982, de 01.03.1987 
a 30.09.1987, de 16.06.1988 a 02.08.1989, de 01.10.1990 a 

RECIDA GOULART RIBEIRO (Matr. 3214), a partir de 22 de junho 
de 2010 até o término do ano letivo, para exercer a função de 
Professor, Nível - 2 - Referência "A", 40 horas semanais, turno ves-
pertino, Educação Infantil, junto ao CMEI Criança Feliz, aprovada 
pelo Processo Seletivo 004/2009 - SMECE de 17 de dezembro de 
2009, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Munici-
pal, de conformidade com o que preceitua a Lei Complementar Nº 
124/2001. Sendo que seu contrato de trabalho será regido pelo 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Herval d`Oeste.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d`Oeste (SC), em 25 de Junho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 615/2010
PORTARIA Nº 615/2010
                                           
Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE: 
Alterar os efeitos da Portaria 203/2010, da Servidora TALITA MI-
GUELÃO (Matr. 3163), a partir de 01 de junho de 2010, onde se 
lê: Professor, Nível 2, Referência "A", 20 horas semanais leia-se: 
Professor Leigo, 20 horas semanais, constante do Quadro de Pes-
soal do Poder Executivo Municipal.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 25 de junho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 616/2010
PORTARIA Nº 616/2010

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Conceder Progressão Funcional à servidora LUCIA DAS GRACAS V. 
GUARAGNI (Matr. 15), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo 
de Auxiliar de Contabilidade, (Cargo em Extinção), 40 horas se-
manais, em (+2%), a partir de março de 2009, conforme dispõe 
a Lei Complementar Nº 0191/2005.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 25 de Junho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal
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Errata de Dispensa de Licitação
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE HERVAL D\'OESTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ERRATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório nº 0091/2010
Dispensa de Licitação nº 0028/2010

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social
Objeto: Locação de máquina fotocopiadora multifuncional e cen-
tral telefônica PABX para a Secretaria de Assistência Social.
Contratada: Herval Papelaria Ltda ME
Valor:
Onde se lê: Valor: R$ 2.380,00;
Leia-se: Valor: R$ 2.040,00
Vigência:
Onde se lê: Vigência:De 22/06/2010 a 31/12/2010.
Leia-se: Vigência: 01/07/2010 a 31/12/2010.
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, 
artigo artigo 24, Inciso II.

Herval d\'Oeste (SC), 28 de junho de 2010.
QUÊNIA BRINKMANN
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social

Pregão Presencial N° 029/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
PROCESSO LICITATÓRIO N° 087/2010
PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2010
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL 
D'OESTE
TIPO: Menor preço por Item

OBJETO
Assinatura de jornais locais que possuam paginas especiais com 
as atividades dos alunos das escolas municipais, com atividades 
de capacitação para os professores, coordenadores e orientadores 
pedagógicos, bem como para a divulgação de matérias educacio-
nais, durante o exercício financeiro de 2010.

ENTREGA DOS  ENVELOPES
Até às 14:00 horas do dia 13/07/2010.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: 
Prefeitura Municipal de Herval d'Oeste, situada na Rua Nereu Ra-
mos, n° 389, Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), Sala de 
Reuniões do Setor de Compras e Licitações.
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei federal nº. 
10.520 de 17 de julho de 2002, e Lei Complementar nº. 123, de 
14 de dezembro de 2006, Decreto Municipal 2577/2009. e demais 
legislação vigente e pertinente à matéria

EDITAL NA ÍNTEGRA
O Edital na íntegra está à disposição dos interessados no Setor 
de Compras e Licitações, situado na  Rua Nereu Ramos, n° 389, 
Centro, na cidade de Herval d'Oeste (SC), ao custo de R$ 11,90 
(onze reais e noventa centavos),  ou no site www.hervaldoeste.
sc.gov.br. onde poderão retirá-Io, mediante identificação, ende-
reço, número de telefone, fac-simile e/ou e-mail e CNPJ ou CPF, 
sem custo adicional.
Outras informações pelo fone (49) 3554 0922.

Herval d'Oeste, 29 de junho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

30.11.1990, de 12.02.1993 a 31.12.1994 (totalizando  09 anos, 
04 meses e 20  dias); ao período de 01.01.1995 a 30.06.2010 
(totalizando 15 anos, 06 meses e 01 dia), conforme Certidão nº 
46 de 2010 de 28.06.2010, expedida pela Prefeitura de Herval d' 
Oeste; perfazendo para fins de aposentadoria, um cômputo geral 
de 24 anos, 11 meses e 01 dia de Tempo de Contribuição.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revoga-
das as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.
           
Herval d' Oeste (SC), em 28 de junho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito de Herval d' Oeste

Portaria Nº 621/2010
PORTARIA Nº. 621/2010

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d`Oeste (SC), no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE:
CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 14 
de junho de 2010 por prazo indeterminado, com fulcro no Artigo 
71, inciso I, §1º, da Lei Complementar Nº 191/2005, à Servido-
ra ROSANGELA MARIA DALLA COSTA SILVA (Matr. 3201), a qual 
exerce as funções de Professor, Nível 1, Referência "A", 40 horas 
semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo 
Municipal, conforme determina a Legislação Específica do Regime 
Geral de Previdência Social (INSS).

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 
Publique-se e cumpra-se.

Herval d'Oeste (SC), em 28 de junho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria Nº 622/2010
PORTARIA Nº 622/2010

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d' Oeste (SC), no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei 
Orgânica Municipal,

RESOLVE: 
CONCEDER Licença para Tratamento de Saúde, a contar de 25 de 
junho de 2010, por tempo indeterminado, com fulcro no Artigo 
71, inciso I, §1º, da Lei Complementar Nº 191/2005, à Servidora 
ROZEMARI APARECIDA DANIELI HACK (Matr. 590), ocupante do 
Cargo de Provimento Efetivo de Professor, Nível/Referência - 3/C, 
40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder 
Executivo Municipal, conforme determina a Legislação Específica 
do Regime Próprio de Previdência Social (IPREVI).

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d`Oeste (SC), em 28 de Junho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal
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Imbituba

Prefeitura MuniciPal

Portaria DGP/SEAGP N.º 222/2010
PORTARIA DGP/SEAGP N.º 222, de 28 de junho de 2010.   
Dispõe sobre fixação de período de fruição de férias e dá outras 
providências.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚ-
BLICA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legis-
lação em vigor; 

RESOLVE:
Art. 1º Fixar o período de fruição das férias concedidas a servido-
ra IRENE BORGES MACHADO, Servente Merendeira, nos termos 
da Sentença exarada nos autos da AT n.º 148/2006, conforme 
quadro abaixo:

Período aquisitivo Fruição

2003/2004 2/8/2010 a 31/8/2010

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.

Imbituba SC, 28 de junho de 2010.
DANIEL VINÍCIO ARANTES NETO
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Registre-se e publique-se:
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa 
Catarina - DOM/SC

ANDREZA BARCELOS CARVALHO
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas

Irineópolis

Prefeitura MuniciPal

Extrato Processo Licitatorio 24/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 24/2010
TOMADA DE PREÇOS N.º 10/2010

O Município de Irineópolis,  torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará no dia 21 de julho de 2010, ás 09:00 
horas, Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preços para 
Obras e Serviços de Engenharia, com critério de adjudicação Me-
nor Preço Global,de acordo com a Lei n.º  8.666/93, visando a  
Construção de um muro de contenção no N.E. Guilherme Bossow, 
na localidade do Rio Branco, com extensão de 77,40 m², edifica-
ção em alvenaria, incluindo materiais e mão de obra, de acordo 
com Projetos, Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro 
e Planilha orçamentaria. O Edital de Licitação encontra-se a dis-
posição dos interessados, no Departamento de Compras e Licita-
ções, no horário das 08:00 às 11:30 e das 13:00as 16:00  hs, sita 
a Rua Paraná, n.º 200, Centro, Irineópolis SC, Fone 47 36251111 
e 36251144,  no site www.irineopolis.sc.gov.br.

Irineópolis, 28 de junho de 2010.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal
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Folha:  1/1

CNPJ:

C.E.P.:

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE BOITEUX              

RUA 16 DE JUNHO, 13

Nr.:  16/2010 - PR
PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:   840/2010
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Processo de Licitação:
Processo Administrativo:

25/2010
Data do Processo: 02/06/2010

79.372.553/0001-25

89145-000 JOSE BOITEUX - SC-

Fone:  (47) 3352-7111 15/06/2010Data da Homologação:
Seqüência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 15/06/2010

(Empenho nr.: 1601)

05.042.342/0001-98CNPJ:

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Código: Telefone:

Inscrição Estadual:

Endereço: ROD BR 470 - KM 125 - PORTAO 1 
Fornecedor: PRE-FABRICAR CONCRETOS LTDA 

Cidade: IBIRAMA  -  SC   -   CEP: 89140-000

1511 (47) 3357-9000
Banco:
Agência:
Conta Corrente:

Dotações Utilizadas:

Condições de Pagto:

Prefeitura Municipal -  - 
Prazo Entrega/Exec.:
Local de Entrega:

10/30/60 dias proporcionais
3 (três) dias 

Referente ao fornecimento de 50 (cinqüenta) metros cúbicos de concreto usinado fck 20 mpa para utilização na construção do 
fundamento do Centro de Múltiplo Uso de José Boiteux/SC, conforme anexo I do presente edital.

2.006.3.3.90.00.00.00.00.00 (40) - Manutenção Geral da Secretaria de Administração  Saldo: 35.733,81

Referente ao fornecimento de 50 (cinqüenta) metros cúbicos de concreto usinado fck 20 mpa para utilização na construção do 
fundamento do Centro de Múltiplo Uso de José Boiteux/SC, conforme anexo I do presente edital.

03 - Secretaria de Administração e Finanças
01 - Secretaria de Administração e Finanças
3 - Secretaria de Administração e Finanças

Órgão:
Unidade:
Centro de Custo:

Objeto da Compra:

Observações:

Fonte de Recurso: Recursos Ordinários

Compl. Elemento: 3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo

Item Quantidade Unid Especificação Marca Preço Unitário Preço Total

50,00  Concreto usinado fck 20 Mpa (m3) (17-01-0218) 245,00    12.250,001 M3

(Valores expressos em Reais R$)
0,00

12.250,00

Total Geral:
Desconto:

Total Líquido:

12.250,00

---------------------------------------------------------------------------
Dilson da Silva

Responsável pelo Setor Compras

-----------------------------------------------------------------------------
José Luiz Lopes - Prefeito Municipal

JOSE BOITEUX,   15   de  Junho   de   2010

José Boiteux

Prefeitura MuniciPal

Autorização de Fornecimento 840/2010 - PMJB
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Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁL-
TICA E LAJOTA
Contratado: Ktop Topografia e Projetos Ltda
Prazo de Vigência: 12/04/2010 à 31/12/2010
Valor: R$ 99.900,00 (noventa e nove mil e novecentos reais)

HÉLIO LUIZ BUNN
Prefeito Municipal

Luzerna

Prefeitura MuniciPal

Extrato de edital de pregão pml. 017.2010
EDITAL
Pregão Presencial nº 017/2010

A PREFEITURA DE LUZERNA (SC), por intermédio do Prefeito Mu-
nicipal, NORIVAL FIORIN, leva ao conhecimento dos interessados 
que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL.
OBJETO: Contratação de empresa de transporte rodoviário de 
passageiros para realizar viagens especiais destinadas ao trans-
porte de alunos para participação de atividades pedagógicas, edu-
cativas e culturais previstas no calendário escolar do Complexo 
Educacional São Francisco, durante o exercício de 2010.  
REGIMENTO: Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e Decreto Municipal 
nº 708 de 06/01/06, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93 de 
21/06/1993 e alterações posteriores.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h do dia13 de Julho de 2010.
ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E SESSÃO DE 
LANCES: às 08h10min do dia 13 de Julho de 2010.
OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br 
MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

Massaranduba

Prefeitura MuniciPal

Decreto Nº 1975 
DECRETO Nº 1975 DE 29 DE JUNHO DE 2010.
HORÁRIO DE TRABALHO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO DIA 
DO JOGO DA COPA DO MUNDO.

O Prefeito Municipal de Massaranduba (SC), no uso de suas atri-
buições, DECRETA:

Art. 1.º Fica decretado o seguinte horário de trabalho no dia do 
jogo da copa do mundo para os servidores municipais:
      
I - Dia 02.07.10 horário de trabalho: 07h30min às 10h30min, com 
retorno às 13h30min às 17h30min.

Art. 2.º O presente Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Massaranduba, em 29 de Junho de 2010
MARIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra.

MAURÍCIO PRAWUTZKI
Secretário de Administração e Finanças

Lauro Muller

Prefeitura MuniciPal

TP 35/2010
Estado de Santa Catarina
HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGE 
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº  35/2010
Edital : Tomada de Preços para Compras e Serviços
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL 
MUNICIPAL HENRIQUE LAGE

Abertura às 10:00 horas do dia 19 de julho de 2010.

Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e 
Horário: Rua Walter Vetterli, 239, nos dias úteis, da segunda à 
sexta, das
08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone 48-
3464 3122

Lauro Muller, 30 de junho de 2010.
MORGANA FERNANDES
Comissão Permanente de Licitação

Contrato 16/2010
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Lauro Müller
EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2010
Processo Licitatório nº 18/2010 - Dispensa para Compras e Servi-
ços nº 18/2010

Objeto: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SE-
CRETARIA DA FAMÍLIA E AÇÃO SOCIAL
Contratado: Schambeck e Citadin Ltda
Prazo de Vigência: 21/01/2010 à 31/12/2010
Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais)

HÉLIO LUIZ BUNN
Prefeito Municipal

Contrato 49/2010
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Lauro Müller
EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2010
Processo Licitatório nº 50/2010 - Convite para Compras e Serviços 
nº 50/2010

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA
Contratado: G.B. Serviços de Terraplanagem Ltda ME
Prazo de Vigência: 22/03/2010 à 31/12/2010
Valor: R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais)

HÉLIO LUIZ BUNN
Prefeito Municipal

contrato 56/2010
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Lauro Müller
EXTRATO DE CONTRATO Nº 56/2010
Processo Licitatório nº 61/2010 - Convite para Compras e Serviços 
nº 61/2010
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faz saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Muni-
cipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - Ficam declarados inservíveis, em razão do tempo de uso 
e/ou de seu estado físico, os bens patrimoniais constantes em 
anexo a esta lei, integrante e inseparáveis da mesma.

Art. 2º Fica autorizado a baixa do registro dos referidos bens do 
Patrimônio Municipal.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Paulo Lopes, 29 de junho de 2010.
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei no Diário Oficial dos Municípios, em 30 
de junho de2010.

ZENON BERTO BORGES
Secretário M. de Administração

ANEXO I

ESCOLA IVO SILVEIRA (PENHA)

BENS PLACA CÓDIGO

Liquidificador 2277 2202

Liquidificador Arno, branco, 2 velocidades 2890 2752

cadeira estofada 3104 2402

cadeira estofada 3099 2396

cadeira estofada 3106 2404

cadeira estofada 3098 2395

mesa de micro computador 2534 2388

estabilizador 2417 2552

estabilizador 2692 2546

estabilizador 2683 2537

estabilizador 2691 2545

estabilizador 1288 1334

aparelho telefônico 1777 1598

carteira 2630 2484

carteira 1476 1515

carteira 618 718

carteira 1557 1621

cadeira estofada 3095 2391

ESCOLA TARGINA BOAVENTURA (RIBEIRÃO)

BENS PLACA CÓDIGO

fogão industrial c/ 4 bocas 2157 1959

refrigerador branco 1973 678

fogão industrial c/ 2 bocas, esmaltado, cinza 3900 2161

SECRETARIA DE OBRAS

BENS PLACA CÓDIGO

Mesa de reuniões 905 330

Mesa padrão imbuia 0,60 x 0,90 x 1,00 260 875

Medidor trifásico - 903

Máquina Olivetti TEKNE 3 3247 926

Novo Horizonte

Prefeitura MuniciPal

Decreto Nº 1797/2010
DECRETO Nº 1.797/2010 de 24 de Junho de 2010.
DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-
TAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO EXERCICIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em conformi-
dade com o disposto nos arts. 41- I, 42 e 43 - II, da Lei Federal 
4.320, e amparado pela Lei Orçamentária 406/2009.

Considerando os repasses referentes aos Convênios firmados 
através da SDR de São Lourenço d´Oeste e Governo do Estado 
com o município de Novo Horizonte neste exercício de 2010, atra-
vés dos processos de SR 938/10-6 e SR 937/10-0,

DECRETA:
Art. 1o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédi-
to adicional suplementar por excesso de arrecadação do exercício 
de 2010, no orçamento vigente, no valor de R$ 24.998,00 (Vinte e 
quatro mil novecentos e noventa e oito reais), relativos a recursos 
vinculados, assim consignados:

50.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSP. OBRAS E MEIO 
AMBIENTE
50.01 - DEPARTAMENTO DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS
Atividade 2.021 - Manut. Planej. Serviços Municipais
Elemento de Despesa 4.4.90.01.0062.000000 Aplicações Dire-
tas......................... R$     9.999,00

50.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Projeto 1.010 - Apoio na Ampliação de eletrificação rural
Elemento de Despesa 4.4.90.01.0062.000000 Aplicações Dire-
tas......................... R$    14.999,00

TOTAL SUPLEMENTADO........................................R$   24.998,00

Art. 2o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte - SC
Em 24 de Junho de 2010.
SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Paulo Lopes

Prefeitura MuniciPal

Lei Nº 1397
LEI Nº 1397 DE 29 DE JUNHO DE 2010
Declara inservíveis e autoriza a baixa dos bens patrimoniais que 
menciona e dá outras providências.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, 



Página 278DOM/SC - Edição N°52030/06/2010 (Quarta-feira)

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Rio do Sul

Prefeitura MuniciPal

Lei Municipal n° 4.998/2010
LEI Nº 4.998, de 21 de junho de 2010.
"INSTITUI O DIA MUNICIPAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA"

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:
Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara 
de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o - Fica instituído e incluído no Calendário do Município de 
Rio do Sul o DIA MUNICIPAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, a 
ser comemorado, anualmente, no dia 05 de outubro. 
Art. 2o - VETADO. 
Art. 3o - A Micro e Pequena Empresa a ser homenageada será 
indicada num consenso da própria AMPE, obedecendo aos se-
guintes itens: 
I - Os associados da AMPE em assembléia decidirão em votação 
o nome da homenageada, obedecendo a critérios estabelecidos 
pela mesma; 
II - Feita a escolha, a AMPE terá o prazo de 20 dias antes da data 
comemorativa para apresentar ao Secretário responsável o nome 
da homenageada; 
III - O Secretário após receber o comunicado, terá o prazo de 10 
dias para designar local e hora para a realização da solenidade 
de entrega de diploma ao homenageado, comunicando a AMPE; 
Art. 4o - As despesas decorrentes da aplicação da Lei, correrão 
por conta de verba orçamentária própria, suplementada se ne-
cessária.
Art. 5o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal 21 de junho de 2010.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Lei Municipal n° 4.999/2010
LEI Nº 4.999, de 22 de junho de 2010.
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO  RECEBER  POR DOAÇÃO  DO 
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, IMÓVEL QUE ES-
PECIFICA ."

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:
Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara 
de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
            
Art. 1º  - Fica o Município de Rio do Sul, através do Chefe do 
Poder Executivo, devidamente autorizado a receber por doação 
do  Governo do Estado Santa Catarina,  o imóvel contendo área 
de terra com  12.904,00 m2 (doze mil, novecentos e quatro me-
tros quadrados) localizado à Ladeira Porto Velho, Bairro Boa Vista 
nesta cidade, onde se encontra edificado o Centro Social Urbano.

Parágrafo único. O imóvel objeto da presente doação está devida-
mente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas 
da Comarca de Rio do Sul, sob o nº 14.434 e cadastrado na Secre-
taria de Estado da Administração sob o nº 01740.

Art. 2º  -  O imóvel objeto da presente doação, em conformidade 
com o art.2º da Lei nº 14.818, de 31 de julho de 2.009 deverá ser 
utilizado  para o desenvolvimento de atividades em áreas sociais 
de interesse  do Município.

Art. 3° -  As despesas necessárias para  a concretização dos ob-

Roçadeira FS 280 STIHL 1300 1339

Roçadeira lateral gasolina FS 220 2379 1921

Roçadeira lateral gasolina FS 220 2380 1931

Serra Circular 5806-220v MAKITA 2862 2719

CENTRO EDUCACIONAL DONA OLGA (AREIAS)

BENS PLACA CÓDIGO

Mesa de computador 3674 3317

Liquidificador 2181 2167

ESCOLA ERNESTINA PEREIRA MARTINS (SOROCABA)

BENS PLACA CÓDIGO

Liquidificador Britânia Silenium 1642 1738

Fogão Giorno Mueller 2019 1918

Mimeógrafo Memmo 2021 2109

CONTROLE INTERNO

BENS PLACA CÓDIGO

Máquina Fotográfica Digital 3956 3475

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

BENS PLACA CÓDIGO

CPU LG 52X MAX 2408 2264

ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA 3809 3441

Mesa p/ Computador cor azul c/ detalhe branco 1834 1664

Cadeira fixa sem braço 887 312

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

BENS PLACA CÓDIGO

Mesa Cerejeira pinus, envernizada 0,75x1,25 402 46

Cadeira envernizada / pinus 403 47

Cadeira envernizada / pinus 404 48

Cadeira envernizada / pinus 405 49

Cadeira envernizada / pinus 406 50

Estabilizador Eletrônico Marca UPSAI 2383 2241

Roteador DSL 500 c/ filtro, cinza, marca D.LINK 2915 2801

Estabilizador PHOENIX 250 2382 2240

Cadeira Triplex, grafite, marca adélia móveis 2997 2783

ar condicionado 7500 btus, marca springer 2317 2225

ESCOLA DO MORRO DO FREITAS

BENS PLACA CÓDIGO

Cadeira Giratória estofada 3052 664
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Gabinete do Prefeito Municipal 22 de Junho de 2010.
MILTON HOBUS
Prefeito municipal

Decreto nº 1290/10
DECRETO N° 1.290,  de 16 de junho de 2010.
"ANULA PROCESSO LICITATÓRIO REPRESENTADO PELO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº  030/2010-FMS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no 
uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgâni-
ca do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica anulado o processo licitatório representado pelo 
Pregão Presencial nº 030/2010 do Fundo Municipal de Saúde de 
02/06/2010.

Parágrafo Único - A anulação decidida no "caput" deste artigo, se 
dá em razão de interesse público.

Art. 2° -   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° -   Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal 16 de junho de 2010.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal  

LUIZ CARLOS ZANIS                    
Presidente do Fundo Municipal de Saúde                   
Vlrm

Decreto nº 1291/10
DECRETO Nº 1.291, 16 de junho de  2010 
"ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR TENDÊNCIA DE 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DE RIO DO SUL."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais e de conformidade com o artigo 12, 
inciso I da Lei Orçamentária  nº 4.951 de 15.12.2009

DECRETA:

Art. 1º - Fica suplementada na importância de R$ 16.884,00 (de-
zesseis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais), por conta da 
tendência do excesso de arrecadação em decorrência de repasses 
do Governo Estadual, a seguinte dotação do orçamento vigente 
do Município de Rio do Sul:

40.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

40.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.090 BLMAC - CEO

3.0.0.0.00 DESPESAS CORRENTES

3.3.0.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3.9.0.00 Aplicações Diretas R$ 16.884,00

TOTAL R$ 16.884,00

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

jetivos desta lei, inclusive com lavraturas de escrituras e outras 
pertinentes correrão à conta de dotações próprias consignadas no 
orçamento municipal em vigor.  

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal 22  de junho de 2010.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Lei Municipal n° 5.000/2010
LEI Nº 5.000, de 22 de junho de 2010.
"AUTORIZA DOAÇÃO DE IMÓVEL PARA VILMAR BUENO DOS SAN-
TOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. "

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DO SUL:
Faço saber a todos os habitantes deste município, que a Câmara 
de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
           
Art. 1º -  Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, devidamente 
autorizado a transferir por doação, à VILMAR BUENO DOS SAN-
TOS, uma área de terra a seguir especificada, de propriedade do 
Município, avaliada em R$ 35.000,00 (trinta cinco mil reais) por 
Comissão designada através do Decreto nº 1.217, de 30 de abril 
de 2.010:
  
I - Um terreno situado no perímetro urbano desta cidade, Bair-
ro Canta Galo, contendo área de 410,64 m², com as seguintes 
medidas e confrontações: fazendo frente com 02 (duas) linhas, 
sendo a primeira uma linha reta com 21,00 metros, com referida 
Rua Rinaldo Mezadri; a segunda uma linha curva 27,67 metros, 
com a Rua Prefeito Wenceslau Borini; Fundos em 47,90 metros, 
com a Rua Aimorés; estremando ao lado direito em 31,00 me-
tros, com terras de Elizabeth de Souza e, do lado esquerdo com 
19,00 metros, com a Rua Prefeito Wenceslau Borini, devidamente 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas desta 
Comarca sob o nº 41453.

Art. 2º -  A doação de que trata esta Lei, é dispensada do proces-
so licitatório, nos termos do Art. 17, I, alínea F, da Lei Federal nº 
8.666/1993 diante do relevante interesse social da questão.

Parágrafo único - A partir da aprovação da presente Lei, compete 
a donatária zelar e manter o imóvel em perfeita conservação e 
manutenção, responsabilizando-se por qualquer reparo ou benfei-
toria que vier a fazer no imóvel, bem como por todos os encargos 
civis, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o 
imóvel.

Art.3º - O imóvel recebido em doação tem finalidade exclusiva-
mente residencial, não podendo ser objeto de doação para tercei-
ros, alienado, locado ou sub-locado, sob pena  de reversão para o 
município, sem direito a qualquer indenização  pelas benfeitorias 
eventualmente  promovidas no imóvel.

Art.4º -   O instrumento de doação firmado entre o município e o 
donatário, deverá ser registrado no Cartório de Registro de imó-
veis da Comarca de Rio do Sul.

Art. 5º - As despesas necessárias para  a concretização dos ob-
jetivos desta lei, inclusive com lavraturas de escrituras e outras 
pertinentes correrão à conta de dotações próprias consignadas no 
orçamento municipal em vigor.  

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

Art. 7º -      Revogam-se as disposições em contrário.
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DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer do Leiloeiro, 
nomeado pelo Decreto nº 1049/09, o resultado do Pregão Presen-
cial  N.º 064  de 02/06/2010,   cujo resumo está representado no 
anexo que integra o presente Decreto, ficando também autorizada 
a Divisão de Suprimentos a proceder a adjudicação em favor dos 
licitantes HELIO ODAIR ISRAEL-ME e SUPERMERCADO PRINCESA 
ISABEL LTDA-ME. 

Art. 2° -   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° -   Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal 21 de junho de 2010.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal  
Vlrm

ANEXO AO DECRETO N° 1.294/2010
Pregão Presencial nº 064/10 de 02.06.2010

Objeto da Licitação: Aquisição de 05 (cinco) itens de carne bovina, 
de frango, salsicha e caldo de peixe para atender setor de meren-
da escolar-Sec. de Educação.

Preço: por item

Participantes: A.G.L. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
LTDA,  HELIO ODAIR ISRAEL-ME e SUPERMERCADO PRINCESA 
ISABEL LTDA-ME. 

Decisão: Pelo critério menor preço o Leiloeiro declarou vencedor o 
licitante HELIO ODAIR ISRAEL-ME no item 001 e SUPERMERCADO 
PRINCESA ISABEL LTDA-ME nos itens 002,003,004 e 005.

Decreto nº 1295/10
DECRETO N° 1.295,  de 23 de junho de 2010.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRE-
SENTADO PELA CARTA CONVITE Nº  070/2010."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no 
uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgâni-
ca do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Comis-
são de Licitações, nomeado pelo Decreto nº 1048/09, o resultado 
da Carta Convite  N.º 070  de 14/05/2010,   cujo resumo está 
representado no anexo que integra o presente Decreto, ficando 
também autorizada a Divisão de Suprimentos a proceder a ad-
judicação em favor do licitante COOPERATIVA ELETRIFICAÇÃO 
RURAL DO VALE DO ITAJAÍ LTDA. 

Art. 2° -   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° -   Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal 23 de junho de 2010.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal  
Vlrm

ANEXO AO DECRETO N° 1.295/2010
Carta Convite nº 070/10 de 14.05.2010

Objeto da Licitação: Contratação de serviços e materiais para exe-
cução de iluminação pública em diversas ruas.

Gabinete do Prefeito Municipal 16 de junho de 2010
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Decreto nº 1292/10
DECRETO N° 1.292,  de 18 de junho de 2010.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRE-
SENTADO PELA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2010-FMAS."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no 
uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgâni-
ca do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores,

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado, de acordo com o parecer da Secre-
taria Municipal de Assistência Social e Habitação, a Dispensa de 
Licitação nº 003/2010,  ficando também autorizada a Divisão de 
Suprimentos a proceder a adjudicação em favor do licitante EGI-
SELI DE MELO-ME. 

Art. 2° -   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° -   Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal 18 de junho  de 2010.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal  

JANE MARIA GHIZZO SCHMIDT                    
Gestora do Fundo Municipal de Assistência Social  
Vlrm

Decreto nº 1293/10
DECRETO N° 1.293,  de 21 de junho de 2010
"NOMEIA EDNEI SANDRI"

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no 
uso das atribuições previstas no inciso X, do Art. 37, da Lei Orgâ-
nica do Município, bem como nas instituídas nas Leis Complemen-
tares n.° 098 e  099, ambas de 24/04/2003, e suas alterações, 

DECRETA:
Art. 1° - Fica nomeado EDNEI SANDRI, para a partir de 22/06/2010, 
exercer o cargo em comissão Diretor de Departamento de Obras 
e Melhorias Viárias.  
                
Art. 2º -  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º -  Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal 21 de junho de  2010
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal
Vlrm

Decreto nº 1294/10
DECRETO N° 1.294,  de 21 de junho de 2010.
"HOMOLOGA RESULTADO DE PROCESSO LICITATÓRIO REPRE-
SENTADO PELO PREGÃO PRESENCIAL Nº  064/2010."

O Prefeito Municipal de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, no 
uso da atribuição prevista no inciso VI do artigo 37 da Lei Orgâni-
ca do Município e daquelas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e 
suas alterações posteriores,
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150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela 
Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica 
Municipal - SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período 
de 26/05/2010 a 24/06/2010, ao servidor municipal MAURICIO 
VISENTAINER, ocupante do cargo de provimento efetivo Profes-
sor, nível 3, classe "C".

Art. 2º    Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 18 de Junho de 2010
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal 
Tas

Portaria Nº 0359/RH
PORTARIA Nº 0359/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, 
em exercício, usando da competência que lhe confere o inciso II, 
do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,
 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 
150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela 
Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica 
Municipal - SIMM), continuidade Licença para Tratamento de Saú-
de no período de 19/06/2010 a 18/07/2010, concedida através da 
Portaria nº 0314/RH de 27/05/2010, a servidora municipal DAYA-
NE PEREIRA DE ANDRADE, ocupante do cargo de provimento efe-
tivo Técnico em Enfermagem, nível 40, faixa 41.

Art. 2º    Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 18 de Junho de 2010
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal 
Tas

Portaria Nº 0360/RH
PORTARIA Nº 0360/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, 
em exercício, usando da competência que lhe confere o inciso II, 
do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,
 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 
150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela 
Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica 
Municipal - SIMM), continuidade da Licença para Tratamento de 
Saúde no período de 16/06/2010 a 30/06/2010, concedida atra-
vés da Portaria nº 0313/RH de 27/05/2010, a servidora municipal 
SALETE CARDOSO, ocupante do cargo de provimento efetivo Au-
xiliar de Enfermagem, nível 30, faixa 32.

Art. 2º    Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 18 de Junho de 2010
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal 
Tas

Extrato de edital 36/2010 FMS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Preço: global

Participantes: COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DO 
VALE DO ITAJAÍ LTDA, ENGECEL ELETRO COMERCIAL LTDA, 
MERCOLUX COMERCIAL ELÉTRICA LTDA e COELZE ELETRIFICA-
ÇÃO LTDA. 

Decisão: Pelo critério menor preço a Comissão de Licitações  de-
clarou vencedor o licitante COOPERATIVA ELETRIFICAÇÂO RURAL 
DO VALE DO ITAJAÍ LTDA.

Portaria Nº 0356/RH
PORTARIA Nº 0356/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, 
em exercício, usando da competência que lhe confere o inciso II, 
do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,
 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 
150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela 
Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica 
Municipal - SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período 
de 17/05/2010 a 15/07/2010, ao servidor municipal IVO BECKER, 
ocupante do cargo de provimento efetivo Marroeiro, nível 20, fai-
xa 21.

Art. 2º    Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 18 de Junho de 2010
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal 
Tas

Portaria Nº 0357/RH
PORTARIA Nº 0357/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, 
em exercício, usando da competência que lhe confere o inciso II, 
do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,
 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 
150, da Lei Complementar Nº 099/2003 e, parecer exarado pela 
Perícia Médica (anexo ao protocolo do Serviço de Inspeção Médica 
Municipal - SIMM), Licença para Tratamento de Saúde no período 
de 17/05/2010 a 08/07/2010, a servidora municipal JOSANE UR-
SULA HEESCH, ocupante do cargo de provimento efetivo Profes-
sor, nível 3, classe "A".

Art. 2º    Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 18 de Junho de 2010
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal 
Tas

Portaria Nº 0358/RH
PORTARIA Nº 0358/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, 
em exercício, usando da competência que lhe confere o inciso II, 
do Art. 37, da Lei Orgânica do Município,
 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder com fundamento no disposto nos Art. 145 ao 
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0307020088
RETRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE 
PERMANENTE BI-RADICULAR 15,00

0307020096
RETRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE 
PERMANENTE C/ 3 OU MAIS RAIZES 15,00

0307020100
RETRATAMENTO ENDODONTICO EM DENTE 
PERMANENTE UNI-RADICULAR 15,00

Periodontia clinica 

0307030016
RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRA-
GENGIVAIS (POR SEXTANTE 2,00

0307030024
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR 
SEXTANTE) 5,00

Consultas médicas / outros profissionais de nivel 
superior

0301010153
PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRA-
MATICA 5,00

0301060037
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO 
BASICA 4,00

Pequenas Cirurgias

0401010031 DRENAGEM DE ABSCESSO 5,00

0401010066
EXCISÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS 
LESOES / FERIMENTOS 5,00

Cirurgia oral

0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECIDUO 5,00

0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE 5,00

0414020359
TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMORRAGIA 
BUCO-DENTAL 5,00

0414020375
TRATAMENTO CIRURGICO PERIODONTAL (POR 
SEXTANTE) 4,00

0414020405 ULOTOMIA/ULECTOMIA 4,00

1.2. As despesas decorrentes das contratações previstas neste 
edital serão cobertas pela seguinte dotação orçamentária do Fun-
do Municipal de Saúde de Rio do Sul:

Órgão: 40 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde
Projeto/atividade: 2.080 – BLMAC – MANUTENÇÃO DA GESTÃO 
PLENA (MAC)
 
1.4 A íntegra deste edital pode ser solicitada pelo e-mail sau.com-
pras@riodosul.sc.gov.br ou fone (47) 3531 1437.

Rio do Sul (SC), 29 de junho de 2009.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

LUIZ CARLOS ZANIS
Secretário Municipal de Saúde

Pregão Presencial 074/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2010

OBJETO: Aquisição de pão francês e leite tipo C para o setor de 
merenda escolar, Secretaria de Educação.
REGIMENTO: Lei Federal 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 e 
Decreto Municipal nº 237/2006, de 25 de maio de 2006.
ENTREGA DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS: Até 
o dia 14/07/2010, às 08:00h, no endereço abaixo, na Sala de 
Reuniões.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE 
PROFISSIONAIS ODONTÓLOGOS PARA PRESTAR ATENDIMENTO 
AMBULATORIAL EM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS ODONTO-
LÓGICOS 
Nº 36/2010 – FMS 

O Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina por intermé-
dio do Fundo Municipal de Saúde de Rio do Sul, inscrito no CNPJ 
sob nº. 10.469.199/0001-55, torna público para conhecimento 
dos interessados que, conforme dispõe a Lei 8.666/93, estará re-
cebendo no período de 30/06/2010 à 20/07/2010, no período das 
08:00 às 12:00 horas, no endereço rua Tuiuti, 154, Centro, Rio 
do Sul/SC, CEP 89.160-000, Divisão de Controle, Avaliação e Au-
ditoria, sala 110, propostas de profissionais ODONTÓLOGOS para 
prestar atendimento ambulatorial aos usuários do Sistema Único 
de Saúde-SUS no município de Rio do Sul.

Os documentos relacionados a seguir fazem parte integrante des-
te Credenciamento:

Anexo I – Documentação necessária para Credenciamento;
Anexo II – Minuta de contrato;
Anexo III – Declaração de retirada de edital;
Anexo IV – Requerimento;
Anexo V– Declaração de concordância;

I – DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente credenciamento é o chamamento de 
pessoas físicas interessadas em firmar com a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Rio do Sul/Fundo Municipal de Saúde, contrato 
de prestação de serviços conforme minuta de contrato constante 
no ANEXO II deste edital, visando a contratação de 4 (quatro) 
profissionais odontólogos, em regime de pró-labore, para prestar 
assistência  ambulatorial aos usuários do SUS em CONSULTAS E 
PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS, conforme valores unitários 
e detalhamento abaixo:

código Descrição Valor R$

Saúde bucal – ações preventivas

0101020058 APLICACAO DE CARIOSTATICO (POR DENTE) 1,00

0101020074
APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL 
POR SESSAO) 2,00

0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA 2,00

0101020090
SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DEN-
TARIA 2,00

Tratamentos odontologicos

Dentistica

0307010015 CAPEAMENTO PULPAR 5,00

0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECIDUO 5,00

0307010031
RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTE-
RIOR 5,00

0307010040
RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POS-
TERIOR 5,00

Endodontia 

0307020010
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO 
(POR DENTE) 4,00

0307020029
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO 
BIOMECANICO 2,00

0307020037 OBTURACAO DE DENTE DECIDUO 5,00

0307020070 PULPOTOMIA DENTARIA 5,00
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São Lourenço do Oeste

Prefeitura MuniciPal

Decreto Nº 4.066
DECRETO Nº 4.066, DE 28 DE JUNHO DE 2010.
Altera o Decreto nº 3.898, de 26 de Junho de 2009, que designa 
membros ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, com base nos Incisos VII e XXXVI do Art. 
55, da Lei Orgânica do Município, combinado com o disposto na 
Lei Municipal nº 1.807, de 27 de maio de 2009,

DECRETA:
Art. 1º O artigo 1º do Decreto nº 3.898, de 26 de Junho de 2009, 
que "nomeia membros Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Econômico", passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art.
1º...........................................................................................
I-............................................................................................
d)............................................................................................
1 - Saulo Tarso Sutilli; 
...............................................................................................
II -..........................................................................................
a)............................................................................................
1 - Edilso Paulo Ranzan;
III - ........................................................................................
e)............................................................................................
1 - Lígia Fernanda Sotilli
......................................................................................"(NR)

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

São Lourenço do Oeste, SC, 28 de junho de 2010.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.067
DECRETO Nº 4.067, DE 29 DE JUNHO DE 2010.
Regulamenta a Gratificação por Nova Habilitação, instituída pelo 
Art. 83, da Lei Complementar nº 118, de 23 de junho de 2010 e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, com base no artigo 55, Inciso VII, da Lei 
Orgânica do Município, combinado com o disposto no artigo 83, 
da Lei Complementar n. 118, de 23 de junho de 2010, 

DECRETA:
Art. 1º A gratificação por nova habilitação, prevista no artigo 83, 
da Lei Complementar n. 118, de 23 de junho de 2010, será con-
cedida nos termos deste Regulamento.

Art. 2º A gratificação por nova habilitação dar-se-á mediante 
apresentação da documentação comprobatória da conclusão de 
habilitação em grau imediatamente superior àquele exigido para a 
investidura no respectivo cargo, bem como da conquista de espe-
cialização, subdividindo-se em:
I - gratificação por grau de instrução: que será concedida quando 
o servidor conquistar grau de formação imediatamente superior 

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: às 
09:00h do dia 14/07/2010, no endereço abaixo, na Sala de Reu-
niões.
INFORMAÇÕES: A íntegra do Edital, o Decreto que regulamenta 
a modalidade e esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte 
endereço: Prefeitura Municipal de Rio do Sul, Pç. 25 de Julho, 01, 
centro, Divisão de Suprimentos.

Rio do Sul (SC), 29 de junho de 2010
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal

Salto Veloso

Prefeitura MuniciPal

Decreto Nº 019/2010
DECRETO Nº 019/2010 DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Homologa Resultado Final, com a respectiva Classificação do pro-
cesso de escolha para o Conselho Tutelar.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições, em conformida-
de com o Edital nº. 001/2010 - ACT;

DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o resultado final, com a respectiva classi-
ficação dos candidatos constante no Edital nº 005/2010, conforme 
segue:

a) MEMBROS TITULARES
1° Classificado: Marli Angelica Borges;
2° Classificado: Ana Celia de Oliveira;
3° Classificado: Vanessa Nezi da Silva;
4° Classificado: Carla Zimmer;
5° Classificado: Simone Carrilho Tavares;

b) MEMBROS SUPLENTES
6° Classificado: Ângela Maria Ariati;
7° Classificado: Rosemilda Aparecida de Souza Perico ;
8° Classificado: Meryeli Donadel;
9° Classificado: Ana Marilde Maffioletti Macari;
10° Classificado: Berenice Dal Pizzol;

Art. 2º Fica assegurado o prazo legal, para qualquer recurso refe-
rente a esta homologação.

Art. 3º Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

Salto Veloso, em 21Junho de 2010.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal 

Este Decreto foi publicado e registrado nesta Secretaria na data 
supra.

SIBELE SANTIAN GAIO
Secretária Interina de Administração e Finanças
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Art. 1º Fica determinado horário de funcionamento especial nos 
dias de jogos, nas próximas fases da Seleção Brasileira de Fute-
bol, em todos os órgãos e entidades da Administração Pública 
Municipal direta e indireta, nos períodos a seguir:
I - Nos jogos a serem realizados no período matutino, o expedien-
te será das 13:30 às 19:30 horas;
II - Nos jogos a serem realizados no período vespertino, o expe-
diente será das  7:30 às 13:30 horas;
§ 1º No caso de desclassificação da Seleção Brasileira de Futebol, 
o horário de expediente será o normal;
§ 2º Excetua-se do previsto no caput deste artigo, o Serviço Pú-
blico Municipal de Saúde 24 horas, o Conselho Tutelar e as ativi-
dades da Educação, considerados essenciais para a comunidade;
§ 3º Excetua-se da previsão do inciso I do caput deste artigo o 
atendimento médico e ambulatorial prestado pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, que será realizado das 7:00 às 11:00 horas, e 
das 13:30 às 17:30 horas.

Art. 2º Fica revogado o Decreto 4.063, de 24 de junho de 2010.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste, SC, 29 de junho de 2010.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Extrato do Contrato N. 037/2010 - FMS-SLO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 37/2010, de 31/05/2010.

Origem: Processo Licitatório nº 14/2010, Modalidade DISPENSA 
DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS nº 2/2010
Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - Município de São 
Lourenço do Oeste
Contratada: ORBENK ADMINISTRASAMUEL CORREA CLÍNICA MÉ-
DICA LTDA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Valor: R$ 242.000,00 (Duzentos e quarenta e dois mil reais)
Forma de Pagamento: DE ACORDO COM A ORDEM CRONOLÓGI-
CA DISPOSTA NO DECRETO N. 3.990 DE 05/01/2010.
Dotação orçamentária: Recursos oriundos do orçamento do exer-
cício financeiro de 2010.
Data de Assinatura: 31/05/2010
Vigência: item n. 01 e 02, de 01/06/2010 até 26/12/2010 e o item 
03 de 01/06/2010 até 31/08/2010
Signatários: Tomé Francisco Etges (Prefeito Municipal) - pelo con-
tratante e Samuel Correa - pela contratada.

Schroeder

Prefeitura MuniciPal

Resultado Final  - Processo Seletivo n. 01/2010 - 
SECEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E 
LAZER

O MUNICÍPIO DE SCHROEDER (SC), através da Secretaria Munici-
pal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, por intermédio da Co-
missão Responsável pela realização do Processo Seletivo de Pro-
fessores Substitutos, profissionais de Nível, Ensino Fundamental 
incompleto, Médio e Técnico, para atuarem na Educação Especial, 
Educação Infantil e no Ensino Fundamental Municipal de Schro-

ao exigido para sua investidura no cargo, no percentual de 10% 
(dez por cento), incidente sobre o respectivo vencimento do cargo 
efetivo ocupado.
II - gratificação de pós-graduação: que será concedida aos ser-
vidores ocupantes de cargo que exigem para o ingresso o ensino 
superior, no percentual de 10% (dez por cento), incidente sobre o 
respectivo vencimento do cargo efetivo ocupado.
§ 1º É vedada a acumulação de adicionais por grau de instrução e 
de pós-graduação, tanto no mesmo nível como de um nível para 
outro.
§ 2º Somente serão considerados, para efeitos das gratificações 
de que trata este artigo, os cursos que não sejam requisitos para 
investidura no cargo, independente de terem sido cursados antes 
ou depois da nomeação, posse e exercício.
§ 3º A concessão da gratificação dar-se-á a qualquer tempo, de 
forma simplificada, à vista do protocolo de requerimento junto à 
Gerência de Recursos Humanos, acompanhado da documentação 
comprobatória da nova habilitação ou pós-graduação.
§ 4º O percentual relativo à gratificação será aplicado sobre o ven-
cimento do servidor e pago em verba própria sob a denominação 
de Gratificação por Grau de Instrução, a partir do mês seguinte ao 
do protocolo e deferimento do pedido.
Art. 3º. Não terá direito ao adicional por nova habilitação o ser-
vidor:
I - que estiver cumprindo estágio probatório;
II - em licença sem vencimentos;
III - à disposição de outras esferas de governo;
IV - em cumprimento de pena resultante de decisão judicial;
V - o servidor pertencente ao magistério público municipal regido 
por Plano de Carreira específico.

Art. 4º. O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes 
documentos:
I - quando se tratar de pedido de gratificação por grau de instru-
ção: 
a) nível fundamental: cópia autenticada do histórico escolar; 
b) nível médio: cópia autenticada do histórico escolar ou certifi-
cado;
c) nível superior: cópia autenticada do diploma;
II - quando se tratar de pedido de gratificação de pós-graduação: 
cópia autenticada do certificado.

Art. 5º. O adicional referente à gratificação será pago a partir do 
mês subseqüente ao requerimento, sem efeitos retroativos.

Art. 6º. Para cobrir as despesas decorrentes da aplicação deste 
Decreto, serão utilizados recursos do orçamento vigente.

Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

São Lourenço do Oeste, SC, 29 de junho de 2010.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Decreto Nº 4.068
DECRETO Nº 4.068, DE 29 DE JUNHO DE 2010.
Institui horário especial de expediente nos dias de jogos, nas pró-
ximas fases da Seleção Brasileira, tendo em vista a realização da 
Copa do Mundo de Futebol.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado 
de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Artigo 55, inciso VII da Lei Orgânica do Município, e tendo 
em vista a Copa do Mundo de Futebol - 2010, e com objetivo de 
propiciar condições para que os servidores municipais possam as-
sistir aos jogos da Seleção Brasileira de Futebol,

DECRETA:
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TALITA HUANA WIS-
CHRAL BATISTA

9.00 0,00 9.00 01

JAKELINE CHIODINI 8.50 0,14 8.64 02

VANESSA CRISTINA 
BASSO

7.75 0,36 8.11 03

ELSINIRA PORATH BORG-
MANN

7.75 0,10 7.85 04

SIMONE LINZMEYER DA 
LUZ

7.50 0,00 7.50 05

MARA VIEIRA 7.25 0,00 7.25 06

EUNICE ESTER GONÇAL-
VES

7.00 0,00 7.00 07

CAROLINE RAFAELA 
CABRAL

6.75 0,00 6.75 08

JAQUELINE APARECIDA 
DA SILVA

6.50 0,14 6.64 09

SHEILA ADRIANA MÜLLER6.50 0,10 6.60 10

JULIANA CRISTINA MOHR6.50 0,00 6.50 11

NATALIA DE BRITO 
LOPES

6.25 0,07 6.32 12

DAYANNE DO PRADO 6.25 0,00 6.25 13

PATRICIA DE LIMA 5.75 0,06 5.81 14

JULIANA NASARIO NAS-
CIMENTO

5.75 0,00 5.75 15

PRISCILA APARECIDA 
RIGO

5.50 0,00 5.50 16

ENEKELY ZIMMERMANN 5.00 0,10 5.10 17

CLAUDIA APARECIDA 
POSTAI

5.00 0,00 5.00 18

VANDA SOARES DA LUZ Nota inferior a 5.0 – Candidato desclassificado

LILIA KLAUMANN Nota inferior a 5.0 – Candidato desclassificado

GIRLENE NASÁRIO NAS-
CIMENTO

Nota inferior a 5.0 – Candidato desclassificado

ELIANE MALGARETE 
GUIZA

Nota inferior a 5.0 – Candidato desclassificado

RAIMUNDA PEREIRA DE 
SOUSA

Nota inferior a 5.0 – Candidato desclassificado

SILVANA VOLLES Nota inferior a 5.0 – Candidato desclassificado

ADENICE ÁUREA STEIN

Candidatos desclassificados por ausência no 
dia da prova.

ANDREA SANTOS 

ANDRESSA MICHELE 
HILLE

CAMILA TRAMPUSCH 
CAVALHEIRO

CLAUDETE DUARTE

CRISTIANE KIENEN

GISELI APARECIDA BO-
REGES NICOLINI

IVANDRO LUIS VOIGT

LUCINEIDE GARIBALDI 
QUINTINO

MÁRCIA MARTINS DA 
SILVA DOMICIOLI

PATRICIA DIAS SILVEIRA

SILMARA VIEIRA

VALDIRENE FATIMA DE 
LIMA

eder, a serem contratados por tempo determinado para o ano 
letivo de 2010, nos termos da legislação pertinente e das normas 
estabelecidas no Edital nº 001/2010/SECEL/PMS, resolve: 

1.0 - TORNAR PÚBLICO

1.1 - A divulgação do Resultado Final dos candidatos inscritos no 
processo seletivo para suprir a vacância dos cargos efetivos, aten-
dendo a necessidade temporária de excepcional interesse público, 
conforme dispõe o artigo37, inciso IX da Constituição Federal de 
1988, e Lei n. 1.690 de 28 de outubro de 2008 e Decreto n. 1.896 
de 07 de novembro de 2008.

INSTRUTOR DE DANÇA

CANDIDATO
NOTA DA 
PROVA

PONTOS 
DOS 
TÍTULOS

NOTA 
FINAL

CLASSIFICA-
ÇÃO

MARLI  ROEDER SCHRO-
EDER

9.25 0,00 9.25 01

DANIELE STRELOW

Candidatos desclassificados por 
ausência no dia da prova.

FABRÍCIO SILVA

JULIANO DA SILVA

KARINA ALVES DE OLIVEIRA

MARISA CESCONETTO

RUAN BERTOLINO HILLESHEIM

RUDINEI ERICH SCHROEDER

PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA

CANDIDATO
NOTA DA 
PROVA

PONTOS 
DOS TÍTU-
LOS

NOTA 
FINAL

CLASSIFICA-
ÇÃO

PAULO ROBERTO FERREI-
RA DE PAULA

6.75 0,08 6.83 01

RUBIANE CARLA AL-
CHIERI

6.00 0,10 6.10 02

MÔNICA GONÇALVES 5.50 0,00 5.50 03

FABIANO CAVIQUIO 5.00 0,10 5.10 04

ADRIANA CRISTINA PEREIRA

Candidatos desclassificados por 
ausência no dia da prova.

ALAN CRISTIAN DE ANDRADE

DIEGO BLOCH

DIEGO LUIZ GROSSEL

EDIVALDO COELHO MACHADO

GEOVANI RIBEIRO DA SILVA

IRES FERREIRA

ISMAEL DELAZZARI

JOHNNY VIEIRA DAROSA

JUCINEIA FORMIGARI

JULIO ISMAEL SCHUTZE

MARCIO ANDRE DA CONCEIÇÃO

MARISTELA BORGONOVO

RODRIGO KOWALSKI

TATIANE GONÇALVES BAPTISTA

PROFESSORES – A ou C - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

CANDIDATO
NOTA DA 
PROVA

PONTOS 
DOS TÍTU-
LOS

NOTA 
FINAL

CLASSIFICA-
ÇÃO
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PROFESSORES – A ou C - PROFESSOR DE GEOGRAFIA (SÉRIES 
FINAIS)

CANDIDATO
NOTA DA 
PROVA

PONTOS 
DOS TÍ-
TULOS

NOTA 
FINAL

CLASSIFI-
CAÇÃO

IRANI GODINHO DA ROCHA 7.75 0,10 7.85 01

WILLIANS MAICON CARVALHO 
COSTA

Candidato desclassificado por ausência 
no dia da prova.

PROFESSORES – A ou C - PROFESSOR DE HISTÓRIA (SÉRIES 
FINAIS)

CANDIDATO
NOTA DA 
PROVA

PONTOS 
DOS TÍTU-
LOS

NOTA 
FINAL

CLASSIFI-
CAÇÃO

MARCIO JOSE JUNG 5.50 0,00 5.50 01

DÉBORA DA LUZ SCHEFFER

Candidatos desclassificados por ausência no 
dia da prova.

LUIS FERNANDO GOIS DA 
LUZ

VALDINEI DERETTI

VANUCCI BERNARD DEU-
CHER

PROFESSORES – A ou C -  PROFESSOR DE ALEMÃO

CANDIDATO NOTA DA PROVA
CLASSIFICA-
ÇÃO

Não houve inscrições

.

PROFESSORES – A ou C -  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
– ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

CANDIDATO NOTA DA PROVA
CLASSIFICA-
ÇÃO

Não houve inscrições

.

CARGOS RESERVADOS A PORTADORES DE NECESSIDADES ES-
PECIAIS - PNE

CANDIDATO NOTA DA PROVA
CLASSIFICA-
ÇÃO

Não houve inscrições

.

SERVENTE

CANDIDATO
NOTA DA 
PROVA

PONTOS 
DOS TÍTU-
LOS

NOTA 
FINAL

CLASSIFI-
CAÇÃO

MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS9.00 0,40 9.40 01

EDINICE ALMEIDA FARIAS 
KEHL

9.25 0,00 9.25 02

ANDREIA CZECHOWSKI 
OLIVEIRA

8.50 0,00 8.50 03

PROFESSORES – A ou C - PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL (SÉRIES INICIAIS)

CANDIDATO
NOTA DA 
PROVA

PONTOS 
DOS TÍTU-
LOS

NOTA 
FINAL

CLASSIFICA-
ÇÃO

LUCIMARA VERIATO 7.75 0,04 7.79 01

DENISE MARIA DE MELO 
GUIMARÃES TEIXEIRA

6.50 0,60 7.10 02

VANDERLEIA PADILHA 
VERBINEN

6.75 0,00 6.75 03

MARINEY APARECIDA 
CARVALHO

6.25 0,10 6.35 04

ROBERTA MEIRELES GON-
ZALES

6.00 0,10 6.10 05

ARLENE DA SILVA ROPE-
LATO

6.00 0,00 6.00 06

SIMONE FEUSER Nota inferior a 5.0 – Candidato desclassificado

ANA PAULA MANGINI

Candidatos desclassificados por ausência no 
dia da prova.

CRISTIANE GONÇALVES DE 
JESUS

DULCE LARA SCHMITT

GRAZIELA MENEZES DE 
CARVALHO NAGAI

IRINEU JOSÉ VEIGA 
JÚNIOR

JANETE FERNANDES DE 
OLIVEIRA

LUCIANE DA SILVA LIMA 
ALVAREZ

LUCIANIRA AMORIM DA 
SILVA

MARCOS FABIANO NAGAI

PATRICIA DE LIMA

VARDILEI DOS SANTOS 
VICENTE

WILMAR MATHIAS FILHO

PROFESSORES – A ou C - PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO 
(SÉRIES FINAIS)

CANDIDATO NOTA DA PROVA CLASSIFICAÇÃO

GRETCHEN LILIAN ZOZ

Candidatos desclassificados por ausên-
cia no dia da prova.

MILTON AMORIM DE SOUZA 
SOBRINHO

PROFESSORES – A ou C - PROFESSOR DE ÉTICA E CIDADANIA

CANDIDATO NOTA DA PROVA CLASSIFICAÇÃO

JORDANA PRESTINI

Candidatos desclassificados por 
ausência no dia da prova.

MELISSA GABRIELA LOPES BAR-
CELLOS COIMBRA

RELMS GONÇALVES SANTOS BENE-
VENUTTI

SUSANA RIBEIRO BERNARDO
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SUELI MARIANE EICHSTADT 
RAMOS

8.25 0,10 8.35 04

SALETE MORGANA MACHA-
DO

8.25 0,10 8.35 05

ANA PAULA QUEIROZ 8.25 0,00 8.25 06

CLAIR MARIA VARGAS 8.00 0,02 8.02 07

MARIA LINDAMIR BORBA 
GREGÓRIO

8.00 0,00 8.00 08

IZABEL SANTOS DE CAMPOS 7.75 0,00 7.75 09

ROSANI SELKE 7.50 0,15 7.65 10

MARIA IRENE BOESING 
HENDGES

6.25 0,00 6.25 11

MARILZA CONCEIÇÃO FRAN-
CO DOS SANTOS MAIA

Nota inferior a 5.0 – Candidato desclassi-
ficado

ADEMIR JOSÉ PEREIRA

Candidatos desclassificados por ausência 
no dia da prova. 

ADRIANA MAFEZZOLLI

ANTONIO PEREIRA

BELONI ALVES DOS SANTOS 
FARIAS

CLAUDIO FABRICIO ARNOLD

CRISTINE AMORIM

DILZA MARIA ROCHA

DOROTEIA DE FARIAS WOLF

ELIRIA ROCHA GUIMARÃES

FRANCIANE SILVA

JOÂO LEONI

LENILDA SILVIA CARVALHO

LUCIA VIEIRA HINGUEL 
BECK

MARCIA GIGIELE MORENO

MARIA DO CARMO COELHO 
DE BORBA

NIDIA SIMONE SIEVERS 
SCHMIDT

ROBERTO NOGUEIRA DE 
OLIVEIRA

SANDRA OLIVEIRA

SILVIA DA SILVA ERSEGO

SIMONE MARIA CRESCENCIO

TANIA APARECIDA  MOTA DE 
SOUZA

VANESSA AMARO DA SILVA

Schroeder, 29 de junho de 2010.
Comissão do Processo Seletivo
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Página: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER                 
ESTADO DE SANTA CATARINA

ATA  DE  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº:   58/2009

Constitui objeto da presente licitação a seleção de propostas visando o REGISTRO DE PREÇO para aquisição de produtos de consumo e 
gêneros alimentícios para suprir as necessidades das Secretarias de Planejamento, Gestão e Finanças, Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos, Secretaria de Agricultura, In

Objeto da Compra:

FornecedorUnid.Especificação ClassificaçãoPreço UnitárioItem Marca Oferecida

Número do Registro de Preços:  58/2009               Data do Registro:  30/11/2009               Válido até:  30/11/2010

1 AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL EMBALAGEM 5 KG UN COMÉRCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.   (6054) ALTO ALEGRE 10,5300 1

2 CAFÉ SOLÚVEL - EMBALAGEM DE 200G UN COMÉRCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.   (6054) MELITTA 7,7500 1

3 CAFÉ TRADICIONAL, COM TORRA MÉDIA, EMBALADO À VÁCUO - COM 500 G UN COMÉRCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.   (6054) MARACANÃ 5,0900 1

4 LEITE UHT INTEGRAL - EMBALAGEM 1 LITRO UN COMÉRCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.   (6054) TERRA VIVA 1,5400 1

5 ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML. UN COMÉRCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.   (6054) MAGRO 1,4700 1

6 GALÃO DE ÁGUA MINERAL - EMBALAGEM 20 LITROS UN COMÉRCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.   (6054) AQUAVIT 4,3000 1

7 GARRAFA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS - EMBALAGEM DE 500ML UN COMÉRCIO E INDUSTRIA BREITHAUPT S.A.   (6054) AQUAVIT 0,9100 1

SCHROEDER,   30   de  Novembro   de   2009.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESNECIAL Nº 108/2009-PMS
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Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condi-
cionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da 
Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Videira, 23 de junho de 2.010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 23 
dias do mês de junho de 2.010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Lei nº 2.361/10
LEI Nº 2.361/10, DE 23 DE JUNHO DE 2010.
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a Firmar Convênio com a 
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Videira - ACIAV, e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, 
Faço saber a todos os Munícipes que a Câmara de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a firmar Con-
vênio com a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Videira 
- ACIAV, nos termos da minuta anexa e que faz parte integrante 
da presente Lei. 

Art. 2º  O objeto do presente convênio é a cooperação financeira 
do Município para a prestação de serviços à comunidade através 
da X Inspeção Técnica Veicular Gratuita, a ser realizada pelo Nú-
cleo de Auto Reparadores da Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Videira.

Art. 3º  Caberá, ao Município, o repasse de até R$ 3.000,00 (três 
mil reais) a serem pagos em parcela única, no decorrer do pre-
sente exercício.

Parágrafo Único - O repasse fica condicionado à apresentação das 
Certidões Negativas de Débito Federal, Estadual, Municipal, FGTS, 
e INSS.

Art. 4º  A prestação de contas referente ao repasse deverá ser 
realizada no prazo de 30 (trinta) dias e deverá constar, além do 
previsto na Lei nº 4320/64, os seguintes documentos:
I - Balancete da Prestação de Contas devidamente preenchido, 
datado e assinado pelo responsável;
II - Documentos comprobatórios das despesas realizadas (notas 
fiscais) corretamente preenchidas e sem rasuras, com data de 
emissão compreendendo da data do recebimento do recurso até 
a data limite para a prestação de contas;
III - Extrato bancário da conta especial, onde conste o depósito do 
recurso recebido e toda a sua movimentação;
IV - Declaração do responsável, em cada documento de despesa, 
certificando que o material foi recebido ou o serviço prestado;
V - Declaração passada pelo ordenador da despesa que os recur-
sos foram rigorosamente aplicados aos fins concedidos.

Art. 5º  Para atender as despesas decorrentes da presente Lei, 
fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a suplementar, até o 
montante de R$ 3.000,00 (três  mil reais), à conta do superávit 
financeiro do exercício anterior, a seguinte dotação orçamentária: 

01 - Gabinete do Prefeito
01 - Assessoria de Gabinete
2.003 - Contribuições

Tunápolis

Prefeitura MuniciPal

Contrato/Aditivo nº: 01/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNÁPOLIS
Extrato Aditivo 01/2010

Contrato Superior nº: 035/2010
Processo Licitatório nº 18/2010 e Edital Tomada de Preços 02/2010
Contratada: CONSTRUTORA MINUANO LTDA
Objeto: Fica prorrogado o prazo previsto na clausula Sétima do 
contrato ora ditado, por mais 90 (noventa) dias, a partir do prazo 
anteriormente fixado conforme solicitação e  justificativa anexa.
As demais cláusulas constantes do Contrato nº 035/2010 perma-
necem inalteradas e em pleno vigor e na forma original contratada
Data: 20/05/2010

ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Videira

Prefeitura MuniciPal

Lei nº 2.360/10
LEI N.º 2.360/10, DE 23 DE JUNHO DE 2.010
Autoriza o Chefe do Poder Executivo a Conceder Auxílio Financeiro 
a Pessoa Carente, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, 
Faço saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a conceder 
auxílio material, a Sra. IZABEL DOS SANTOS para instalação de 
Fossa Séptica na sua propriedade, situada na Rua Vitalina Antu-
nes Lira, nº 49, no Bairro São Cristóvão, conforme estudo social 
elaborado pela Secretaria de Saúde e Ação Social, objeto do Pro-
cesso Administrativo nº 2.589/2.010:

I - Fossa de 07 (sete) anéis em concreto (mínimo 1,20m), pedras, 
02 (duas) tampas, 01 (uma) tampa perfurada e mão de obra para 
colocação;

II - Peças hidráulicas para colocação de fossa: 01 (uma) barra de 
tubo de PVC com 100mm de diâmetro, 02 (dois) joelhos, 03 (três) 
"T" e 02 (duas) tampinhas de 100mm.

Art. 2º  A aquisição dos materiais oriundos da instalação da fossa 
serão feitos mediante Processo Licitatório modalidade Pregão Pre-
sencial, conforme Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02 e suas 
alterações, objetivando assistência aos desamparados.

Art. 3º  As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta 
da  seguinte dotação orçamentária: 

16 - Fundo Municipal de Assistência Social
01 - Fundo Municipal de Assistência Social
2.073 - Assistência Comunitária
3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000.0 - Aplicações Diretas
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As partes elegem o Foro da Comarca de Videira, Estado de Santa 
Catarina, para dirimir quaisquer dúvidas que venham a surgir por 
força do presente convênio.

E, por assim, haverem acordado, declaram ambas as partes acei-
tar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente 
Convênio, bem como observar fielmente outras disposições legais 
e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em três vias na 
presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Videira,     de       de 2.010.
Município de Videira
WILMAR CARELLI              
Prefeito Municipal

ASSOC. COM. IND. E AGRÍC. DE VIDEIRA
Presidente

TESTEMUNHAS:
NOME:__________________________
CPF:     __________________________

NOME:___________________________
CPF:     ___________________________

Portaria nº 0623/10
PORTARIA nº 0623/10
Concede Progressão por Merecimento 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições 
legais e com fundamento na Lei Municipal nº 128/95, de 14 de 
setembro de 1995, e à vista do que consta no Boletim de Avalia-
ção do Servidor, 

RESOLVE
Conceder Progressão por Merecimento, ao servidor ROGÉRIO PA-
DILHA, Auxiliar Operacional, do nível E-PE-OPE-I-D para o nível 
E-PE-OPE-I-E, a partir de 1º de fevereiro de 2.010.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicio-
nada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 
nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, retroagindo seus efeitos a 
1º de fevereiro de 2.010.

Videira, 7 de junho de 2.010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal 

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração 
aos 7 dias de junho de 2.010. 

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Aditivo n0193-2010
Aditivo nº: 0193/2010
Contrato/Ata nº:152/2009
Licitação: PR 39/2009-PMV

Contratada: EDITORA FOLHA DE VIDEIRA LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para publi-
cação semanal dos editais de notificação das autuações por infra-
ção de trânsito a partir de 01/06/2010 a 31/05/2011.
Valor: R$ 7.800,00
Data: 11/06/2010
RESCINDIDO AMIGAVELMENTE TENDO EM VISTA A IMPOSSIBI-
LIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE, EM 23/06/2010

3.3.50.00.00.00.00.00.0.3.0000.0 - Transferências a Instituições 
Privadas sem Fins Lucrativos.

Art 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, condi-
cionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da 
Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, revogadas as disposi-
ções em contrário.

Videira, 23 de junho de 2.010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal 

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 23 
dias do mês de junho de 2.010.

HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

MINUTA DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO
LEI Nº 2.361/2010

Convênio que entre si celebram o MUNICÍPIO DE VIDEIRA, pes-
soa jurídica de Direito Público interno, com sede administrativa na 
Avenida Manoel Roque, nº 188, nesta cidade de Videira, SC, CNPJ 
nº 83.039.842/0001-84, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Senhor WILMAR CARELLI, e a ASSOCIAÇÃO COMER-
CIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE VIDEIRA - ACIAV, entidade 
declarada de Utilidade Pública pela Lei nº 34/77, com sede na Rua 
XV de Novembro, na cidade de Videira, SC, inscrita no CNPJ sob 
o nº 86.554.672/0001-64, neste ato representada pelo seu Presi-
dente, visando a colaboração financeira do Município.

Aos ... dias do mês de ... de 2010, o MUNICÍPIO DE VIDEIRA e 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE VIDEI-
RA - ACIAV, resolvem, nos termos da Lei nº 2.361/10, celebrar o 
presente Convênio em conformidade com as cláusulas e condi-
ções seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a cooperação financeira 
do Município para a prestação de serviços à comunidade através 
da X Inspeção Técnica Veicular Gratuita, a ser realizada pelo Nú-
cleo de Auto Reparadores da Associação Comercial, Industrial e 
Agrícola de Videira.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE VI-
DEIRA
I - divulgar o presente convênio em conformidade com a forma de 
atendimento, uso e finalidade a que se destina;
II - repassar a importância de até R$ 3.000,00 (três mil reais) 
aprovada pela Lei autorizativa do presente convênio
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA DE VIDEIRA - ACIAV
I - realizar, através do Núcleo de Auto Reparadores da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de Videira, vistoria e inspeção téc-
nica veicular gratuita, apresentando diagnóstico ao proprietário;
II - prestar contas, à Prefeitura, do valor recebido em até 30 (trin-
ta) dias após o recebimento.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
O presente convênio entra em vigor na data da publicação da 
Lei que o ampara e terá validade até 31 de dezembro de 2.010, 
podendo ser prorrogado entre as partes sucessivamente, por igual 
período, podendo ser rescindido a qualquer época por mútuo 
acordo ou por descumprimento das obrigações nele estabeleci-
das, independentemente de interpelação judicial.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO DE ELEIÇÃO
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Licitação: IL 02/2009-FMS
Contratada: VT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Objeto: Retificação do Termo Aditivo nº 0130/2010, no que tange 
ao prazo de prorrogação bem como dos valores, posto que foi 
prorrogado por 3 meses com os valores e quantitativos referentes 
a 2 meses.
Valor: R$ 75.057,70
Data: 22/06/2010

Aditivo n0200-2010
Aditivo nº: 0200/2010
Contrato/Ata nº: CT 183/2010
Licitação: PR  87/2010-PMV
Contratada: MECÂNICA AUTO PEÇAS TRENTIN LTDA
Objeto: Inclusão de peças e mão-de-obra para conserto do Ca-
minhão Prancha MB2219, frota 38, as quais não foram identifica-
das por ocasião da desmontagem e orçamento realizados pelos 
mecânicos da Prefeitura, conforme solicitação e justificativa da 
Secretaria Agricultura.
Valor: R$2.173,62
Data: 25/06/2010

Aditivo n0201-2010
Aditivo nº: 0201/2010
Contrato/Ata nº: CT 204/2010
Licitação: PR  97/2010-PMV
Contratada: COMERCIAL DE ALIMENTOS MIOZZO LTDA
Objeto: Aumento no quantitativo dos itens 17 e 63  conforme 
solicitação e justificativa da Secretaria de Administração.
Valor: R$ 638,93
Data: 28/06/2010

Aditivo n0202-2010FMAS
Aditivo nº: 0202/2010
Contrato/Ata nº: CT 221/2009
Licitação: PR  16/2009-FMAS
Contratada: PEOPLE ASSESSORIA E TREINAMENTO SS LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 3 
(três) meses, a partir de 01/07/2010 até 30/09/2010, conforme 
solicitação do Departamento de Ação Social.
Valor: R$ 20.700,00
Data: 28/06/2010

Aditivo n0203-2010
Aditivo nº: 0203/2010
Contrato/Ata nº: CT 36/2008
Licitação: PR  04/2008-PMV
Contratada: ONSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 
LTDA
Objeto: Inclusão do serviço de monitoramento e segurança do 
Barracão da Equipe de Jardinagem, conforme solicitação da Se-
cretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Valor: R$ 1.710,00
Data: 28/06/2010

Dispensa de Licitação N. 06/2010 - FMAS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/10-FMAS

O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Assistência 
Social, comunica a homologação dos seguintes atos:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/10-FMAS

Aditivo n0194-2010
Aditivo nº: 0194/2010
Contrato/Ata nº: 177/2009
Licitação: PR 46/2009-PMV
Contratada: RESTAURANTE E LAVAÇÃO MUGNOL LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 
06 meses para prestação de serviços de lavação dos veículos da 
Secretaria de Infraestrutura, com efeitos a partir de 01/07/2010.
Data: 11/06/2010

Aditivo n0195-2010
Aditivo nº: 0195/2010
Contrato/Ata nº: CT 196/2010
Licitação: PR 91/2010-PMV
Contratada: GG VESTUÁRIO PROFISSIONAL LTDA
Objeto: Alteração na descrição dos itens 1,2,4,5,6,7,8,9,10 e 11 
para retirada de especificações e conseqüente diminuição dos va-
lores conforme solicitação e justificativa da Chefe do Departamen-
to de Imprensa.
Valor: R$ 584,83 -
Data: 14/06/2010

Aditivo n0196-2010FMS
Aditivo nº: 0196/2010
Contrato/Ata nº: CT 154/2008
Licitação: TP 02/2008-FMS
Contratada: VT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Objeto: Aumento no quantitativo mensal de lixo a ser recolhido 
de 5m³ para 6m³ por mês, com efeitos a partir de maio de 2010, 
conforme requisição da Secretaria de Saúde, Parecer da Assesso-
ria Jurídica e autorização do Sr. Prefeito.
Valor: R$ 7.067,52
Data: 15/06/2010

Aditivo n0197-2010
Aditivo nº: 0197/2010
Contrato/Ata nº: CT 455/2009
Licitação: TP 11/2009-PMV
Contratada: NOTUS SERVIÇOS DE ENGENHARIA SC LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de pres-
tação de serviços por mais 06 (seis) meses, com efeitos a partir 
de 01/07/2010 até 31/12/2010, conforme justificativa do Gestor 
do Fundo Municipal de Saneamento Básico e autorização do Sr. 
Prefeito Municipal.
Data: 16/06/2010

Aditivo n0198-2010
Aditivo nº: 0198/2010
Contrato/Ata nº: CT 185/2010
Licitação: PR 88/2010-PMV
Contratada: MECÂNICA AUTO PEÇAS TRENTIN LTDA
Objeto: Inclusão de itens conforme justificativa da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente, solicitando acréscimo de peças e 
mão-de-obra para conserto do Caminhão Tanque, tendo em vista 
que \"por ocasião do teste do caminhão após os consertos previs-
tos no Edital, houve um curto circuito no sistema elétrico compro-
metendo os itens acima especificados\".
Valor: R$ 667,54
Data: 17/06/2010

Aditivo n0199-2010FMS
Aditivo nº: 0199/2010
Contrato/Ata nº: CT 135/2009
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Contratada: CLÍNICA DR. MIRANDA LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de presta-
ção de serviços médicos para realização de avaliações neurológi-
cas e psiquiátricas a partir de 01.06.2010 até 31.10.2010, confor-
me solicitação da Secretaria de Saúde.
Valor: R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais)

Extrato do Aditivo n° 0179/2010
Aditivo nº: 0179/2010
Contrato/Ata nº: CT 246/2009
Licitação: PR 50/2009-FMS
Contratada: ORTOCLÍNICA SÃO LUCAS SC
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de pres-
tação de serviços para realização de consultas, avaliações e pe-
quenos procedimentos ortopédicos a partir de 01/06/2010 até 
31/10/2010, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.
Valor: R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais)

Extrato do Aditivo n° 0180/2010
Aditivo nº: 0180/2010
Contrato/Ata nº: CT 252/2009
Licitação: PR 51/2009-FMS
Contratada: PENSORAD SERVIÇOS DE RADIOLOGIA SC LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato até de 
01/06/2010 até 31/10/2010, conforme solicitação da Sec. de Sau-
de para a prestação de serviços médicos especializados para lei-
tura de laudos de mamografia realizados em pacientes residentes 
no Município de Videira.
Valor: R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)

Extrato do Aditivo n° 0181/2010
Aditivo nº: 0181/2010
Contrato/Ata nº: CT 258/2009
Licitação: PR 49/2009-FMS
Contratada: SERVIÇOS DE SAÚDE VIDEIRA SC LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato na especia-
lidade de ginecologia para atendimento no PAM - Posto de Assis-
tência Médica e Posto de Saúde do Bairro de Carli, por mais 07 
meses, de 01/06 a 31/12/2010 ou até a homologação de nova 
licitação, conforme solicitação da Secretaria de Saúde.
Valor: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais)

Extrato do Aditivo n° 0182/2010
Aditivo nº: 0182/2010
Contrato/Ata nº: CT 33/2008
Licitação: PR 11/2008-FMS
Contratada: SERVIÇOS DE SAÚDE VIDEIRA SC LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para aten-
dimento nas especialidades de ginecologia e pediatria no Posto 
de Saúde do Bairro Vila Verde, por mais 7 meses, de 01/06 a 
31/12/2010 ou até a homologação de nova licitação, e recom-
posição do Equilíbrio econômico-financeiro em 2,89%, conforme 
solicitação da Secretaria de Saúde. 
Valor: R$ 28.002,52 (vinte e oito mil e dois reais e cinquenta e 
dois reais)

Extrato do Aditivo n° 0183/2010
Aditivo nº: 0183/2010
Contrato/Ata nº: CT 40/2006
Licitação: PR 04/2006-FMS
Contratada: SERVIÇOS DE SAÚDE VIDEIRA SC LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato para pres-
tação de serviços de bioquimicos, odontologia, pediatria, gine-
cologia/ obstetrícia e pediatria por mais 7 meses, de 01/06 a 

HOMOLOGAÇÃO: 29/06/2010
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MÁRIO PORTO 
LOPES, LOTE 07, BAIRRO CAMPO EXPERIMENTAL, PARA O PRO-
GRAMA PAIF E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DESENVOLVIDOS NO 
CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL).
LOCADOR: SÉRGIO DENARDI
Valor R$: 5.100,00 (cinco mil e cem reais)
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso X da Lei de Licitações.

Videira - SC, 29 de Junho de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2010 - PMV
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2010 - PMV

O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o 
Pregão Presencial nº 121/2010. 1. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESENTUPIMENTO DE REDE 
DE ESGOTO, LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E CAIXA D\'AGUA PARA 
AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, TURISMO, EDUCAÇÃO, AD-
MINISTRAÇÃO, POLÍCIA MILITAR, ESCOLAS MUNICIPAIS E CEN-
TROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO PRODUTOS E MÃO 
DE OBRA. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CREDENCIA-
MENTO: a partir das 16:00 horas do dia 16 de Julho de 2010, 
na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABERTURA: às 
16:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: O Edital 
completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou no De-
partamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e das 
13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 
3566-9034/3566-9012.

Videira/SC, 29 de Junho de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Extrato do Aditivo n° 0176/2010
Aditivo nº: 0176/2010
Contrato/Ata nº: ATA 149/2009
Licitação: PR 59/2009-FMS
Contratada: ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E 
HOSPITALARES LTDA
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata por mais 60 dias 
com efeitos a partir de 23/05/2010 até 22/07/2010, para paga-
mento das notas fiscais referentes às entregas realizadas através 
de processo administrativo, conforme solicitação da Secretaria de 
Saúde.

Extrato do Aditivo n° 0177/2010
Aditivo nº: 0177/2010
Contrato/Ata nº: CT 164/2010
Licitação: PR 60/2010
Contratada: RETÍFICA DE MOTORES LÍDER LTDA
Objeto: Inclusão no contrato de cabeçote novo para substituir no 
motor que está sendo retificado conforme solicitação e justificati-
va da Secretaria de Infraestrutura.
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

Extrato do Aditivo n° 0178/2010
Aditivo nº: 0178/2010
Contrato/Ata nº: CT 267/2009
Licitação: PR 48/2009-FMS
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Extrato do Aditivo n° 0189/2010
Aditivo nº: 0189/2010
Contrato/Ata nº: CT 170/2010
Licitação: PR 76/2010 
Contratada: RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA 
Objeto: Inclusão de novas peças para substituí-las no veículo em 
conserto conforme solicitação e justificativa da Secretaria de In-
fraestrutura.
Valor: R$ 560,02 (quinhentos e sessenta reais e dois centavos)

Extrato do Aditivo n° 0190/2010
Aditivo nº: 0190/2010
Contrato/Ata nº: ATA 148/2009
Licitação: PR 59/2009-FMS 
Contratada: A.G. KIENEN & CIA LTDA 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência da ata por mais 60 dias 
com efeitos a partir de 23/05/2010 até 22/07/2010, para paga-
mento das notas fiscais referentes às entregas realizadas através 
de processo administrativo, conforme solicitação da Secretaria de 
Saúde.

Extrato do Aditivo n° 0191/2010
Aditivo nº: 0191/2010
Contrato/Ata nº: Ct 222/2010 
Licitação: TP 03/2010
Contratada: BB CONSTRUÇÕES LTDA 
Objeto: Supressão do quantitativo inicial do contrato as Ruas Luiz 
Ferlin Sênior (item 01) e Antônio Pinto (item 02), conforme solici-
tação e justificativa da Secretaria de Planejamento e despacho do 
Sr. Prefeito Municipal.
Valor: -(R$ 52.216,23)

Extrato do Aditivo n° 0192/2010
Aditivo nº: 0192/2010
Contrato/Ata nº: Ct 174/2009 
Licitação: IL 05/2009-FMS
Contratada: THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato por igual 
período para manutenção do elevador instalado no PAME 24 hrs a 
partir de 12/06/2010 até 11/06/2011.
Valor: R$ 3.360,00 (três mil e trezentos e sessenta reais)

Extrato do Contrato n° 227/2010
Contrato Nº..: 227/2010
Data de Assinatura: 11/06/2010
Fornecedor....: ELONI MATILDE MORESCO RIGO
Valor............: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
Licitação.......: Dispensa de Licitação n° 04/2010-FMAS
OBJETO..........: LOCAÇÃO DE PORÃO RESIDENCIAL EM ALVENA-
RIA COM REPARTIÇÕES DE MADEIRA, POSSUINDO SALA, COZI-
NHA, 02 (DOIS) QUARTOS, BANHEIRO, GARAGEM COM SALA DE 
FESTAS E LAVANDERIA, LOCALIZADO NA RUA ALBINA TITON, N° 
93, BAIRRO SANTA TEREZA, VIDEIRA-SC, O QUAL SE DESTINA 
EXCLUSIVAMENTE A ABRIGAR A FAMÍLIA DO SR. FRANCISCO A. 
DE ALMEIDA, TENDO EM VISTA QUE A SUA RESIDÊNCIA LOCA-
LIZADA NA RUA ALBINA TITON FOI INTERDITADA PELA DEFESA 
CIVIL LOCAL EM 07/05/2010 DEVIDO AO DESMORONAMENTO 
DA MENCIONADA RUA.

Extrato do Contrato n° 228/2010
Contrato Nº..: 228/2010
Data de Assinatura: 11/06/2010
Fornecedor....: ISALDIR JOSÉ DEBIASI

31/12/2010 ou até a homologação de nova licitação, e recom-
posição do equilíbrio econômico-financeiro em 2,89%, conforme 
solicitação da Secretaria de Saúde.
Valor: R$ 490.128,03 (quatrocentos e noventa mil e cento e vinte 
e oito reais e três centavos)

Extrato do Aditivo n° 0184/2010
Aditivo nº: 0184/2010
Contrato/Ata nº: Ata 38/2010
Licitação: PR 20/2010-FMS
Contratada: COMÉRCIO DE ARTIGOS E REFRIGERAÇÃO ABDALLA 
LTDA
Objeto: Aumento no quantitativo do item 02 para que possam 
ser concluídas as limpezas dos equipamentos de ar condicionado, 
conforme solicitação da Secretaria de Saúde.
Valor: R$ 1.260,00 (um mil e duzentos e sessenta reais)

Extrato do Aditivo n° 0185/2010
Aditivo nº: 0185/2010
Contrato/Ata nº: CT 17/2010
Licitação: PR 10/2010
Contratada: TRANSPORTES PBRANDT LTDA
Objeto: Aumento na quilometragem da Linha 13 (29km/dia) e 
alteração do veículo para ônibus devido ao elevado número de 
alunos e a dificuldade de transportar os alunos especiais além da 
inclusão de novos alunos, conforme solicitação e justificativa da 
Secretaria de Educação.
Valor: R$ 19.814,52 (dezenove mil e oitocentos e catorze reais e 
cinquenta e dois centavos)

Extrato do Aditivo n° 0186/2010
Aditivo nº: 0186/2010
Contrato/Ata nº: CT 22/2010
Licitação: PR 11/2010
Contratada: MVM TRANSPORTES LTDA
Objeto: Aumento na quilometragem da Linha 06 devido à inclusão 
no transporte de alunos, conforme solicitação e justificativa da 
Secretaria de Educação.
Valor: R$ 2.021,68 (dois mil e vinte e um reais e sessenta e oito 
centavos)

Extrato do aditivo n° 0187/2010
Aditivo nº: 0187/2010
Contrato/Ata nº: CT 174/2008
Licitação: TP 12/2008 
Contratada: IPM INFORMÁTICA PÚBLICA MUNICIPAL LTDA
Objeto: Inlcusão do serviço de implementação da fórmula de cál-
culo para cobrança do habite-se de Ampliações e Reformas no 
módulo \"Fiscalização Web\", conforme orçamento, solicitação, 
autorização e justificativa da Secretaria de Finanças
Valor: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais)

Extrato do Aditivo n° 0188/2010
Aditivo nº: 0188/2010
Contrato/Ata nº: CT 357/2009
Licitação: DL 08/2009-FMAS
Contratada: SERGIO DENARDI 
Objeto: Inclusão do aluguel do porão do imóvel para atender as 
famílias a partir de 01/06/2010 a 30/06/2010 conforme solicitação 
e justificativa do Dpto de Ação Social.
Valor: R$ 250,00 (duzentos  e cinquenta reais)
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Licitação.......: Tomada de Preços n° 06/2010
OBJETO..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, OBJETIVANDO 
O PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO FUNCIONAL E CADAS-
TRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIDEIRA NO 
ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Extrato do Contrato n° 244/2010
Contrato Nº..: 244/2010
Data de Assinatura: 25/06/2010
Fornecedor....: CONSTRULACER COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LA-
CERDÓPOLIS LTDA
Valor............: R$ 35.976,70 (trinta e cinco mil e novecentos e 
setenta e seis reais e setenta centavos)
Licitação.......: Tomada de Preços n° 04/2010
OBJETO..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR A 
REFORMA DAS ESCADARIAS GERMANO SCHWANTZ E ERNESTO 
BAHR, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, CONFORME ES-
PECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL 
DESCRITIVO.

Extrato do Contrato n° 245/2010
Contrato Nº..: 245/2010
Data de Assinatura: 25/06/2010
Fornecedor....: BRESSAN AUTOPEÇAS LTDA
Valor............: R$ 12.848,00 (doze mil e oitocentos e quarenta e 
oito reais)
Licitação.......: Dispensa n° 17/2010
OBJETO..........: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE PEÇAS E MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DA CAIXA 
DE CÂMBIO E SISTEMA DE FREIOS DO CAMINHÃO MBB 2213, 
PLACA LZH 0513, FROTA 25 DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-
TURA.

Extrato do Contrato n° 246/2010
Contrato Nº..: 246/2010
Data de Assinatura: 25/06/2010
Fornecedor....: UBIRAJARA PEREIRA DE SOUZA
Valor............: R$ 21.360,00 (vinte e um mil e trezentos e sessenta 
reais)
Licitação.......: Inexigibilidade n° 12/2010
OBJETO..........: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MI-
NISTRAR AULAS INDIVIDUAIS DE PRÁTICA DE INSTRUMENTO 
E TEORIA MUSICAL, AULAS EM GRUPO PARA ORIENTAÇÃO DAS 
DIFERENTES PRÁTICAS DE ORQUESTRAS, BEM COMO AULAS DE 
TÉCNICA DE EXECUÇÃO, INTERPRETAÇÃO, POSTURA, PERCEP-
ÇÃO, ARRANJO, HARMONIA, RITMO E ESCOLHA DE REPERTÓ-
RIO.

Extrato do Contrato n° 247/2010
Contrato Nº..: 247/2010
Data de Assinatura: 28/06/2010
Fornecedor....: CENTERLABSC COMÉRCIO DE PRODUTOS LABO-
RATORIAIS LTDA
Valor............: R$ 2.665,00 (dois mil e seiscentos e sessenta e 
cinco reais)
Licitação.......: Pregão Presencial n° 44/2010-FMS
OBJETO..........: AQUISIÇÃO DE TUBOS COM EDTA K-3 PARA HE-
MATOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SÁUDE.

Extrato do Contrato n° 248/2010
Contrato Nº..: 248/2010
Data de Assinatura: 28/06/2010

Valor............: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Licitação.......: Dispensa de Licitação n° 04/2010-FMAS
OBJETO..........: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS, SENDO DUAS CASAS DE 
MADEIRA DE 7 x 9 M, AMBAS COM 03 QUARTOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, LAVANDERIA E GARAGEM, LOCALIZADAS NA RUA 
ANTONIO RAIMUNDO LAZZARI, S/N°, VIDEIRA - SC, OS QUAIS 
DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE PARA ABRIGAR AS FAMILIAS 
DO SR. LEANDRO BRESCIANI E SRA. NILCE BRESCIANI, TENDO 
EM VISTA QUE SUAS RESIDENCIAS LOCALIZADAS NA RUA ALBI-
NA TITON FORAM INTERDITADAS PELA DEFESA CIVIL LOCAL EM 
07/05/2010.

Extrato do Contrato n° 239/2010
Contrato Nº..: 239/2010
Data de Assinatura: 23/06/2010
Fornecedor....: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Valor............: R$ 9.420,00 (nove mil e quatrocentos e vinte reais)
Licitação.......: Pregão Presencial n° 41/2010-FMS 
OBJETO..........: AQUISIÇÃO DE DELTAMETRINA (XAMPU) E IN-
VERMECTINA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato do Contrato n° 240/2010
Contrato Nº..: 240/2010
Data de Assinatura: 23/06/2010
Fornecedor....: FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Valor............: R$ 13.650,00 (treze mil e seiscentos e cinquenta 
reais)
Licitação.......: Pregão Presencial n° 41/2010-FMS 
OBJETO..........: AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DE HIDROCOLÓIDE 
PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE.

Extrato do Contrato n° 241/2010
Contrato Nº..: 241/2010
Data de Assinatura: 23/06/2010
Fornecedor....: SERRARIA MARIANI LTDA
Valor............: R$ 25.919,00 (vinte e cinco mil e novecentos e de-
zenove reais)
Licitação.......: Pregão Presencial n° 113/2010
OBJETO..........: AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA EFETUAR A MA-
NUTENÇÃO DOS PARQUES INFANTIS, DAS 08 (OITO) ESCOLAS 
MUNICIPAIS , DOS 19 (DEZENOVE) CENTROS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL E DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTU-
RA.

Extrato do Contrato n° 242/2010
Contrato Nº..: 242/2010
Data de Assinatura: 23/06/2010
Fornecedor....: CONSTRULACER COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LA-
CERDÓPOLIS LTDA
Valor............: R$ 3.728,00 (três mil e setecentos e vinte e oito 
reais)
Licitação.......: Pregão Presencial n° 113/2010
OBJETO..........: AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA EFETUAR A MANU-
TENÇÃO DOS PARQUES INFANTIS, DAS 08 (OITO) ESCOLAS MU-
NICIPAIS , DOS 19 (DEZENOVE) CENTROS MUNICIPAIS DE EDU-
CAÇÃO INFANTIL E DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.

Extrato do Contrato n° 243/2010
Contrato Nº..: 243/2010
Data de Assinatura: 24/06/2010
Fornecedor....: LUTZ CURSOS, CONCURSOS, ASSESSORIA E PRO-
JETOS TÉCNICOS LTDA
Valor............: R$ 7.967,00 (sete mil e novecentos e sessenta e 
sete reais)
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Fornecedor....: GIULIANO WEILER
Valor............: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
Licitação.......: Pregão Presencial n° 42/2010-FMS
OBJETO..........: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPE-
CIALIZADOS EM REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS 
PARA ATUAR NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I.
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