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Lei	nº	1.903/2010
LEI Nº 1.903/2010 - DE 16 DE JUNHO DE 2010
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER DAÇÃO 
EM PAGAMENTO, EM BEM IMÓVEL, PARA O FIM DE EXTINGUIR 
CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita de Água Doce - SC. 
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber de 
VALDEMAR CAMARGO, em dação em pagamento, parte de bem 
imóvel, para extinguir parcialmente crédito tributário lançado con-
tra este.

Art. 2º. O bem imóvel, objeto da dação em pagamento, de pro-
priedade de VALDEMAR CAMARGO, está assim caracterizado:

- Área de terra medindo 40,07m² (quarenta metros e sete centí-
metros quadrados), desmembrada do imóvel objeto da matrícula 
nº 2625, sito na Rua Costa e Silva, no perímetro urbano de Água 
Doce-SC, na parte que confronta com os imóveis do Município de 
Água Doce, constituídos de 02 (dois) terrenos urbanos com área 
de 4.442,85m², matriculados sob o nº 5060, do RI 2º Ofício de 
Joaçaba-SC, pelo valor avaliado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Parágrafo Único. A área recebida em dação será remembrada no 
imóvel confrontante, pertencente ao Município de Água Doce, que 
passará a ter as seguintes características: Terreno urbano com 
4.482,92m², confrontando: Partindo do marco 1, situado na con-
frontação com a Rua Costa e Silva, deste segue confrontando com 
a Rua Costa e Silva, com o azimute de 338º26'09" e a distância de 
50,37m, até o marco 2; deste segue linha seca, confrontando com 
Valdemar Camargo, com o azimute de 49º44'54" e a distância de 
30,32m até o marco 5; deste segue linha seca, confrontando com 
Valdemar Camargo, com o azimute de 343º13'49" e a distância de 
7,57m até o marco 4; deste segue linha seca, confrontando com 
a Prefeitura Municipal de Água Doce, com o azimute de 88º51'20" 
e a distância de 74,46m até o marco 7, deste segue Rua, confron-
tando com a Rua D. Daniel Hostil, com o azimute de 177º06'59" e 
a distância de 24,15m até o marco 8; deste segue Rua, confron-
tando com a Rua D. Daniel Hostin, com o azimute 208º12'03" e a 
distância de 1,76m, até o marco 0; deste segue Rua, confrontando 
com a Rua 1º de Maio, com o azimute 236º02'21" e a distância 
de 90,06m até o marco 10; deste segue Rua, confrontando com a 
Rua Costa e Silva, com o azimute de 287º47'07" e a distância de 
2,70m, até o marco 1, ponto inicial da descrição deste perímetro, 
sobre o qual encontra-se edificado o Centro Educacional Municipal 
Frei Silvano.
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Lei	nº	1.905/2010
LEI Nº 1.905/2010 - DE 22 DE JUNHO DE 2010
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO 
ADICIONAL, ANULAR TOTAL OU PARCIALMENTE E TRANSFERIR 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água 
Doce-SC, Faço saber a todos os habitantes deste Município, que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir no orçamento vigente instituído pela Lei nº 1.846 de 08 de 
dezembro de 2009, um crédito adicional no valor de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais) para a Prefeitura Municipal.

Parágrafo Único. Os recursos a que se refere o "caput" deste ar-
tigo serão para execução do Convênio com o Estado destinado a 
rede de abastecimento de água na Comunidade de Linha Nova 
Concórdia.

Art. 2º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
anular total ou parcialmente os seguintes elementos de despesa 
do orçamento municipal vigente:

02 GABINETE DO PREFEITO
01 GABINETE DO PREFEITO E VICE
04.122.0004.2.005 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA ENTI-
DADES PRIVADAS 
3.3.50.00.0.1.0000/8 Transferências a Entidades Privadas Fins Lu-
crativos  ............................................................R$ 10.000,00

05 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE
03 DEPARTAMENTO DE TURISMO
23.695.0038.1.015 CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO NO 
MUNICÍPIO
4.4.90.00.0.1.0024/88 Aplicações Diretas .............R$ 20.000,00
TOTAL  ..............................................................R$ 30.000,00

Art. 3º. O valor anulado conforme artigo 2 desta Lei, será utilizado 
para suplementar os seguintes elementos de despesa:

04 SECRETARIA DA AGRICULTURA
01 DEPTO. DE AGRICULTURA
20.606.0020.1.005 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
4.4.90.00.0.1.0000/28 Aplicações Diretas .............R$ 10.000,00
4.4.90.00.0.1.0024/29 Aplicações Diretas .............R$ 20.000,00
TOTAL  ..............................................................R$ 30.000,00

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

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 22 de junho de 2010.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Lei	nº	1.906/2010
LEI Nº 1.906/2010 - DE 22 DE JUNHO DE 2010
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FAZER CESSÃO 
REAL DE USO E CONSTITUIR SERVIDÃO PERPÉTUA DE UM POÇO 
ARTESIANO E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, A TÍTULO GRATUITO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita de Água Doce - SC. 
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 3º. A dação em pagamento através da área de terras a que se 
refere esta lei compreende parte do débito inscrito em dívida ati-
va contra o proprietário VALDEMAR CAMARGO, devendo o saldo 
remanescente, com os acréscimos legais, ser recolhido aos cofres 
públicos na data de publicação da presente Lei, vedada a renúncia 
fiscal ou a diminuição de receita para o Município e observado o 
seguinte:

Art. 4º. Para viabilizar a dação em pagamento em bem imóvel 
o contribuinte deverá apresentar os documentos comprobatórios 
da titularidade do imóvel, com certidão que comprove estar livre 
e desembaraçado de quaisquer ônus, exceto os débitos objetos 
desta Lei.

Art. 5º. O recebimento do crédito tributário em comento através 
de dação em pagamento não acarretará nenhum ônus além da 
quitação parcial do débito, pelo valor de avaliação da área rece-
bida neste ato.

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

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 16 de junho de 2010.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Lei	nº	1.904/2010
LEI N° 1.904/2010 - DE 22 DE JUNHO DE 2010
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ANULAR PAR-
CIALMENTE E TRANSFERIR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE ES-
PECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI, Prefeita Municipal de Água 
Doce - SC. Faço saber a todos os habitantes deste Município que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a 
anular parcialmente a seguinte dotação orçamentária constante 
do orçamento municipal vigente:

07 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E URBANISMO
02 DEPTO. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
22.661.0054.2.049 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO
4.4.90.00.0.1.0000/136 Aplicações Diretas ...........R$ 40.000,00
TOTAL  ..............................................................R$ 40.000,00

Art. 2º. Os valores anulados conforme artigo 1° desta Lei serão 
utilizados para suplementar o seguinte elemento de despesa: 

03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
01 DEPTO. DE SERVIÇOS GERAIS
04.122.0006.2.006 MANUTENÇÃO SECRETARIA ADM. FAZENDA E 
DEPTOS.
4.4.90.00.0.1.0000/16 Aplicações Diretas .............R$ 40.000,00
TOTAL ...............................................................R$ 40.000,00

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

Art. 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 22 de junho de 2010.
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal
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Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 01 de 
Julho de 2010.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria	Nº	284/2010
PORTARIA Nº 284/2010 
Concede Férias a servidor.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com a Lei 558/92,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 30 dias, a partir de 01 de Julho 
de 2010, a servidora ICELDA HOFFMANN VENTURA, ocupante do 
Cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO II, referente ao periodo 
aquisitivo de 02/08/2006 a 01/08/2007.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 01 de Julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 01 de 
Julho de 2010.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria	Nº	285/2010
PORTARIA Nº 285/2010 
Concede Férias a servidor.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com a Lei 558/92,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 20 dias, a partir de 01 de Julho 
de 2010, ao servidor JOSE RUBENS MACHADO, ocupante do Car-
go de OPERADOR DE MAQUINA, referente ao periodo aquisitivo 
de 02/09/2007 a01/09/2008.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 01 de Julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 01 de 
Julho de 2010.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria	Nº	286/2010
PORTARIA Nº 286/2010 
Concede Férias a servidor.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com a Lei 558/92,

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer Ces-
são Real de Uso com constituição de Servidão Perpétua, de um 
Poço Artesiano para extração de água, localizado numa área de 
terra de 61.831,86m² (sessenta e um mil, oitocentos e trinta e 
um metros e oitenta e seis centímetros quadrados), localizada na 
Linha Nova Concórdia, nesse Município, de propriedade de Paulo 
Strechert e sua mulher Neide Inês Pelegrini Strechert.

Parágrafo Único. A área total acima descrita, encontra se devida-
mente registrada sob nº. 12416, do livro 2 do Cartório do 2º Ofício 
do Registro de Imóveis da Comarca de Joaçaba - SC.

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer Cessão 
Real de Uso com constituição de Servidão Perpétua, para implan-
tação de um Reservatório da Água extraída do poço mencionado 
no artigo anterior, localizado numa área de terra de 133.873,00m² 
(cento e trinta e três mil, oitocentos e setenta e três metros qua-
drados), localizada na Linha Nova Concórdia, nesse Município, de 
propriedade de Volmar Gustavo Bellan, com reserva de usufruto 
vitalício em favor de Volmar Bellan e sua mulher Irene Bellan.

Parágrafo Único. A área total acima descrita, encontra se devida-
mente registrada sob nº. 8141, do livro 2 do Cartório do 2º Ofício 
do Registro de Imóveis da Comarca de Joaçaba - SC.

Art. 3º. A cessão real de uso será de forma gratuita. 

Art. 4º. As despesas decorrentes da execução da presente Lei, 
correrão por conta de dotações específicas do orçamento vigente.

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

Art. 6º. Revogam se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Água Doce, 22 de junho de 2010
NELCI FÁTIMA TRENTO BORTOLINI
Prefeita Municipal

Antônio Carlos

Prefeitura MuniciPal

Portaria	Nº	283/2010
PORTARIA Nº 283/2010 
Prorroga Licença Maternidade.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com a Lei 1225/2009 de 04 de Agosto de 2009,

RESOLVE:
Artigo 1º - Prorrogar, LICENÇA MATERNIDADE, a partir de 01 de 
Julho de 2010 a 29 de Agosto de 2010, a servidora CARLA REGINA 
BESEN KLEIN, ocupante do Cargo temporario de AGENTE COMU-
NITARIO DE SAUDE.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 01 de Julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
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Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 01 de 
Julho de 2010.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria	Nº	289/2010
PORTARIA Nº 289/2010 
Nomeia Diretor Técnico do Posto de Saúde.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições 
legais, com base na Lei nº 1133 de 14 de agosto de 2007.

RESOLVE:
Artigo 1º - Nomear a servidora LYDIANE TAKIMOTO, para o Cargo 
de DIRETOR TECNICO do Posto de Saúde.

Artigo 2º - Fica concedida a Gratificação de 15% do salário-base 
de acordo com o parágrafo 1º do Artigo 3º da Lei Municipal nº 
1133/2007.

Parágrafo Único - A Gratificação que trata o caput do Art. 2º é de 
natureza "propter laboren" e só será devida durante o exercício da 
Função de Diretor Técnico do Posto de Saúde, não sendo incorpo-
rada em qualquer hipótese, à remuneração e cessará com a sua 
exoneração da função.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 01 de Julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 01 de 
Julho de 2010.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria	Nº	290/2010
PORTARIA Nº 290/2010 
Dispensa ACT.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições 
legais, 

RESOLVE:
Artigo 1º - Dispensar, a pedido, CASSIO RENATO MONTENEGRO 
DE LIMA, do Cargo temporario de MEDICO - 20H, a partir de 01 
de Julho de 2010.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 01 de Julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 01 de 
Julho de 2010.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 30 dias, a partir de 01 de Julho 
de 2010, ao servidor WILLYANN GUESSER ELIAS, ocupante do 
Cargo temporario de ODONTOLOGO - 40H, referente ao periodo 
aquisitivo de 08/06/2009 a 07/06/2010.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 01 de Julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 01 de 
Julho de 2010.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria	Nº	287/2010
PORTARIA Nº 287/2010 
Concede Férias a servidor.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com a Lei 558/92,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 20 dias, a partir de 01 de Ju-
lho de 2010, a servidora AURINEIDE BESEN, ocupante do Cargo 
efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, referente ao periodo 
aquisitivo de 02/07/2009 a 01/07/2010.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 01 de Julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 01 de 
Julho de 2010.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria	Nº	288/2010
PORTARIA Nº 288/2010 
Exonera Gratificação.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições 
legais, 

RESOLVE:
Artigo 1º - Exonerar, a pedido, JACKSON ANDRE SIQUEIRA, do 
Cargo de DIRETOR TECNICO do Posto de Saude, a partir de 01 
de Julho de 2010.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 01 de Julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal
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Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 02 de Julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 02 de 
Julho de 2010.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Aviso	de	Licitação	-	PL	N°	80/2010
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 80/2010; Modalidade: Pregão Presencial; 
Tipo: Menor Preço Global; Objeto: A presente Licitação tem por 
objeto a Aquisição de Peças e serviços de mão de obra para revi-
sar e recuperar partes danificadas do Caminhão Basculante Mer-
cedes-Benz, Placa MAS 2206, da frota de veículos da Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio 
Carlos, conforme descrito no edital e seus anexos; Entrega dos 
envelopes e abertura: dia 20/07/2010 às 09:00 (nove) horas. 
Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Pre-
feitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Cen-
tro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 
horas,fone (48)3272-1123. Ou no site www.antoniocarlos.sc.gov.
br

Antônio Carlos, 06 de julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Aviso	de	Licitação	-	PL	N°	81/2010
AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório: nº 81/2010; Modalidade: Pregão Presencial - 
Registro de Preço; Tipo: Menor Preço Global; Objeto: A presente 
Licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada 
para execução de serviços em reposição de pavimentação Asfálti-
ca (tapa buraco), através do uso de unidade móvel alto propulsora 
acoplada em caminhão especial a realização de pequenos reparos 
em todas as vias públicas de pavimentação asfáltica do Município 
de Antonio Carlos, conforme descrito no edital e seus anexos; 
Entrega dos envelopes e abertura: dia 20/07/2010 às 14:00 (qua-
torze) horas. 
Obtenção dos Editais e informações, no setor de licitações da Pre-
feitura Municipal de Antônio Carlos, Praça Anchieta nº 10, Cen-
tro, Antônio Carlos, SC, das 7:30 as 11:30 e das 13:00 às 17:00 
horas,fone (48)3272-1123. Ou no site www.antoniocarlos.sc.gov.
br

Antônio Carlos, 06 de julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Extrato	de	Contrato	N°	125/2010
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato: 125/2010; Origem: Licitação nº. 105/2009 - Concor-
rência; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos; Con-
tratada: Setep Construções S.A; Objeto: Contratação de empresa 
regularmente estabelecida no ramo pertinente ao objeto desta 
licitação, para realização de serviços de Pavimentação Asfáltica, 

Portaria	Nº	291/2010
PORTARIA Nº 291/2010 
Concede Férias a servidor.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com a Lei 558/92,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 30 dias, a partir de 01 de Julho 
de 2010, a servidora EDILANE NEIS GESLEICHTER, ocupante do 
Cargo efetivo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, referente ao pe-
riodo aquisitivo de 01/02/2009 a 01/02/2010.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 01 de Julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 01 de 
Julho de 2010.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria	Nº	292/2010
PORTARIA Nº 292/2010 
Concede Férias a servidor.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com a Lei 558/92,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 30 dias, a partir de 16 de Julho 
de 2010, a servidora ERICA LUZIA PAULI GUESSER, ocupante do 
Cargo temporario de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, referente ao 
periodo aquisitivo de 05/02/2009 a 04/02/2010.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, em 02 de Julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria, na Secretaria Municipal, em 02 de 
Julho de 2010.
MAURO CEZAR DA SILVEIRA
Secretário de Administração e Finanças

Portaria	Nº	293/2010
PORTARIA Nº 293/2010 
Concede Férias a servidor.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal de Antônio Carlos, no uso de suas atribuições 
legais, de acordo com a Lei 558/92,

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder, FERIAS, por 30 dias, a partir de 02 de Julho 
de 2010, a servidora NELI DE OLIVEIRA FARIA, ocupante do Car-
go efetivo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, referente ao periodo 
aquisitivo de 10/07/2007 a 09/07/2010.
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a 31/07/2010;

Antônio Carlos, 01 de julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Caçador

Prefeitura MuniciPal

Aviso	Licitação	PR	57-2010	PREFEITURA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC
SECRETARIA DE AGRICULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 57/2010 
TIPO: Menor Preço Por Lote - Maior Desconto
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de empresa(s) 
especializada(s) para prestação dos serviços de manutenção me-
cânica, funilaria e pintura, eletricidade, bomba e bicos injetores 
turbina, estofaria e tapeçaria, sendo serviços de caráter preven-
tivo e corretivo, com aplicação e fornecimento de peças genuínas 
da marca do veículo ou originais de fábrica ou peças homologadas 
pelas montadoras, destinados a Secretaria Municipal de Agricul-
tura
ENTREGA DOS ENVELOPES: 09:00 Horas do Dia 21/07/2010.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 09:05 Horas do Dia 21/07/2010.
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no 
Departamento de Licitações, Sito Av. Santa Catarina, 195, fone 
(49) 3563 0322, Ramal 210, no horário de expediente em vigor.
e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br

Caçador, 05 de julho de 2010.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

Aviso	Licitação	PR	58-2010	PREFEITURA
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR-SC
SECRETARIA DE AGRICULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL: Pregão Presencial nº 58/2010 
TIPO: Menor Preço Por Item
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE HERBICI-
DAS, FUNGICIDAS, ADUBOS E FERTILIZANTES PARA O VIVEIRO 
DE MUDAS FRUTÍFERAS NO HORTO MUNICIPAL.
ENTREGA DOS ENVELOPES: 10:00 Horas do Dia 20/07/2010.
ABERTURA DOS ENVELOPES: 10:05 Horas do Dia 20/07/2010.
Maiores Informações e o Edital Completo poderão ser obtidos no 
Departamento de Licitações, Sito Av. Santa Catarina, 195, fone 
(49) 3563 0322, Ramal 210, no horário de expediente em vigor.
e-mail:licitacoes@cacador.sc.gov.br

Caçador, 06 de julho de 2010.
SAULO SPEROTTO
Prefeito Municipal

Drenagem e Sinalização, com fornecimento de material, da Rua 
Geral de Rachadel e Vila Doze - Antônio Carlos/SC; Valor: R$ 
2.163.017,01(dois milhões, Cento e sessenta e três mil dezessete 
reais e um centavo).

Antônio Carlos, 06 de julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Quinto	Termo	Aditivo	a	Contrato	N°	175/2009
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quinto Termo Aditivo ao Contrato N° 175/2009; Origem: Licita-
ção nº 109/2009 - Tomada de Preço - TP; Contratante: Prefeitura 
Municipal de Antônio Carlos/SC; Contratada: Wokys Construções 
Ltda; Objeto: Contratação de empresa especializada para reforma 
e ampliação do Centro de Educação Infantil Municipal Coração 
de Jesus e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Mu-
nicípio de Antônio Carlos, com fornecimento de materiais e mão 
de obra; Valor do Contrato apo o 2° Aditivo : R$ 293.943,87 (du-
zentos e noventa e três mil, novecentos e quarenta e três reais e 
oitenta e sete centavos); Valor do Aditivo: R$ 12.151,97 (doze mil, 
cento e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos). Valor 
Total do Contrato Aditivado: R$ 306.095,84 (trezentos e seis mil, 
noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos); Prorrogação 
de Prazo do Contrato: 30 (trinta) dias - 16/06/2010 a 15/07/2010;

Antônio Carlos, 16 de junho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Sétimo	Termo	Aditivo	ao	Contrato	N°	143/2008
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Sétimo Termo Aditivo ao Contrato n.° 143/2008; Origem: Lici-
tação nº 77/2008; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio 
Carlos/SC; Contratada: Esteio Pavimentação e Construção Ltda; 
Objeto: Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação asfáltica da 
Rua Militão José Coelho - Canudos - Antonio Carlos/SC, numa ex-
tensão de 491,50 (quatrocentos e noventa e um vírgula cinquen-
ta) metros; Valor do Contrato: R$ 196.384,54 (cento e noventa e 
seis mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro 
centavos); Valor do Aditivo: R$ 49.014,49 (quarenta e nove mil, 
quatorze reais e quarenta e nove centavos); Valor Total do Con-
trato Aditivado: R$ 245.399,03 (duzentos e quarenta e cinco mil, 
trezentos e noventa e nove reais, e três centavos).

Antônio Carlos, 01 de julho de 2010.
GERALDO PAULI
Prefeito Municipal

Terceiro	Termo	Aditivo	ao	Contrato	N°	117/2009
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.° 117/2009; Origem: Lici-
tação nº 75/2009; Contratante: Prefeitura Municipal de Antônio 
Carlos/SC; Contratada: Esteio Pavimentação e Construção Ltda; 
Objeto: Pavimentação asfáltica da Rua Militão José Coelho - Ca-
nudos - Antonio Carlos/SC, numa extensão de 263,50 (duzentos e 
sessenta e três vírgula cinquenta) metros; Valor do Contrato: R$ 
141.304,50 (cento e quarenta e um mil, trezentos e quatro reais 
e cinquenta centavos); Valor do Aditivo: R$ 19.768,27 (dezenove 
mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos). 
Valor Total do Contrato Aditivado: R$ 161.072,77 (cento e ses-
senta e um mil, setenta e dois reais e setenta e sete centavos); 
Prorrogação de Prazo do Contrato: 30 (trinta) dias - 01/07/2010 
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Capinzal

Prefeitura MuniciPal

Aviso	de	Licitação	0090/2010	PMC
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2010

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e materiais permanentes 
para uso da Secretaria da Educação, Cultura e Esportes, recursos 
salário Educação.

ENTREGA E ABERTURA: através do site www.cidadecompras.com.
br Propostas e Documentos até as 14:00 horas, para abertura às 
14:05 horas do dia 20/07/2010.

MENOR PREÇO UNITÁRIO
INFORMAÇÕES E ENTREGA DO PROCESSO LICITATÓRIO: 
No endereço www.cidadecompras.com.br
Centro Administrativo Prefeito Silvio Santos, sala de Licitações, 
RUA CARMELLO ZOCOLLI, 155.
No sítio: www.capinzal.sc.gov.br
HORÁRIO: Das 8:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
TELEFONE No (0__49)3555-8735, FAX No 3555-8744.

CAPINZAL, 07 de julho de 2010.
MARIA DAGMAR WOLFF SURDI
Pregoeira

Contrato	0058/2010	FMS
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO 0058/2010
Dispensa de Licitação 0025/2010
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL
CONTRATADA: BRUNO MICHEL FAVERO
OBJETO: Aquisição de itens para uso do Setor de Imunização da 
Secretaria da Saúde, durante a Campanha de Vacinação contra a 
Influenza A H1N1.
VALOR R$: 4.640,00
VIGÊNCIA: 05/07/2010 A 31/12/2010

Campos Novos

câMara de Vereadores

Portaria	nº	13/2010
Portaria Nº 13/2010
NOMEIA SERVIDOR QUE MENCIONA.

O cidadão Maurílio Castro Campagnoni, Presidente Câmara Muni-
cipal de Vereadores de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58 da Lei 
Orgânica do Município, combinado com o art. 65, do Regimento 
Interno 

Art. 1º. Nomear VALDEMIR JOÃO SEMIN, brasileiro, casado, 
portador do CI nº 11/R 1.881.553 - SSP/SC, data de expedição 
11/07/1984, CPF nº 543.524.609-15, para o cargo em Comissão 
de Motorista M - 01, da Câmara Municipal de Vereadores, confor-
me Lei Nº. 3.384/09 de 20/02/2009, a partir desta data. 

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

Campos Novos, 01 de Julho de 2010.
MAURÍLIO CASTRO CAMPAGNONI(CÁSSIO)
Presidente da Mesa



Página 8DOM/SC - Edição N°52507/07/2010 (Quarta-feira)

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

                       -=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAPINZAL                                                                             ANEXO TC-05
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                             Balancete Financeiro de 06/2010                                  Emissao: 30/06/2010
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           > TITULOS                                       V A L O R         > TITULOS                                       V A L O R 
                             RECEITA ORCAMENTARIA                          35.148,61           DESPESA ORCAMENTARIA                          16.623,94
                              Receitas Correntes                           35.148,61            ASSISTENCIA SOCIAL                           16.623,94
                               Receita Patrimonial                          1.657,33
                               Transferencias Correntes                    33.491,28

                           > RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                    11.856,78         > DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                     1.856,78
                             CONVENIOS A PAGAR                              1.856,78           CONVENIOS A PAGAR                              1.856,78
                              DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC       1.856,78            DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC       1.856,78
                             REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS            10.000,00

                           > DESPESA EMPENHADA                             16.623,94         > DESPESA PAGA                                  16.623,94
                              CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES      16.623,94           CREDITO LIQUIDADO                             16.623,94
                                                                                                CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE 16.623,94

                           > SALDOS ANTERIORES                            292.929,42         > SALDOS ATUAIS                                321.454,09
                             BANCO DO BRASIL                              292.929,42           BANCO DO BRASIL                              321.454,09

                           > TOTAL                                        356.558,75         > TOTAL                                        356.558,75

                                          ___________________________________     ___________________________________ 
                                                        Gestora                        Contador CRCSC-016.634/0-0 
                                                  KAMILLE SARTORI BEAL                 BENJAMIM ARCANGELO BORSOI 

Page 1 of 1Relatório da Contabilidade Pública. - Balancete do Financeiro.

6/7/2010http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/a9xp/scripts/a9_download.php?&f=/www/diario_municipal/a...

Balancete	FMAS
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                       -=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE CAPINZAL                                                                          ANEXO TC-05
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                             Balancete Financeiro de 06/2010                                  Emissao: 30/06/2010
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           > TITULOS                                       V A L O R         > TITULOS                                       V A L O R 
                             RECEITA ORCAMENTARIA                             283,11           DESPESA ORCAMENTARIA                          22.750,00
                              Receitas Correntes                              283,11            ASSISTENCIA SOCIAL                           22.750,00
                               Receita Patrimonial                            283,11

                           > RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                     3.297,73         > DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                         0,00
                             REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS             3.297,73

                           > DESPESA EMPENHADA                             22.750,00         > DESPESA PAGA                                  22.750,00
                              CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES      22.750,00           CREDITO LIQUIDADO                             22.750,00
                                                                                                CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE 22.750,00

                           > SALDOS ANTERIORES                             46.227,61         > SALDOS ATUAIS                                 27.058,45
                             BANCO DO BRASIL                               46.227,61           BANCO DO BRASIL                               27.058,45

                           > TOTAL                                         72.558,45         > TOTAL                                         72.558,45

                                          ___________________________________     ___________________________________ 
                                                       Presidente                      Contador CRC/SC-16.634/0-0 
                                                 EDSON ANTONIO CASSIANO                BENJAMIM ARCANGELO BORSOI 

Page 1 of 1Relatório da Contabilidade Pública. - Balancete do Financeiro.

6/7/2010http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/a9xp/scripts/a9_download.php?&f=/www/diario_municipal/a...

Balancete	FMCA



Página 10DOM/SC - Edição N°52507/07/2010 (Quarta-feira)

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

                       -=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE CAPINZAL                                                                                    ANEXO TC-05
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                             Balancete Financeiro de 06/2010                                  Emissao: 30/06/2010
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           > TITULOS                                       V A L O R         > TITULOS                                       V A L O R 
                             RECEITA ORCAMENTARIA                             130,69           DESPESA ORCAMENTARIA                          24.631,60
                              Receitas Correntes                              130,69            DESPORTO E LAZER                             24.631,60
                               Receita Tributaria                              23,69
                               Receita Patrimonial                            107,00

                           > RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                    26.715,04         > DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                     2.215,04
                             PREVIDENCIA SOCIAL                               562,46           PREVIDENCIA SOCIAL                               562,46
                              INSS                                            562,46            INSS                                            562,46
                              INSS - Retencao sobre a Folha de Pagame         562,46            INSS - Retencao sobre a Folha de Pagame         562,46
                             ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                    1.652,58           ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                    1.652,58
                              INSS                                          1.345,40            INSS                                          1.345,40
                              FGTS                                            307,18            FGTS                                            307,18
                             REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS            24.500,00

                           > DESPESA EMPENHADA                             24.631,60         > DESPESA PAGA                                  23.647,60
                              CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES      24.631,60           CREDITO LIQUIDADO                             23.647,60
                                                                                                CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE 23.647,60

                           > SALDOS ANTERIORES                              6.657,47         > SALDOS ATUAIS                                  7.640,56
                             BANCO DO BRASIL                                  217,92
                             CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        6.439,55           CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        7.640,56

                           > TOTAL                                         58.134,80         > TOTAL                                         58.134,80

                                          ___________________________________     ___________________________________ 
                                                  SUPERINTENDENTE- FME                 CONTADOR-CRC-SC-016634/0-0 
                                                 ANTONIO MOACIR BECHER                 BENJAMIN ARCANGELO BORSOI 

Page 1 of 1Relatório da Contabilidade Pública. - Balancete do Financeiro.
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Balancete	FME
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                       -=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO  DE CAPINZAL                                                                                     ANEXO TC-05
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                             Balancete Financeiro de 06/2010                                  Emissao: 30/06/2010
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           > TITULOS                                       V A L O R         > TITULOS                                       V A L O R 
                             RECEITA ORCAMENTARIA                               0,00           DESPESA ORCAMENTARIA                          12.070,11
                                                                                                HABITACAO                      12.070,11

                           > RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                     5.003,24         > DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                         0,00
                             REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS             5.003,24

                           > DESPESA EMPENHADA                             12.070,11         > DESPESA PAGA                                  12.070,11
                              CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES      12.070,11           CREDITO LIQUIDADO                             12.070,11
                                                                                                CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE 12.070,11

                           > SALDOS ANTERIORES                              9.422,72         > SALDOS ATUAIS                                  2.355,85
                             CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        9.422,72           CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        2.355,85

                           > TOTAL                                         26.496,07         > TOTAL                                         26.496,07

                                          ___________________________________     ___________________________________ 
                                                         GESTOR                        CONTADOR CC -SC 016634/0-0 
                                                   ITACIR MASSOCATTO                   BENJAMIM ARCANGELO BORSOI 

Page 1 of 1Relatório da Contabilidade Pública. - Balancete do Financeiro.

6/7/2010http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/a9xp/scripts/a9_download.php?&f=/www/diario_municipal/a...

Balancete	FMH
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                       -=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  DE CAPINZAL                                                                                 ANEXO TC-05
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                             Balancete Financeiro de 06/2010                                  Emissao: 30/06/2010
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           > TITULOS                                       V A L O R         > TITULOS                                       V A L O R 
                             RECEITA ORCAMENTARIA                               0,00           DESPESA ORCAMENTARIA                               0,00

                           > RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                         0,00         > DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                         0,00

                           > DESPESA EMPENHADA                                  0,00         > DESPESA PAGA                                       0,00

                           > SALDOS ANTERIORES                              4.623,00         > SALDOS ATUAIS                                  4.623,00
                             CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        4.623,00           CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        4.623,00

                           > TOTAL                                          4.623,00         > TOTAL                                          4.623,00

                                          ___________________________________     ___________________________________ 
                                                         GESTOR                        CONTADOR CC-SC 016634/0-0 
                                                FRANCISCO DIRCEU ARAUJO                    BENJAMIN A. BORSOI 

Page 1 of 1Relatório da Contabilidade Pública. - Balancete do Financeiro.
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Balancete	FMMA
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                       -=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL                                                                                          ANEXO TC-05
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                             Balancete Financeiro de 06/2010                                  Emissao: 30/06/2010
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           > TITULOS                                       V A L O R         > TITULOS                                       V A L O R 
                             RECEITA ORCAMENTARIA                         186.554,02           DESPESA ORCAMENTARIA                         516.879,32
                              Receitas Correntes                          186.554,02            SAUDE                                       516.879,32
                               Receita Tributaria                           6.233,52
                               Receita Patrimonial                          2.125,55
                               Transferencias Correntes                   178.072,34
                               Outras Receitas Correntes                      122,61

                           > RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                   403.881,55         > DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                    52.628,05
                             PREVIDENCIA SOCIAL                            10.831,64           PREVIDENCIA SOCIAL                            10.831,64
                              INSS                                         10.831,64            INSS                                         10.831,64
                              INSS - Retencao Sobre a Folha de Pagame      10.669,94            INSS - Retencao Sobre a Folha de Pagame      10.669,94
                              INSS - Retencao 11% Terceiros Pessoa Ju          49,50            INSS - Retencao 11% Terceiros Pessoa Ju          49,50
                              INSS - Retencao 11% Terceiros Autonomos         112,20            INSS - Retencao 11% Terceiros Autonomos         112,20
                             PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU          629,31           PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU          629,31
                              Retencao em Folha Pensao Alimenticia Se         629,31            Retencao em Folha Pensao Alimenticia Se         629,31
                             TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                   1.253,50           PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9         266,75
                              ISS                                           1.253,50            BESC SA Santa Catarina Seguros - Seguro         266,75
                              ISS RF - Imposto Sobre Servicos Retido        1.253,50           EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,        6.388,01
                             PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9         266,75            BESC SA Emprestimo Servidores Municipai         701,18
                              BESC SA Santa Catarina Seguros - Seguro         266,75            CAIXA E.F.Emprestimo Servidores Municip       5.334,48
                             EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,        6.388,01            Banco Brasil Emprestimo Servidores Muni         149,44
                              BESC SA Emprestimo Servidores Municipai         701,18            Banco Santander Emprestimo Servidores M         202,91
                              CAIXA E.F.Emprestimo Servidores Municip       5.334,48           DIVERSOS CONSIGNATARIOS                        1.164,16
                              Banco Brasil Emprestimo Servidores Muni         149,44            ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999          1.088,67
                              Banco Santander Emprestimo Servidores M         202,91            ASMUCA Associacao dos Servidores Munici       1.088,67
                             DIVERSOS CONSIGNATARIOS                        1.164,16            SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999              75,49
                              ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999          1.088,67            Sitespm Sindicato dos Servidores Munici          75,49
                              ASMUCA Associacao dos Servidores Munici       1.088,67           ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                   33.348,18
                              SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999              75,49            INSS                                         27.661,49
                              Sitespm Sindicato dos Servidores Munici          75,49            FGTS                                          5.686,69
                             ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                   33.348,18
                              INSS                                         27.661,49
                              FGTS                                          5.686,69
                             REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS           350.000,00

                           > DESPESA EMPENHADA                            516.879,32         > DESPESA PAGA                                 491.281,26
                              CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES     516.879,32           CREDITO LIQUIDADO                            491.281,26
                                                                                                CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE 491.281,26

                           > SALDOS ANTERIORES                            495.249,02         > SALDOS ATUAIS                                541.775,28
                             BANCO DO BRASIL                              477.460,13           BANCO DO BRASIL                              523.049,19
                             CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       17.788,89           CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       18.726,09

                           > TOTAL                                      1.602.563,91         > TOTAL                                      1.602.563,91

                                          ___________________________________     ___________________________________ 
                                                         GESTOR                        Contador CRC-SC-016634/0-0 
                                                  KAMILLE BEAL SARTORI                 BENJAMIM ARCANGELO BORSOI 
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Balancete	FMS
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                       -=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       FUNDO MUN.DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL                                                                  ANEXO TC-05
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                             Balancete Financeiro de 06/2010                                  Emissao: 30/06/2010
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           > TITULOS                                       V A L O R         > TITULOS                                       V A L O R 
                             RECEITA ORCAMENTARIA                          25.570,99           DESPESA ORCAMENTARIA                          67.299,76
                              Receitas Correntes                           25.570,99            SEGURANCA PUBLICA                            67.299,76
                               Receita Patrimonial                          1.205,15
                               Receita de Servicos                          4.489,58
                               Outras Receitas Correntes                   19.876,26

                           > RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                        72,39         > DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                        72,39
                             CONSIGNACOES                                      72,39           CONSIGNACOES                                      72,39
                              PREVIDENCIA SOCIAL                               72,39            PREVIDENCIA SOCIAL                               72,39
                              INSS                                             72,39            INSS                                             72,39
                              INSS  Retencao 11% Sobre Servicos de Te          72,39            INSS  Retencao 11% Sobre Servicos de Te          72,39

                           > DESPESA EMPENHADA                             67.299,76         > DESPESA PAGA                                  17.164,76
                              CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES      67.299,76           CREDITO LIQUIDADO                             17.164,76
                                                                                                CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE 17.164,76

                           > SALDOS ANTERIORES                            189.930,51         > SALDOS ATUAIS                                198.336,74
                             OUTRAS CONTAS                                189.930,51           OUTRAS CONTAS                                198.336,74

                           > TOTAL                                        282.873,65         > TOTAL                                        282.873,65

                                          ___________________________________     ___________________________________ 
                                                  PRESIDENTE-FUNREBOM                  CONTADOR CRC-SC-016634/0-0 
                                                    LEONIR BOARETTO                    BENJAMIN ARCANGELO BORSOI 

Page 1 of 1Relatório da Contabilidade Pública. - Balancete do Financeiro.

6/7/2010http://www.diariomunicipal.sc.gov.br/a9xp/scripts/a9_download.php?&f=/www/diario_municipal/a...

Balancele	FUNREBOM
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                       -=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 001 }-
                       PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL                                                                                              ANEXO TC-05
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                             Balancete Financeiro de 06/2010                                  Emissao: 30/06/2010
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           > TITULOS                                       V A L O R         > TITULOS                                       V A L O R 
                             RECEITA ORCAMENTARIA                       2.793.411,08           DESPESA ORCAMENTARIA                       1.960.395,72
                              Receitas Correntes                        2.793.411,08            ADMINISTRACAO                               377.533,04
                               Receita Tributaria                         355.026,23            SEGURANCA PUBLICA                            10.602,68
                               Receita de Contribuicoes                    49.978,20            ASSISTENCIA SOCIAL                           17.837,74
                               Receita Patrimonial                         15.901,44            SAUDE                                        12.375,70
                               Receita Agropecuaria                         8.476,18            EDUCACAO                                    699.305,26
                               Receita de Servicos                         40.785,10            CULTURA                                      44.641,82
                               Transferencias Correntes                 2.191.997,28            URBANISMO                                   476.883,36
                               Outras Receitas Correntes                  131.246,65            SANEAMENTO                                      650,00
                                                                                                AGRICULTURA                    31.528,42
                                                                                                INDUSTRIA                      18.940,92
                                                                                                COMERCIO E SERVICOS            15.704,62
                                                                                                COMUNICACOES                   1.600,00
                                                                                                TRANSPORTE                     99.008,69
                                                                                                DESPORTO E LAZER               1.075,40
                                                                                                ENCARGOS ESPECIAIS             152.708,07

                           > RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA                   364.529,21         > DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA                   900.125,74
                             PREVIDENCIA SOCIAL                            71.257,77           PREVIDENCIA SOCIAL                            71.257,77
                              INSS                                         71.257,77            INSS                                         71.257,77
                              INSS Retencao Sobre Folha de Pagamento       61.687,04            INSS Retencao Sobre Folha de Pagamento       61.687,04
                              INSS-Retencao 11% Terceiros Pessoa Juri       5.988,14            INSS-Retencao 11% Terceiros Pessoa Juri       5.988,14
                              INSS-Retencao 11% Terceiros Autonomos           612,45            INSS-Retencao 11% Terceiros Autonomos           612,45
                              INSS-Retencao 11% Servicos Coleta de Li       2.970,14            INSS-Retencao 11% Servicos Coleta de Li       2.970,14
                             PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU        1.956,25           PENSAO ALIMENTICIA CNPJ, CPF, UG, IG OU        1.956,25
                              Retencao em Folha Pensao Alimenticia Se       1.956,25            Retencao em Folha Pensao Alimenticia Se       1.956,25
                             PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9       1.229,25           PLANOS DE SEGUROS CNPJ, CPF, UG, IG OU 9       1.229,25
                              BESC- Santa Catarina Seguros- Seguros S       1.229,25            BESC- Santa Catarina Seguros- Seguros S       1.229,25
                             EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,       39.691,29           EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,       39.803,51
                              BESC S/A Emprestimos Servidores Municip       6.488,81            BESC S/A Emprestimos Servidores Municip       6.488,81
                              CAIXA E. Federal Emprestimos Serv. Muni      28.480,95            CAIXA E. Federal Emprestimos Serv. Muni      28.480,95
                              Banco Do Brasil Emprestimos Serv. Munic         932,60            Banco Do Brasil Emprestimos Serv. Munic         932,60
                              Banco Santander Emprestimos Serv. Munic       3.788,93            Banco Santander Emprestimos Serv. Munic       3.901,15
                             DIVERSOS CONSIGNATARIOS                        5.813,98           DIVERSOS CONSIGNATARIOS                        5.813,98
                              ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999          4.530,81            ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999          4.530,81
                              ASMUCA-Assoc. dos Serv. Municipais            4.530,81            ASMUCA-Assoc. dos Serv. Municipais            4.530,81
                              SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999           1.283,17            SINDICATOS CNPJ, CPF, UG, IG OU 999           1.283,17
                              SITESPM- Sindicato dos Servidores Munic       1.283,17            SITESPM- Sindicato dos Servidores Munic       1.283,17
                             DEPOSITOS E CAUCOES CNPJ, CPF, UG, IG OU         180,00           DEPOSITOS E CAUCOES CNPJ, CPF, UG, IG OU         180,00
                              Acordo judicial retencao em folha de se         180,00            Acordo judicial retencao em folha de se         180,00
                             CONVENIOS A PAGAR                             84.635,61           CONVENIOS A PAGAR                             84.635,61
                              DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC      84.635,61            DO EXERCICIO NUMERO CONVENIO + NUM.PARC      84.635,61
                             ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                  159.765,06           ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER                  159.765,06
                              INSS                                        147.538,16            INSS                                        147.538,16
                              FGTS                                         12.226,90            FGTS                                         12.226,90
                                                                                               REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS 535.484,31
                                                                                                Repasse Camara Municipal De Vereadores 142.683,34
                                                                                                Repasse Fundo Municipal De Saude 350.000,00
                                                                                                Repasse Fundo Municipal Assistencia Soc 10.000,00
                                                                                                Repasse Fundo Municipal da Crianca e Ad 3.297,73
                                                                                                Repasse Fundacao  Municipal  de Esporte 24.500,00
                                                                                                Repasse Fundo Municipal de Habitacao 5.003,24

                           > DESPESA EMPENHADA                          1.960.395,72         > DESPESA PAGA                               1.898.592,54
                              CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES   1.960.395,72           CREDITO LIQUIDADO                          1.898.592,54

                       -=[ CPL ]=-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{ 002 }-
                       PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL                                                                                              ANEXO TC-05
                       ESTADO DE SANTA CATARINA                             Balancete Financeiro de 06/2010                                  Emissao: 30/06/2010
                       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           > TITULOS                                       V A L O R         > TITULOS                                       V A L O R 
                                                                                                CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE 1.898.592,54

                           > SALDOS ANTERIORES                          2.275.165,59         > SALDOS ATUAIS                              2.634.387,60
                             BANCO DO BRASIL                              963.107,70           BANCO DO BRASIL                              871.683,59
                             CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    1.312.057,89           CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    1.762.704,01

                           > TOTAL                                      7.393.501,60         > TOTAL                                      7.393.501,60

                                          ___________________________________     ___________________________________ 
                                                   Prefeito Municipal                  Contador CRC-SC-016634/0-0 
                                                    LEONIR BOARETTO                    BENJAMIM ARCANGELO BORSOI 
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Balancete	PM
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às 16:00 ou pelo e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br

Chapadão do Lageado (SC), 07 de julho de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato	de	Contrato	n°	057/2010	-	PM
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO n° 057/2010 - PM

Número do contrato: 057/2010
Vigência: 24/06/2010 à 31/12/2010
Processo Licitatório n° 046/2010 - PM
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado
Contratado/Credenciado: KLEBER GRACH.
Valor: R$ 4.188,00 (quatro mil cento e oitenta e oito reais).
Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba 
FNDE/PNAE.
DATA DA ASSINATURA: 24 de junho de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato	de	Contrato	n°	058/2010	-	PM
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO n° 058/2010 - PM

Número do contrato: 058/2010
Vigência: 24/06/2010 à 31/12/2010
Processo Licitatório n° 046/2010 - PM
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado
Contratado/Credenciado: EVALDINO WEIRICH.
Valor: R$ 1.120,00 (um mil cento e vinte reais).
Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba 
FNDE/PNAE.
DATA DA ASSINATURA: 24 de junho de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato	de	Contrato	n°	059/2010	-	PM
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
EXTRATO DE CONTRATO n° 059/2010 - PM

Número do contrato: 059/2010
Vigência: 24/06/2010 à 31/12/2010
Processo Licitatório n° 046/2010 - PM
Contratante: Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado
Contratado/Credenciado: AIRTON HEINZ.
Valor: R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR, para alunos da rede de educação básica pública, verba 
FNDE/PNAE.
DATA DA ASSINATURA: 24 de junho de 2010.

JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Catanduvas

Prefeitura MuniciPal

Primeiro	 Termo	 Aditivo	 ao	 Contrato	 FMS	 N°	
0041/2010
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Catanduvas
Fundo Municipal de Saúde
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS N° 0041/2010
Carta Convite n° 0026/2010 (Processo Licitatório nº 0049/2010).
Objeto: Execução de projeto para reforma e ampliação do PSF 
Central e Posto de Atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, 
conforme projeto de engenharia, memorial descritivo e orçamento 
básico, anexo ao edital deste processo, em regime de emprei-
tada global visando o atendimento do convênio celebrado com 
o Governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento 
Regional (SDR) de Joaçaba e o município de Catanduvas.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Catanduvas - SC.
Contratado (a): IRANI CONSTRUTORA E PRÉ MOLDADOS LTDA.
Para alterá-lo conforme segue:
PRIMEIRA - Devido a ocorrência de fatores externos relacionados 
a condições climáticas nas fases iniciais que prejudicaram tais eta-
pas da execução da obra, de acordo com a justificativa em anexo, 
prorroga-se o prazo de execução da obra em 15 dias, ou seja, com 
encerramento previsto para o dia 30 de junho de 2010;
SEGUNDA - O período para realização da obra após a celebração 
deste Termo Aditivo de Contato fica assim definido: de 16 de abril 
de 2010 a 30 de junho de 2010.
TERCEIRA - Este termo aditivo de contrato entra em vigor nesta 
data.
QUARTA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas do con-
trato aditado. 
Data e assinatura do contrato: 11 de junho de 2010.

ELIZETE CARDOSO DA SILVA 
Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Catanduvas.

Chapadão do Lageado

Prefeitura MuniciPal

Extrato	de	Edital	de	Processo	Licitatório	n°	055/2010	
-	PM
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE CHAPADÃO DO LAGEADO

EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 055/2010 
- PM
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2010 - PM

A Prefeitura Municipal de Chapadão do Lageado torna público aos 
interessados, que estará reunida no dia 19 de julho de 2010, às 
09:00, a fim de receber, abrir e examinar documentação e propos-
tas de empresas que pretendam participar do Processo Licitatório 
n° 055/2010, Modalidade Pregão Presencial n° 13/2010, cujo ob-
jeto é a Seleção de instituição financeira para operar com exclusi-
vidade os serviços de processamento e gerenciamento de créditos 
provenientes das Folhas de Pagamento de salários, proventos e 
pensões da Administração Direta do Município de Chapadão do 
Lageado, pelo período de 60 meses. As informações poderão ser 
obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 
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Art. 1º Fica a Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
- FUMDEMA, autorizada a executar o Projeto "Melhorando a Pai-
sagem", no âmbito do Município de Concórdia, SC.

§ 1º O Projeto objetiva o plantio de vegetação para formação 
de paisagem em espaços públicos, observando os princípios da 
biodiversidade.

§ 2º Poderá, ainda, a FUMDEMA, para fins de atendimento ao Pro-
jeto, disponibilizar a particulares, até 2 (duas) mudas de árvores 
de espécies nativas, para cada lote urbano com edificação, com 
respectivos insumos e mão-de-obra para o plantio.

Art. 2º Os recursos necessários à execução desta Lei correrão por 
conta de dotações próprias do orçamento da FUMDEMA.

Art. 3º Esta Lei 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

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 28 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Lei	Nº	4.195,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 4.195, DE 28 DE JUNHO DE 2010.

Autoriza abertura de crédito suplementar; dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município autorizado a anular 
parte das dotações constantes nos elementos dos seguintes pro-
jetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
   AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO
   RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária 07.01 Secretaria Municipal de Agricultura, 
   Desenvolvimento Rural e Meio 
   Ambiente
Projeto/Atividade 20.602.0023.2024 Ações da Promoção da
   Produção Animal
Elemento  3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - 
   Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários . R$ 10.400,00

Órgão 12 ENCARGOS GERAIS
Unidade Orçamentária 12.01 Encargos Gerais
Projeto/Atividade 28.846.0046.2043 Ações de Outros Encargos 
   Especiais
Elemento  4.4.90.00.00.00.00.00 Investimentos - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários . R$ 12.000,00

Órgão 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 13.01 Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade 10.301.0049.2102 Ações de Atenção Básica
Elemento  3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - 
   Aplicações Diretas

Concórdia

Prefeitura MuniciPal

Lei	Complementar	Nº	567,	de	23	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI COMPLEMENTAR Nº 567, DE 23 DE JUNHO DE 2010.

Altera dispositivos da Lei Complementar nº 437, de 24 de outubro 
de 2005 e alteração, que dispõem sobre a flexibilização de zonas, 
constantes na Lei Complementar nº 185, de 11 de maio de 2001 
e alterações.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º A Lei Complementar nº 437, de 24 de outubro de 2005 e 
alteração, que dispõem sobre a flexibilização de zonas, constantes 
na Lei Complementar nº 185, de 11 de maio de 2001 e alterações, 
terá os seguintes dispositivos alterados:

I - ficam acrescidas as expressões: ZMD1, ZMD2 e ZC4, na emen-
ta, no art. 1º, no inciso I do art. 2º e no caput do art. 5º;

II - o § 1º do art. 5º passa a vigorar com a seguinte alteração: 
"Art. 5º ( )

§ 1º o número máximo de pavimentos para as zonas referidas no 
caput deste artigo não poderá ultrapassar:

I - para as zonas ZBD (ZBD1, ZBD2, ZBD3 e ZBD4), ZMD4, ZC6, 
ECS, ZI e ZCN, 4 (quatro) pavimentos;

II - para as zonas ZMD1, ZMD2 e ZC4, 6 (seis) pavimentos." (NR)

Art. 2º Esta Lei 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

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 23 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa 

MAURÍ MARAN
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Lei	Nº	4.194,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 4.194, DE 28 DE JUNHO DE 2010.
Dispõe sobre a execução do projeto "Melhorando a Paisagem", 
pela Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente - FUMDE-
MA.

O Prefeito do Município de Concórdia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei.
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Fonte de Recursos 0.1.0019 Transferências do 
   FUNDEB ...............R$ 67.000,00
Unidade Orçamentária 06.04 Educação Infantil
Projeto/Atividade 12.365.0019.1007 Modernização e Organização 
   Administrativa - Educação Infantil
Elemento  4.4.90.00.00.00.00.00 Investimentos - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0019 Transferências do 
   FUNDEB ...............R$ 100.000,00

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
   AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO 
   RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária 07.01 Secretaria Municipal de Agricultura, 
   Desenvolvimento Rural e Meio 
   Ambiente
Projeto/Atividade 20.606.0026.1008 Modernização e Organização 
   Administrativa - SEMADRA
Elemento  4.4.90.00.00.00.00.00 Investimentos - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários ..R$ 126.000,00

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
   URBANISMO E OBRAS
Unidade Orçamentária 08.01 Secretaria Municipal de Urbanismo 
   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 0.1.0089 Alienação de Bens Destinados a 
   Outros
Programas R$ 105.000,00
Elemento  4.4.90.00.00.00.00.00 Investimentos - Aplicações Diretas 
Fonte de Recursos 0.1.0045 Outras Transferências Decorrentes 
   de Compensação Financeira pela 
   Exploração de Recursos 
   Naturais ................R$ 150.000,00

Órgão 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 13.01 Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade 10.122.0048.2101 Manutenção as Atividades-Meio 
   do FMS
Elemento  3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - 
   Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0002 Receitas de Impostos e de 
   Transferências de 
   Impostos - Saúde ......R$ 70.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO    ....................R$ 618.000,00.

Art. 4º Ficam alteradas nas Leis nºs. 4.108, de 13 de outubro de 
2009, 4.125, de 26 de novembro de 2009 e 4.145, de 21 de de-
zembro de 2009, as ações mencionadas nesta Lei.

Art. 5º Esta Lei 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

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 28 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Fonte de Recursos 0.1.0064 Atenção Básica .....R$ 200.000,00

Órgão 19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CUL-
TURA
Unidade Orçamentária 19.01 Fundação Municipal de Cultura
Projeto/Atividade 13.392.0072.2403 Ação da Difusão Cultural
Elemento  4.4.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Priva-
das Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários ..R$ 12.000,00

TOTAL ANULADO     ....................R$ 234.400,00.

Art. 2º Com os recursos de que trata o art. 1º desta Lei, fica o Po-
der Executivo do Município autorizado a suplementar as dotações 
constantes nos elementos dos seguintes projetos/atividades do 
orçamento vigente:

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
   AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO 
   RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária 07.01 Secretaria Municipal de Agricultura, 
   Desenvolvimento Rural e Meio 
   Ambiente
Projeto/Atividade 04.122.0021.2022 Manutenção das Atividades-Meio 
   da SEMADRA
Elemento  3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - 
   Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários ..R$ 10.400,00

Órgão 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 13.01 Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade 10.303.0052.2105 Assistência Farmacêutica
Elemento  3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - 
   Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0067 Assistência Farmacêutica 
   Básica ...................R$ 200.000,00

Órgão 14 FUNDO PARA A INFÂNCIA E
   ADOLESCÊNCIA
Unidade Orçamentária 14.01 Fundo para a Infância e 
   Adolescência
Projeto/Atividade 08.122.0055.2151 Manutenção das Atividades-Meio 
   do FIA
Elemento  3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - 
   Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários ..R$ 12.000,00

Órgão 19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
   CULTURA
Unidade Orçamentária 19.01 Fundação Municipal de Cultura
Projeto/Atividade 13.392.0072.2403 Ação da Difusão Cultural
Elemento  3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições 
   Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários . R$ 12.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO    ....................R$ 234.400,00.

Art. 3º Fica o Poder Executivo do Município autorizado a suple-
mentar, com recursos do excesso de arrecadação verificado até a 
presente data, as dotações constantes nos elementos dos seguin-
tes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária 06.02 Ensino Fundamental
Projeto/Atividade 12.361.0015.2015 Ações do Ensino Fundamental - 
   FUNDEB 
Elemento  3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - 
   Aplicações Diretas
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II - Escola Isolada Porto Guedes;

III - Pré-Escolar Girassol;

IV - Pré-Escolar Pingo de Gente, de Barra Bonita e da Escola Iso-
lada José Resmini;

V - Pré-Escolar Pingo de Ouro;

VI - Pré-Escolar Pinhal;

VII - Pré-Escolar Primeiros Passos;

VIII - Pré-Escolar Terra Vermelha;

IX - Pré-Escolar Turma da Emília.

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 23 de junho de 2010 S A N T O 
HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Decreto	Nº	5.510,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 5.510, DE 28 DE JUNHO DE 2010.
Dispõe sobre a transferência de bem móvel à Fundação Municipal 
de Cultura.

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. 8º, I, da Lei nº 
2.288, de 20 de janeiro de 1989. 

DECRETA:
Art. 1º Fica transferido, para integrar o patrimônio da Fundação 
Municipal de Cultura, 1 (um) scanner de mesa, marca Genius, 
modelo ColorPage-HR7XE Slim, código patrimonial 31.504, per-
tencente ao patrimônio do Município.

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 28 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	5.511,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 5.511, DE 28 DE JUNHO DE 2010.
Abre crédito suplementar; dá outras providências.

Lei	Nº	4.196,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
LEI Nº 4.196, DE 28 DE JUNHO DE 2010.
Autoriza o Município adquirir área de terras.

O Prefeito do Município de Concórdia.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Município autorizado a adquirir, por utilidade públi-
ca, a área de terras de 192,42m2, necessária para ampliação do 
Grupo Escolar Municipal Nova Brasília, caracterizada como: parte 
do lote rural nº 834, da Colônia Concórdia, propriedade Rio do 
Engano, individuado como Lote nº 19, situado na Quadra "J", 
do Loteamento Nova Brasília II, nesta cidade, de propriedade de 
CÁSSIO JOÃO SGARBOZZA e de PIERINA ANTONIA DA ROSA, 
registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca sob 
nº 18.747, Livro nº 2 - "CC", com as seguintes medidas e confron-
tações: ao nordeste, na extensão de 10,92m, com o lote rural nº 
835, pertencente a José Mário Faccio; ao sudoeste, na extensão 
de 6,66m, com a Área Verde nº 01, da Quadra "B", do Loteamento 
Nova Brasília I; ao sudeste, na extensão de 20,56m, com o lote 
rural nº 835, pertencente a José Mário Faccio; ao noroeste, nas 
extensões de 18,11m, com o Lote nº 18, 7,16m, com a Rua B e 
0,95m, com o Lote nº 02, da Quadra "I".

Parágrafo Único. No imóvel constante no caput deste artigo, en-
contra-se edificada uma casa de madeira, com 43,50m2.

Art. 2º Pela área de terras e pela edificação descritas no art. 1º 
desta Lei, o Município efetuará o pagamento de R$ 45.000,00 
(quarenta e cinco mil reais), após concluída a escrituração.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução desta Lei corre-
rão por conta de dotações próprias do orçamento do Município.

Art. 4º Esta Lei 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

Publicada nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 28 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa 

SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Decreto	Nº	5.509,	de	23	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 5.509, DE 23 DE JUNHO DE 2010.
Dispõe sobre a extinção de unidades educacionais. 

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 Ficam extintas as unidades educacionais abaixo descritas, 
no Município de Concórdia, SC:

I - Escola Isolada Marcos Zucchi;



Página 20DOM/SC - Edição N°52507/07/2010 (Quarta-feira)

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Órgão 14 FUNDO PARA A INFÂNCIA E
   ADOLESCÊNCIA
Unidade Orçamentária 14.01 Fundo para a Infância e 
   Adolescência
Projeto/Atividade 08.122.0055.2151 Manutenção das Atividades-Meio 
   do FIA
Elemento  3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - 
   Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários ..R$ 12.000,00

Órgão 19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
   CULTURA
Unidade Orçamentária 19.01 Fundação Municipal de Cultura
Projeto/Atividade 13.392.0072.2403 Ação da Difusão Cultural
Elemento  3.3.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições 
   Privadas Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários . R$ 12.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO    ....................R$ 234.400,00.

Art. 3º 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 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária 06.02 Ensino Fundamental
Projeto/Atividade 12.361.0015.2015 Ações do Ensino Fundamental - 
   FUNDEB 
Elemento  3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - 
   Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0019 Transferências do 
   FUNDEB ...............R$ 67.000,00
Unidade Orçamentária 06.04 Educação Infantil
Projeto/Atividade 12.365.0019.1007 Modernização e Organização 
   Administrativa - Educação Infantil
Elemento  4.4.90.00.00.00.00.00 Investimentos - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0019 Transferências do 
   FUNDEB ...............R$ 100.000,00

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
   AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO 
   RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária 07.01 Secretaria Municipal de Agricultura, 
   Desenvolvimento Rural e Meio 
   Ambiente
Projeto/Atividade 20.606.0026.1008 Modernização e Organização 
   Administrativa - SEMADRA
Elemento  4.4.90.00.00.00.00.00 Investimentos - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários ..R$ 126.000,00

Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
   URBANISMO E OBRAS
Unidade Orçamentária 08.01 Secretaria Municipal de Urbanismo 
   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 0.1.0089 Alienação de Bens Destinados a 
   Outros
Programas R$ 105.000,00
Elemento  4.4.90.00.00.00.00.00 Investimentos - Aplicações Diretas 
Fonte de Recursos 0.1.0045 Outras Transferências Decorrentes 
   de Compensação Financeira pela 
   Exploração de Recursos 
   Naturais ................R$ 150.000,00

Órgão 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 13.01 Fundo Municipal de Saúde

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 n° 4.195, de 28 de 
junho de 2010.

DECRETA:
Art. 1º Fica anulada parte das dotações constantes nos elementos 
dos seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
   AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO
   RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária 07.01 Secretaria Municipal de Agricultura, 
   Desenvolvimento Rural e Meio 
   Ambiente
Projeto/Atividade 20.602.0023.2024 Ações da Promoção da
   Produção Animal
Elemento  3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - 
   Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários . R$ 10.400,00

Órgão 12 ENCARGOS GERAIS
Unidade Orçamentária 12.01 Encargos Gerais
Projeto/Atividade 28.846.0046.2043 Ações de Outros Encargos Espe-
ciais
Elemento  4.4.90.00.00.00.00.00 Investimentos - Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários . R$ 12.000,00

Órgão 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 13.01 Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade 10.301.0049.2102 Ações de Atenção Básica
Elemento  3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - 
   Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0064 Atenção Básica .....R$ 200.000,00

Órgão 19 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CUL-
TURA
Unidade Orçamentária 19.01 Fundação Municipal de Cultura
Projeto/Atividade 13.392.0072.2403 Ação da Difusão Cultural
Elemento  4.4.50.00.00.00.00.00 Transferências a Instituições Priva-
das Sem Fins Lucrativos
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários ..R$ 12.000,00

TOTAL ANULADO     ....................R$ 234.400,00.

Art. 2º Com os recursos de que trata o art. 1º deste Decreto, 
ficam suplementadas as dotações constantes nos elementos dos 
seguintes projetos/atividades do orçamento vigente:

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE 
   AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO 
   RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária 07.01 Secretaria Municipal de Agricultura, 
   Desenvolvimento Rural e Meio 
   Ambiente
Projeto/Atividade 04.122.0021.2022 Manutenção das Atividades-Meio 
   da SEMADRA
Elemento  3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - 
   Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0000 Recursos Ordinários ..R$ 10.400,00

Órgão 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária 13.01 Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade 10.303.0052.2105 Assistência Farmacêutica
Elemento  3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - 
   Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0067 Assistência Farmacêutica 
   Básica ...................R$ 200.000,00
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DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, à servidora 
ROSANGELA MARIA HINKEL FIORENTIN, ocupante do cargo de 
Técnico de Enfermagem, 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 15 de dezembro de 
2000 a 14 de dezembro 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

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	586/2010,	de	21	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 586/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora MARIA LORENA VITI 
DA SILVA.

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 LORENA VITI DA SILVA, ocupante do cargo de Auxiliar 
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 6 de maio de 2004 a 5 de maio 
de 2009.

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

ANTONIO COLUSSI
Secretário Municipal de Agricultura,
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Projeto/Atividade 10.122.0048.2101 Manutenção as Atividades-Meio 
   do FMS
Elemento  3.3.90.00.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes - 
   Aplicações Diretas
Fonte de Recursos 0.1.0002 Receitas de Impostos e de 
   Transferências de 
   Impostos - Saúde ......R$ 70.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO    ....................R$ 618.000,00.

Art. 4º 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 28 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	5.512,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 5.512, DE 28 DE JUNHO DE 2010.
Dispõe sobre a transferência de bem móvel ao Município.

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 Ficam transferidas, para integrar o patrimônio do Muni-
cípio, persianas em PVC, código patrimonial 26, pertencentes ao 
patrimônio da Fundação Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
- FUMDEMA.

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 28 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	585/2010,	de	21	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 585/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora ROSANGELA MARIA 
HINKEL FIORENTIN.
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.
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Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 21 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	589/2010,	de	21	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 589/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora ANA PAULA LAZZA-
ROTTI.

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 ANA 
PAULA LAZZAROTTI, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional, o 
gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, 
com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - pe-
ríodo aquisitivo de 5 de janeiro de 2005 a 4 de janeiro 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

Decreto	Nº	590/2010,	de	21	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 590/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio ao servidor FABRICIO NESI.

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 FA-
BRICIO NESI, ocupante do cargo de Odontólogo, matrícula 3608, 
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 3 de fevereiro de 2003 a 2 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

Decreto	Nº	587/2010,	de	21	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 587/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora IVANETE PELIZZARI.

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 IVA-
NETE PELIZZARI, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, 
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 1° de agosto de 2000 a 31 de julho 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

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	588/2010,	de	21	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 588/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, ao servidor AL-
VORI GILBERTO FAUTH.

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. 120 da Lei Comple-
mentar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, ao servidor 
ALVORI GILBERTO FAUTH, ocupante do cargo de Auxiliar Opera-
cional, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduida-
de, convertido em pecúnia, equivalente à remuneração do cargo 
efetivo.

Parágrafo Único. A licença-prêmio a que se refere o caput deste 
artigo é relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1° de janei-
ro de 2004 a 31 de dezembro 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

MARNIO ALBERTO CADORE
Secretário Municipal de Transportes
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IV - representantes das entidades não governamentais do Muni-
cípio de Concórdia:

a) titulares:

1. JAIME ESTEVÃO BERNARDI - União Municipal das Associações 
de Moradores de Concórdia - UMAMC;

2. IEDA BRUNETTO - Centro de Restauração Renascer;

b) suplentes: 

1. ALACI PEDRO WAMMS - Sindicato dos Trabalhadores na Agri-
cultura Familiar do Alto Uruguai de Santa Catarina - SINTRAF;

2. DIAN CARLA BOMBAZARO - Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC;" (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

MAURO KICHEL
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 22 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	593/2010,	de	22	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 593/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora NEUSA GOLLO.

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 NEU-
SA GOLLO, ocupante do cargo de Auxiliar 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 16 de fevereiro de 2003 a 15 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

SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 22 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

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	591/2010,	de	21	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 591/2010, DE 21 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora LIDERS FATIMA BO-
RILLE.

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 LI-
DERS FATIMA BORILLE, ocupante do cargo de Enfermeira, 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 15 de abril de 1996 a 14 de abril 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

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	592/2010,	de	22	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 592/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.

Dá nova redação ao inciso IV do art. 1º do Decreto nº 631/2009, 
de 13 de julho de 2009 e alterações, que designam membros para 
integrar o Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bol-
sa Família - PBF.

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 Instrução Normativa nº 
01, na Portaria GM/MDS nº 246, emitidas pelo Ministério do De-
senvolvimento Social e Combate à Fome, em 20 de maio de 2005, 
e no Decreto nº 552/2005, de 12 de julho de 2005.

DECRETA:
Art. 1º O inciso IV do art. 1º do Decreto nº 631/2009, de 13 de 
julho de 2009 e alterações, que designam membros para integrar 
o Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Famí-
lia - PBF, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º ( )
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Decreto	Nº	596/2010,	de	22	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 596/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora IVANETE PRIOR VI-
VAN.

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 
IVANETE PRIOR VIVAN, ocupante do cargo de Professor, código 
10.12, matrícula 4312, 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 fevereiro de 
2004 a 1° de fevereiro de 2009.

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 22 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	597/2010,	de	22	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 597/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.

Dá nova redação à alínea "b" do inciso III do art. 1º do Decreto nº 
334/2010, de 31 de março de 2010, que designa membros para 
integrar o Conselho Municipal do Idoso - CMI.

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 nº 3.322, de 12 de 
dezembro de 2001 e no Decreto nº 4.463, de 1º de julho de 2001.

DECRETA:
Art. 1º A alínea "b" do inciso III do art. 1º do Decreto nº 334/2010, 
de 31 de março de 2010, que designa membros para integrar o 
Conselho Municipal do Idoso - CMI, passa a vigorar com a seguin-
te redação:
"Art. 1º ( )

b) suplente: CRISTIAN SCHIAVINI;" (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
MAURO KICHEL

Decreto	Nº	594/2010,	de	22	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 594/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora MARIA LEOCADIA 
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, à servidora 
MARIA LEOCADIA DA COSTA, 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 10 de março de 2000 a 9 de 
março 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 22 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	595/2010,	de	22	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 595/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.
Concede abono de permanência à servidora MARIA HELENA BI-
LIBIO.

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. 26, § 3º, da Lei 
Complementar nº 164, de 27 de julho de 1999 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido à servidora MARIA HELENA BILIBIO, ocu-
pante do cargo de Professor, código 10.10, matrícula 1257, abono 
de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previ-
denciária, até a data da concessão da aposentadoria.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos pecuniários retroativos a 28 de maio de 2010. 

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 22 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa
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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

MAURÍ MARAN
Secretário Municipal de Urbanismo e Obras

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 22 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	600/2010,	de	22	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 600/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora FATIMA TERESINHA 
DE OLIVEIRA JANKE.

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 
FATIMA TERESINHA DE OLIVEIRA JANKE, ocupante do cargo de 
Professor, código 10.12, matrícula 2902, 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 2002 a 17 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 22 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	601/2010,	de	22	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 601/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora JOSI AGRECIA BEE 
TOMAZ.

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 JOSI 

Secretário Municipal de Desenvolvimento
Social, Cidadania e Habitação
Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 22 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	598/2010,	de	22	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 598/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.

Dá nova redação à alínea "b" do inciso III do art. 1º do Decreto nº 
768/2009, de 24 de setembro de 2009 e alterações, que designam 
membros para integrar o Conselho Municipal de Assistência Social 
- CMAS, do Município de Concórdia.

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 nº 2.940, de 9 de 
setembro de 1996 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º A alínea "b" do inciso III do art. 1º do Decreto nº 768/2009, 
de 24 de setembro de 2009 e alterações, que designam membros 
para integrar o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, 
do Município de Concórdia, passa a vigorar com a seguinte reda-
ção:
"Art. 1º ( )

b) suplente: CRISTIAN SCHIAVINI;" (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
MAURO KICHEL
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 22 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	599/2010,	de	22	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 599/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio ao servidor ONORINO SANTI.

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, nos meses de julho e agosto de 2010, ao 
servidor ONORINO SANTI, ocupante do cargo de Agente Opera-
cional, o gozo de 2 (dois) meses de licença, a título de prêmio 
por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao 
quinquênio - período aquisitivo de 19 de outubro de 2004 a 18 de 
outubro de 2009.
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da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, a partir de 17 de julho de 2010, à servidora 
ADRIANA KATIA FOCHEZATTO, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Creche, o gozo de 2 (dois) meses de licença, a título de prêmio 
por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao 
quinquênio - período aquisitivo de 8 de maio de 2003 a 7 de maio 
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 22 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	604/2010,	de	22	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 604/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.
Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora ELI-
SANGELA VEBER SABI.

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. 120 da Lei Comple-
mentar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, à servidora 
ELISANGELA VEBER SABI, ocupante do cargo de Professor, código 
10.10, matrícula 1792, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio 
por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remunera-
ção do cargo efetivo.

Parágrafo Único. A licença-prêmio a que se refere o caput deste 
artigo é relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 2 de feve-
reiro de 2003 a 1° 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

SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 22 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

AGRECIA BEE TOMAZ, ocupante do cargo de Auxiliar de Creche, o 
gozo de 1 (um) mês de licença, a título de prêmio por assiduidade, 
com a remuneração do cargo efetivo, relativa ao quinquênio - pe-
ríodo aquisitivo de 26 de janeiro 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 22 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	602/2010,	de	22	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 602/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio ao servidor VIVALDINO DE BOR-
TOLI.

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 
VIVALDINO DE BORTOLI, ocupante do cargo de Auxiliar Opera-
cional, 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 16 de janeiro de 2005 a 15 de 
janeiro 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

MARNIO ALBERTO CADORE
Secretário Municipal de Transportes

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 22 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	603/2010,	de	22	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 603/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio à servidora ADRIANA KATIA FO-
CHEZATTO.

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 
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Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 23 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	607/2010,	de	23	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 607/2010, DE 23 DE JUNHO DE 2010.
Dispõe sobre o expediente das repartições públicas municipais, 
em virtude da realização dos jogos da Seleção Brasileira de Fute-
bol na Copa do Mundo de 2010.

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 Em virtude dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na 
Copa do Mundo de 2010, o expediente das repartições públicas 
municipais será efetuado na forma abaixo:

I - para jogos realizados às 11h:

a) serviços administrativos: das 7h30min às 10h45min e das 
13h30min às 17h15min;

b) serviços operacionais da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEMADRA, da Secre-
taria Municipal de Urbanismo e Obras - SEMURB e da Secretaria 
Municipal de Transportes - SEMUT: das 6h30min às 10h30min e 
das 13h30min às 17h30min;

II - para jogos realizados às 15h30min:

a) serviços administrativos: das 7h30min às 11h45min e das 13h 
às 15h15min;

b) serviços operacionais da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente - SEMADRA, da Secre-
taria Municipal de Urbanismo e Obras - SEMURB e da Secretaria 
Municipal de Transportes - SEMUT: das 6h30min às 12h30min.

Art. 2º Os horários de trabalho fixados no art. 1º deste Decreto 
não se aplicam:

I - às Unidades Escolares, os quais são definidos de acordo com 
o calendário próprio, aprovado pela Secretaria Municipal de Edu-
cação - SEMED;

II - aos serviços considerados essenciais, prestados pelas unida-
des abaixo relacionadas:

a) Abrigo Provisório Anjo Gabriel;

b) Centros Municipais de Educação Infantil - CMEIs;

c) Terminal Rodoviário;

d) vigilância.

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

Centro Administrativo Municipal de Concórdia. 
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

Decreto	Nº	605/2010,	de	22	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 605/2010, DE 22 DE JUNHO DE 2010.
Concede licença-prêmio, convertida em pecúnia, à servidora MA-
RINES FATIMA COLOMBO.

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. 120 da Lei Comple-
mentar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica concedido, no mês de julho de 2010, à servidora MA-
RINES FATIMA COLOMBO, ocupante do cargo de Professor, código 
10.12, matrícula 681, 1 (um) mês de licença, a título de prêmio 
por assiduidade, convertido em pecúnia, equivalente à remunera-
ção do cargo efetivo.

Parágrafo Único. A licença-prêmio a que se refere o caput deste 
artigo é relativa ao quinquênio - período aquisitivo de 1° de feve-
reiro de 2004 a 31 de janeiro de 2009.

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 22 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	606/2010,	de	23	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 606/2010, DE 23 DE JUNHO DE 2010.

Exonera, a pedido, o servidor ADIR PEDRO DALO.

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 nos arts. 41, I e 42 da Lei 
Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o servidor ADIR PEDRO DALO, 
do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Operacional, a partir 
de 29 de junho de 2010. 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo referido no art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º 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
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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 28 de junho de 2010. 
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	610/2010,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 610/2010, DE 28 DE JUNHO DE 2010.

Dá nova redação à alínea "a" do inciso V do art. 1º do Decreto 
nº 334/2010, de 31 de março de 2010 e alteração, que designam 
membros para integrar o Conselho Municipal do Idoso - CMI.

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 nº 3.322, de 12 de 
dezembro de 2001 e no Decreto nº 4.463, de 1º de julho de 2001.

DECRETA:
Art. 1º A alínea "a" do inciso V do art. 1º do Decreto nº 334/2010, 
de 31 de março de 2010 e alteração, que designam membros para 
integrar o Conselho Municipal do Idoso - CMI, passa a vigorar com 
a seguinte redação:
"Art. 1º ( )

a) titular: MARIZA MARIA MAGNANI BIANCHIN;" (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
MAURO KICHEL
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Social, Cidadania e Habitação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 28 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	611/2010,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 611/2010, DE 28 DE JUNHO DE 2010.

Dá nova redação ao inciso VI do art. 2º do Decreto nº 272/2010, 
de 5 de março de 2010 e alterações, que designam Pregoeiros e 
Equipe de Apoio. 

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 Federal nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.028, de 13 de setembro 
de 2005. 

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 23 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	608/2010,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
DECRETO Nº 608/2010, DE 28 DE JUNHO DE 2010.

Exonera, a pedido, o servidor MARIO HARSCZARUK.

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 nos arts. 41, I e 42 da Lei 
Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o servidor MARIO HARSCZARUK, 
do cargo de provimento efetivo de Mecânico de Manutenção, a 
partir de 30 de junho de 2010. 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo referido no art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º 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 28 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	609/2010,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 609/2010, DE 28 DE JUNHO DE 2010.

Designa a servidora HAIDE GOSSENHEIMER para responder, inte-
rinamente, pelo cargo de Diretora de Recursos Humanos. 

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. 48 da Lei Comple-
mentar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica designada a servidora HAIDE GOSSENHEIMER, ocu-
pante do cargo de Encarregada da Seção de Recursos Humanos, 
para responder pelo cargo de Diretora de Recursos Humanos, no 
período de 28 de junho a 11 de julho de 2010, enquanto perdurar 
o afastamento da titular, em gozo de férias, percebendo, nesse 
ínterim, vencimentos próprios do cargo, nível 2, acrescidos da gra-
tificação de 80% (oitenta por cento).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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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 exonerada, a partir de 14 de julho de 2010, a servi-
dora MARLENE ROSSINI, das funções de Secretária da Junta de 
Serviço Militar. 

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 28 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	614/2010,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 614/2010, DE 28 DE JUNHO DE 2010.
Concede gozo de licença-prêmio ao servidor VALMIR GNOATTO.

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 VAL-
MIR GNOATTO, 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 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

SANTO HERMINIO DE LUCA
Secretário Municipal de Educação

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 28 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	615/2010,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 615/2010, DE 28 DE JUNHO DE 2010.

Exonera, a pedido, o servidor ALEXANDRE TREVISAN SCHNEI-
DER.

O Prefeito do Município de Concórdia.

D E C R E T A :
Art. 1º O inciso VI do art. 2º do Decreto nº 272/2010, de 5 de 
março de 2010 e alterações, que designam Pregoeiros e Equipe 
de Apoio, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2º ( )

VI - MARILENE CARMEM BONISSONI DO PRADO;" (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

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 28 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	612/2010,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 612/2010, DE 28 DE JUNHO DE 2010.

Dá nova redação à alínea "f" do inciso V do art. 1º do Decreto 
nº 271/2010, de 5 de março de 2010 e alterações, que nomeiam 
membros para compor a Comissão Permanente de Licitação. 

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 Delegada nº 01, de 
3 de setembro de 1993 e no Decreto nº 3.546, de 19 de setembro 
de 1994. 

DECRETA:
Art. 1º A alínea "f" do inciso V do art. 1º do Decreto nº 271/2010, 
de 5 de março de 2010 e alterações, que nomeiam membros para 
compor a Comissão Permanente de Licitação, passa a vigorar com 
a seguinte redação:
"Art. 1º ( )

f) MARILENE CARMEM BONISSONI DO PRADO;" (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

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 28 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	613/2010,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 613/2010, DE 28 DE JUNHO DE 2010.

Exonera Secretária da Junta de Serviço Militar.
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Decreto	Nº	617/2010,	de	29	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

DECRETO Nº 617/2010, DE 29 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 nº 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 objeto do Edital nº 5/2009 e alteração, fica ampliado o 
número de vagas disponibilizadas para:

I - cargo: Assistente Social, função: Assistente Social: 2 (duas) 
vagas;

II - cargo: Professor - Educação Infantil: 17 (dezessete) vagas. 

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. 
JOÃO GIRARDI
Prefeito Municipal

BEATRIZ FÁTIMA C. DA SILVA ROSA 
Secretária Municipal de Administração

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 29 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Portaria	Nº	100/2010,	de	23	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
PORTARIA Nº 100/2010, DE 23 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 Educação, na CI SEMED nº 751, de 18 de junho de 2010.

R E S O L V E :
Art. 1º Convocar a servidora TEREZINHA PAGOTO, ocupante do 
cargo de Professor, código 10.12, matrícula 6635, em gozo de 
férias, para o exercício de suas funções, por absoluta necessidade 
do serviço, a partir de 24 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

No uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 
do Município, art. 63, IX, c/c o disposto nos arts. 41, I e 42 da Lei 
Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado, a pedido, o servidor ALEXANDRE TREVI-
SAN SCHNEIDER, do cargo de provimento efetivo de Professor, 
código 10.12, matrícula 258, a partir de 28 de junho de 2010. 

Art. 2º Fica declarada a vacância do cargo referido no art. 1º 
deste Decreto.

Art. 3º 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 28 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa

Decreto	Nº	616/2010,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
DECRETO Nº 616/2010, DE 28 DE JUNHO DE 2010.

Nomeia ALVARO BALDO - Responsável do Setor de Logística Ope-
racional. 

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 na Lei Complementar nº 
212, de 12 de dezembro de 2001 e alterações.

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado o senhor ALVARO BALDO, para exercer o 
cargo de Responsável do Setor de Logística Operacional - Se-
cretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Meio 
Ambiente, do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Cargos de 
Provimento em Comissão, percebendo vencimentos próprios do 
cargo, nível 5, acrescidos da gratificação de 40% (quarenta por 
cento), a partir de 1º de julho 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

ANTONIO COLUSSI
Secretário Municipal de Agricultura, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente

Publicado nesta SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(Diretoria Administrativa), em 28 de junho de 2010.
MARIA SUELI S. BIGATON
Diretora Administrativa
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R E S O L V E :
Art. 1º Renovar, por 1 (um) ano, a partir de 30 de junho de 2010, 
o prazo da licença para acompanhamento de excepcional, objeto 
das Portarias nºs. 103/2007, de 28 de junho de 2007, 122/2008, 
de 24 de junho de 2008 e 109/2009, de 15 de junho de 2009, con-
cedida à servidora ROSANE DA SILVA FRANÇA CAVASIN, ocupante 
dos cargos de Professor, códigos 10.12, matrículas 861 e 3693, 
respeitado o cumprimento de 25 (vinte e cinco) horas semanais, 
sem prejuízo da remuneração.

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	104/2010,	de	29	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
PORTARIA Nº 104/2010, DE 29 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 nas Leis nºs. 
1.874, de 2 de dezembro de 1983 e 1.874A, de 11 de setembro de 
1989 e no Decreto nº 2.040, de 14 de dezembro de 1983. 

RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a senhora NEUSA MARCANZONI PETROLI a subs-
tituir o veículo que utilizava como táxi, no Ponto de Táxi nº 1, 
localizado na Rua Atalípio Magarinos, ao lado do Banco do Brasil, 
em cujo local operará com o veículo das seguintes características:

I - marca: GM Chevrolet; 

II - modelo: Prisma Maxx;

III - ano/modelo: 2010/2011;

IV - chassi: 9BGRM69X0BG147181.

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	105/2010,	de	29	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
PORTARIA Nº 105/2010, DE 29 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 Muni-
cipal de Finanças, na Comunicação Interna 186, de 28 de junho 
de 2010.

R E S O L V E :
Art. 1º Convocar o servidor JOAQUIM PEDRO DE BARROS BICCA 
NETO SEGUNDO, ocupante do cargo de Diretor Financeiro, em 
gozo de férias, para o exercício de suas funções, por absoluta 
necessidade do serviço, a partir de 1º de julho de 2010.

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

Portaria	Nº	101/2010,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
PORTARIA Nº 101/2010, DE 28 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 Adendo nº 003/2010 ao Laudo Técnico de Condições Ambien-
tais do Trabalho - LTCAT da Secretaria Municipal de Administração;

- a CI DRH 560/2010, de 23 de junho de 2010, emitida pela Dire-
toria de Recursos Humanos.

RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora CAMILA MARISTELA ANTONIOLLI, 
ocupante do cargo de Agente Administrativo, Adicional de Insa-
lubridade, grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento) 
sobre o salário mínimo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos pecuniários retroativos a 1° de junho de 2010. 

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

Portaria	Nº	102/2010,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
PORTARIA Nº 102/2010, DE 28 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 Adendo nº 010/2010 ao Laudo Técnico de Condições Ambien-
tais do Trabalho - LTCAT da Secretaria Municipal de Saúde;

- a CI DRH 560/2010, de 23 de junho de 2010, emitida pela Dire-
toria de Recursos Humanos.

RESOLVE:
Art. 1º Conceder à servidora GIOVANA MAIRA PRIAMO, ocupante 
do cargo de Agente Administrativo, Adicional de Insalubridade, 
grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o sa-
lário mínimo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos pecuniários retroativos a 15 de junho de 2010. 

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

Portaria	Nº	103/2010,	de	28	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
PORTARIA Nº 103/2010, DE 28 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 nos arts. 127-
A e 127-B da Lei Complementar nº 90, de 27 de junho de 1994, 
acrescidos pela Lei Complementar nº 463, de 22 de setembro de 
2006.
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plementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, art. 177 
e seguintes e no Decreto nº 3.516, de 6 de julho de 1994, e 
considerando:
- o processo protocolizado na Secretaria Municipal de Administra-
ção sob nº 8725, em 9 de junho de 2010, do qual se extrai que 
a servidora INEIDE HILDA WUNDER PIASSA, esteve na sede do 
Serviço Municipal de Assistência à Saúde - SEMAS e não teria tra-
tado com urbanidade os servidores daquela Unidade, agredindo-
os verbalmente;
- que a servidora infringiu, em tese, o disposto nos arts. 151, IX e 
XI e 152, XVIII da Lei Complementar nº 90/1994;
- a manifestação da Assessoria Jurídica, de 23 de junho de 2010, 
no sentido de instauração de Sindicância;
- que, se comprovada a culpabilidade da servidora, a mesma su-
jeitar-se-á à penalidade prevista no art. 163, II, do Estatuto do 
Servidor Público Municipal.

RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Sindicância a fim de apurar a veracidade dos 
fatos envolvendo a servidora INEIDE HILDA WUNDER PIASSA, 
ocupante do cargo de Professor, código 10.10, matrícula 336.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para proce-
der à tomada de depoimentos e demais providências que julgar 
oportunas, em face da presente Sindicância:

I - presidente: LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN, ocupante do 
cargo de Oficial Administrativo, nível GSA8;

II - secretária: DILCE LURDES GEHLEN, ocupante do cargo de 
Especialista em Educação;

III - vogais:

a) ADRIANA SALETE ONETTA, ocupante do cargo de Agente Ad-
ministrativo;

b) CARLOS ALBERTO BROCH, ocupante do cargo de Contador Ad-
junto.

Art. 3º 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	107/2010,	de	1º	de	Julho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
PORTARIA Nº 107/2010, DE 1º DE JULHO 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 na Lei Com-
plementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, art. 177 
e seguintes e no Decreto nº 3.516, de 6 de julho de 1994, e 
considerando:
- o processo protocolizado na Secretaria Municipal de Administra-
ção sob nº 8317, em 31 de maio de 2010, do qual se extrai que a 
servidora SALETE VOLPATO WOLOSZYN não estaria tratando com 
urbanidade as pessoas, além de não estar exercendo com zelo e 
dedicação as atribuições de seu cargo;
- que a servidora infringiu, em tese, o disposto no art. 151, I e XI 
da Lei Complementar nº 90/1994;
- a manifestação da Assessoria Jurídica, de 18 de junho de 2010, 
no sentido de instauração de Sindicância;
- que, se comprovada a culpabilidade da servidora, a mesma su-
jeitar-se-á à penalidade prevista no art. 163, I, do Estatuto do 
Servidor Público Municipal.

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

Portaria	Nº	106/2010,	de	30	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 106/2010, DE 30 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 na Lei Com-
plementar nº 90, de 27 de junho de 1994 e alterações, art. 177 
e seguintes e no Decreto nº 3.516, de 6 de julho de 1994, e 
considerando:
- o processo protocolizado na Secretaria Municipal de Administra-
ção sob nº 8725, em 9 de junho de 2010, do qual se extrai que 
a servidora INEIDE HILDA WUNDER PIASSA, esteve na sede do 
Serviço Municipal de Assistência à Saúde - SEMAS e não teria tra-
tado com urbanidade os servidores daquela Unidade, agredindo-
os verbalmente;
- que a servidora infringiu, em tese, o disposto nos arts. 151, IX e 
XI e 152, XVIII da Lei Complementar nº 90/1994;
- a manifestação da Assessoria Jurídica, de 23 de junho de 2010, 
no sentido de instauração de Sindicância;
- que, se comprovada a culpabilidade da servidora, a mesma su-
jeitar-se-á à penalidade prevista no art. 163, II, do Estatuto do 
Servidor Público Municipal.

RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Sindicância a fim de apurar a veracidade dos 
fatos envolvendo a servidora INEIDE HILDA WUNDER PIASSA, 
ocupante do cargo de Professor, código 10.10, matrícula 336.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para proce-
der à tomada de depoimentos e demais providências que julgar 
oportunas, em face da presente Sindicância:

I - presidente: LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN, ocupante do 
cargo de Oficial Administrativo, nível GSA8;

II - secretária: DILCE LURDES GEHLEN, ocupante do cargo de 
Especialista em Educação;

III - vogais:

a) ADRIANA SALETE ONETTA, ocupante do cargo de Agente Ad-
ministrativo;

b) CARLOS ALBERTO BROCH, ocupante do cargo de Contador Ad-
junto.

Art. 3º 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	106/2010,	de	30	de	Junho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA

PORTARIA Nº 106/2010, DE 30 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 na Lei Com-
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AVISO	de	Pregão	Presencial	SRP	Nº	0009/2010	FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCÓRDIA - SC
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0009/2010 - FMS

Objeto: Contratação de empresa do ramo de Engenharia Sanitária 
para prestação de serviços de coleta, transporte e disposição final 
dos resíduos sépticos (sólidos) e medicamentos inutilizáveis das 
unidades do Fundo Municipal de Saúde.
Forma de Pregão: Presencial.
Tipo: Menor Preço.
Recebimento das propostas: até às 13:45 do dia 19/07/2010.
Abertura: dia 19/07/2010, às 14:00.
Informações complementares: o Edital em inteiro teor estará à 
disposição dos interessados na home page www.concordia.sc.gov.
br, link "Licitações". Quaisquer informações poderão ser obtidas 
na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Concórdia, 
situada à Rua Leonel Mosele, nº 62, 1º andar, Centro, de 2ª a 
6ª feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00, ou pelo fone 
(0**49) 3441-2125 e pelo fone/fax (0**49) 441-2162.

Concórdia, SC, 06 de julho de 2010.

Maria Luiza Marcon
Gestora do Fundo Municipal de Saúde.

Extrato	1º	TA	Contrato	Nº	126/2010	-	PMC
Contrato Nº: 1º TA 126/2010 
Contratante: Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada: BEDIN MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME 
Vigência: Inicio: 24/06/2010 Término: 03/08/2010
Licitação:Conv. p/ Obras e Serv. de Eng. N° 11/2010
Objeto: Prorrogação do prazo de execução de serviços elétricos 
na iluminação dos painéis ilustrativos do calçadão do Largo Rio 
Branco e Quiosque.

Extrato	1º	TA	Contrato	Nº	144/2010	-	PMC
Contrato Nº: 1º TA 144/2010 
Contratante: Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada: CONSTRUCORDIA CONSTRUÇÕES LTDA 
Vigência: Inicio: 23/06/2010 Término: 09/08/2010
Licitação:Conv. p/ Obras e Serv. de Eng. N° 14/2010
Objeto: Prorrogação do prazo de execução da obra e vigência 
contratual para instalação de caixa de água no CEBES Frederico 
Kunz, Bairro Vista Alegre, neste Município.

Extrato	1º	TA	Contrato	Nº	53/2010	-	FMS
Contrato Nº: 1º TA 53/2010 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Concórdia
Contratada: UNITECNO COOP. DE TRAB. DE PROF. E SERV. TEC-
NOLÓG.
Valor: R$4.565,68 (Quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais 
e sessenta e oito centavos.)
Vigência: Inicio: 04/06/2010 Término: 05/08/2010
Licitação:Conv. p/ Obras e Serv. de Eng. N° 3/2010
Recurso: Dotação:2.0104.4.4.90.00.00.00.00.00(20) Sal-
do:14.800,00
Objeto: Acréscimo do valor contratual devido ao acréscimo de 
áreas e de salas ao projeto básico inicial e prorrogação do prazo 
de execução dos serviços para a obra de reforma do Posto de 
Saúde do Bairro Guilherme Reich, neste Município.

Extrato	1º	TA	Contrato	Nº	57/2009	-	FMS
Contrato Nº: 1º TA 57/2009 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Concórdia
Contratada: JOSÉ VICENTE VIVAN 

RESOLVE:
Art. 1º Instaurar Sindicância, a fim de apurar a veracidade dos 
fatos envolvendo a servidora SALETE VOLPATO WOLOSZYN, ocu-
pante do cargo efetivo de Professor, código 10.12, matrícula 6793 
e atuando como Diretora Escolar I da Escola Básica Municipal das 
Nações.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para proceder 
à tomada de depoimentos e demais providências que julgar opor-
tunas, em face da presente Sindicância:

I - presidente: LENIR GENILSE MOLOSSI COMIN, ocupante do 
cargo de Oficial Administrativo, nível GSA8;

II - secretária: MARILENE CARMEM BONISSONI DO PRADO, ocu-
pante do cargo de Escriturário;

III - vogais:

a) FLAVIA PERUZZO, ocupante do cargo de Especialista em Edu-
cação;

b) ROBINSON FERNANDO SGARBOZZA, ocupante do cargo de 
Agente Administrativo.

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

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

Portaria	Nº	108/2010,	de	1º	de	Julho	de	2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA 
PORTARIA Nº 108/2010, DE 1º DE JULHO 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 as justificativas apresentadas.

R E S O L V E :
Art. 1º Convocar os servidores abaixo relacionados, em gozo de 
férias, para o exercício de suas funções, por absoluta necessidade 
do serviço:

I - ALZIRO MEZALIRA CORASSA, ocupante do cargo de Assessor 
de Planejamento, a partir de 1º de julho de 2010; 

II - ANEMARIE RECH, ocupante do cargo de Agente Administrati-
vo, no período de 1º a 15 de julho de 2010;

III - JORGE ZIR DIAS CARUBIM, ocupante do cargo de Controla-
dor da Divisão de Almoxarifado, no período de 1º a 15 de julho 
de 2010;

IV - LUCIANE FATIMA FAZZIONI, ocupante do cargo de Agente 
Administrativo, no período de 1º a 28 de julho de 2010; 

V - VIVIANE HENN SCHWAMBACH, ocupante do cargo de Técnico 
de Enfermagem, no período de 1º a 5 de julho 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



Página 34DOM/SC - Edição N°52507/07/2010 (Quarta-feira)

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Licitação:contrato Direto
Recurso: Dotação:2.07.3.3.90.00.00.00.00.00(86) Sal-
do:87.128,01
Objeto: Operacionalização das cobranças das taxas de inscrição 
no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Concórdia.

Extrato	Contrato	Nº	211/2010	-	PMC
Contrato Nº: 211/2010 
Contratante: Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada: MEPEL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 
Valor: R$46.870,00 (Quarenta e seis mil oitocentos e setenta re-
ais.)
Vigência: Inicio: 28/06/2010 Término: 28/07/2011
Licitação:Pregão Presencial N° 67/2010
Recurso: Dotação: 1.09.4.4.90.00.00.00.00.00(14),1.09.4.4.90.0
0.00.00.00.00(20) Saldo:,00
Objeto: Fornecimento (montagem e instalação) de tanque elípti-
co, novo.

Extrato	Contrato	Nº	212/2010	-	PMC
Contrato Nº: 212/2010 
Contratante: Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada: SONECA MOTORES LTDA ME 
Valor: R$5.743,43 (Cinco mil setecentos e quarenta e três reais e 
quarenta e três centavos.)
Vigência: Inicio: 28/06/2010 Término: 28/10/2010
Licitação:Pregão Presencial N° 66/2010
Recurso: Dotação: 2.015.3.3.90.00.00.00.00.00(138),2.015.3.3.9
0.00.00.00.00.00(138) Saldo:,00
Objeto: Fornecimento de peças novas e prestação de serviços de 
conserto do veículo PMC 41, pertencente à frota Municipal.

Extrato	Contrato	Nº	213/2010	-	PMC
Contrato Nº: 213/2010 
Contratante: Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada: SANTA PAZ CORRETORA DE SEGUROS LTDA 
Valor: R$39.286,00 (Trinta e nove mil duzentos e oitenta e seis 
reais.)
Vigência: Inicio: 28/06/2010 Término: 30/06/2011
Licitação:Pregão Presencial N° 69/2010
Recurso: Dotação: 2.032.3.3.90.00.00.00.00.00(11),2.029.3.3.9
0.00.00.00.00.00(26),2.026.3.3.90.00.00.00.00.00(32),2.026.3.
3.90.00.00.00.00.00(32),2.036.3.3.90.00.00.00.00.00(36),2.041
.3.3.90.00.00.00.00.00(59),2.012.3.3.90.00.00.00.00.00(76),2.0
10.3.3.90.00.00.00.00.00(80),2.06.3.3.90.00.00.00.00.00(95),2.
02.3.3.90.00.00.00.00.00(98),2.017.3.3.90.00.00.00.00.00(133) 
Saldo:,00
Objeto: Prestação de serviço de seguro para máquinas e veículos 
da frota da Prefeitura Municipal de Concórdia.

Extrato	Contrato	Nº	214/2010	-	PMC
Contrato Nº: 214/2010 
Contratante: Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
Valor: R$38.995,44 (Trinta e oito mil novecentos e noventa e cinco 
reais e quarenta e quatro centavos.)
Vigência: Inicio: 28/06/2010 Término: 30/06/2011
Licitação:Pregão Presencial N° 69/2010
Recurso: Dotação: 2.032.3.3.90.00.00.00.00.00(11),2.029.3.3.9
0.00.00.00.00.00(26),2.026.3.3.90.00.00.00.00.00(32),2.026.3.
3.90.00.00.00.00.00(32),2.036.3.3.90.00.00.00.00.00(36),2.041
.3.3.90.00.00.00.00.00(59),2.012.3.3.90.00.00.00.00.00(76),2.0
10.3.3.90.00.00.00.00.00(80),2.06.3.3.90.00.00.00.00.00(95),2.
02.3.3.90.00.00.00.00.00(98),2.017.3.3.90.00.00.00.00.00(133) 
Saldo:,00

Valor: R$25.317,60 (Vinte e cinco mil trezentos e dezessete reais 
e sessenta centavos.)
Vigência: Inicio: 01/06/2010 Término: 01/06/2011
Licitação:Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviço N° 2/2009
Recurso: Dotação:2.0103.3.3.90.00.00.00.00.00(14) Sal-
do:3.444.458,78
Objeto: Prorrogação do prazo de locação do imóvel onde está 
instalado o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, bem como 
reajuste dos valores pagos mensalmente.

Extrato	2º	TA	Contrato	Nº	51/2010	-	FMS
Contrato Nº: 2º TA 51/2010 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Concórdia
Contratada: FUNDAMENTO CONSTRUTORA LTDA 
Vigência: Inicio: 01/06/2010 Término: 22/07/2010
Licitação:Conv. p/ Obras e Serv. de Eng. N° 2/2010
Objeto: Redução do valor contratual e prorrogação do prazo da 
execução da obra de reforma do Posto de Saúde de Presidente 
Kennedy, neste Município.

Extrato	4º	TA	Contrato	Nº	6/2007	-	FMC
Contrato Nº: 4º TA 6/2007 
Contratante: Fundação Municipal de Cultura de Concórdia
Contratada: SELVINO GERVÁSIO CASAGRANDE 
Valor: R$12.079,08 (Dozesetenta e nove reais e oito centavos.)
Vigência: Inicio: 29/06/2010 Término: 01/07/2011
Licitação:Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviço N° 2/2007
Recurso: Dotação:2.0401.3.3.90.00.00.00.00.00(4) Sal-
do:144.118,73
Objeto: Prorrogação do prazo de locação do imóvel para instala-
ção do Museu Histórico e acréscimo do valor contratual.

Extrato	 Contrato	 CONCESSÃO	 E	 USO	 Nº	 9/2010	 -	
PMC
Contrato Nº: CCDRU 9/2010 
Contratante: Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada: ASSOCIAÇÃO MUNIC. DO ALTO URUGUAI CATARI-
NENSE 
Vigência: Inicio: 30/06/2010 Término: 30/06/2030
Licitação:Inexigibilidade de Licitação N° 20/2010
Objeto: Concessão de Direito Real de Uso da área de terras de 
960,00m2, para a Associação dos Municípos do Alto Uruguai Ca-
tarinense - AMAUC, conforme Lei Complementar nº 550, de 16 de 
dezembro de 2009.

Extrato	Contrato	Nº	2/2010	-	FMC
Contrato Nº: 2/2010 
Contratante: Fundação Municipal de Cultura de Concórdia
Contratada: VILSON ZATERA & CIA LTDA 
Valor: R$7.800,00 (Sete mil e mil oitocentos reais.)
Vigência: Inicio: 21/06/2010 Término: 30/08/2010
Licitação:Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviço N° 1/2010
Recurso: Dotação:2.0403.3.3.90.00.00.00.00.00(10) Sal-
do:42.708,57
Objeto: Contratação de banda Musical para festival \"Canto Li-
vre\" na Fundação Municipal de Cultural nos dias 26, 27 e 28 de 
julho de 2010.

Extrato	Contrato	Nº	210/2010	-	PMC
Contrato Nº: 210/2010 
Contratante: Prefeitura Municipal de Concórdia
Contratada: BANCO DO BRASIL S.A. 
Valor: R$2.900,00 (Dois mil e mil novecentos reais.)
Vigência: Inicio: 23/06/2010 Término: 30/11/2010
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83.024.257/0001-00, representado pelo seu Prefeito Municipal, 
senhor JOÃO GIRARDI e a ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE 
BARRA FRIA, inscrita no CNPJ sob nº 01.491.743/0001-74, repre-
sentada pelo seu Presidente, senhor JUVELINO POZZO. 

OBJETO:  Permissão de uso gratuito, a título precário, das antigas 
instalações da Escola do Campo Alcisto Grigolo, situada na locali-
dade de Barra Fria, Concórdia, SC, que se destinará ao desenvol-
vimento das atividades da Associação. 

PRAZO: Até 31.12.2012.

DATA DA ASSINATURA: 28 de junho de 2010.

Coronel Martins

Prefeitura MuniciPal

Decreto	Nº	128	de	05	de	Julho	de	2010
DECRETO Nº 128 DE 05 DE JULHO DE 2010
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA IMÓVEL RURAL PARA FINS DE 
DESAPROPRIAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina 
no uso de suas atribuições e com fundamento no disposto no art. 
94, inciso V, da Lei Orgânica Municipal, e art. 5º, alínea "e", do 
decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, resolve;

DECRETA:
Art. 1º. Fica decretado de utilidade pública o imóvel rural sendo 
parte do lote rural n. 50, com superfície de 36.300m², localizada 
dentro de uma área maior com 85.274 m², constante da Matricu-
la nº 1285 do livro 2, do CRI da Comarca de São Domingos SC, 
situado na fazenda Santo Antonio do Lageado Bonito interior do 
Município de Coronel Martins, com as seguintes confrontações, 
ao NORTE de um marco colocado as margens do Rio Saudades 
pela sanga Pedra Branca a cima até encontrar o marco divisório, 
com a colônia n. 49, ao LESTE deste por linha reta e seca, com o 
rumo 15º05, dividindo com a colônia n. 49 ate encontrar o marco 
que divide a mesma colônia n. 50, deste em direção Oeste ate 
encontrar outro marco, deste novamente em direção Norte até 
encontrar o marco divisório entre as colônias n. 52 e 53, ao SUL 
do marco entre as colônias n. 52 e 53 ate encontrar um marco as 
margens do Rio Saudades, ao OESTE pelo Rio Saudades a cima 
ate o marco do ponto de partida inicial.

Parágrafo Único. O imóvel a que se refere este artigo será de-
sapropriado para fins de implantação de uma área de lazer de 
acordo com o Convenio n. 4467/2010-9, firmado entre o Município 
de Coronel Martins e Estado de Santa Catarina, através da Secre-
taria de Estado do Desenvolvimento Regional de São Lourenço 
do Oeste.

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Administração adotará as provi-
dências necessárias para a efetivação da desapropriação do imó-
vel referido no artigo 1º no prazo de 20 (vinte) dias, contados da 
publicação deste Decreto. 

Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação do presente Decre-
to correrão à conta do Orçamento vigente.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins, em 05 de Julho 
de 2010.

Objeto: Prestação de serviço de seguro para máquinas e veículos 
da frota da Prefeitura Municipal de Concórdia.

Extrato	Contrato	Nº	25/2010	-	FMAS
Contrato Nº: 25/2010 
Contratante: Fundo Municipal de Assistência Social de Concórdia
Contratada: HODIERNA TRANSPORTES LTDA EPP 
Valor: R$30.000,00 (Trinta reais.)
Vigência: Inicio: 14/06/2010 Término: 31/12/2010
Licitação:Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. de Enge. N° 
1/2010
Recurso: Dotação: 2.0203.3.3.90.00.00.00.00.00(5),2.0203.3.3.9
0.00.00.00.00.00(11) Saldo:,00
Objeto: Fornecimento de 15.000 (quinze mil) unidades de vales-
transporte (passes) para crianças, adolescentes e mulheres, para 
participarem das oficinas sócio-educativas desenvolvidas através 
do Programa de Atenção Integral a Família - PAIF.

Extrato	Contrato	Nº	57/2010	-	FMS
Contrato Nº: 57/2010 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Concórdia
Contratada: AMBULATÓRIO ORTOPÉDICO LTDA ME 
Valor: R$215.000,00 (Duzentos e quinze reais.)
Vigência: Inicio: 11/06/2010 Término: 31/12/2010
Licitação:Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. de Enge. N° 
4/2010
Recurso: Dotação:2.0103.3.3.90.00.00.00.00.00(14) Sal-
do:3.431.351,76
Objeto: Prestação de serviço de consultas na especialidade de: or-
topedia aos pacientes externos do Sistema Único de Saúde - SUS, 
nos termos do Edital de Credenciamento nº 0001/2009.

Extrato	Contrato	Nº	58/2010	-	FMS
Contrato Nº: 58/2010 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Concórdia
Contratada: TURBONET PROVEDOR LTDA 
Valor: R$19.669,92 (Dezenove mil seiscentos e sessenta e nove 
reais e noventa e dois centavos.)
Vigência: Inicio: 15/06/2010 Término: 15/06/2011
Licitação:Pregão Presencial N° 7/2010
Recurso: Dotação: 2.0104.3.3.90.00.00.00.00.00(21),2.0104.3.3.
90.00.00.00.00.00(22) Saldo:,00
Objeto: Instalação e operaração e manter os serviços de Internet 
nas unidades do Fundo Municipal de Saúde.

TERMO	de	RESCISÃO	Contrato	Nº	17/2010	-	FMS
Contrato Nº: TR 1/2010 
Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Concórdia
Contratada: ORTOPEDIA CONCORDIA SERVIÇOS HOSPITALARES 
LTDA 
Vigência: Inicio: 14/06/2010 Término: 14/06/2010
Licitação:Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. de Enge. N° 
11/2009
Objeto: Rescisão, a partir de 14 de junho de 2010, do Contrato 
nº 17/2010.

Extrato	do	Termo	de	Permissão	de	uso	Gratuito	Nº	
3/2010
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE 
USO GRATUITO Nº 3/2010

ESPÉCIE: Termo de Permissão de Uso Gratuito celebrado en-
tre o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA, inscrito no CNPJ sob nº 
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CONTRA-SE EM GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, RESOLVE:
Considerando o princípio administrativo da eficiência, da moralida-
de pública, da legalidade e do interesse público;

REQUISITAR:
Art. 1º O retorno ao serviço da Servidora, Sra. Neuza Crestani, 
ocupante do Cargo efetivo de Auxiliar Administrativo II, com pe-
dido da Licença protocolado no dia 01 de junho de 2007 sob o 
nº. 1190 e portaria nº. 055 de 15 de junho de 2007 com gozo 
a partir de 21 de junho de 2007 a 20 de junho de 2009, a partir 
do dia 01 de julho de 2010, em virtude da falta de profissional na 
área, junto a Secretaria Municipal de Administração Planejamento 
e Finanças. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins - SC, em 05 de 
julho de 2010.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal 

Esta Portaria foi Registrada e Publicada em data supra.
LUCAS CUCHI
Chefe de Gabinete

Curitibanos

Prefeitura MuniciPal

Lei	Nº	4.521/2010
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ALIENAR EXCESSO DE TER-
RAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Es-
tado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar uma área de 
terras, a título de excesso resultante de área urbana remanescen-
te, à Bernadete Senen Stang, brasileira, inscrita no CPF sob n° 
911.694.379-15, na forma que estabelece o artigo 103 §§ 2° e 3° 
da Lei Orgânica do Município de Curitibanos e Lei n° 447/1960.

Art. 2º - O excesso de terras localiza-se no Centro, à Rua Altino 
Gonçalves de Farias, esquina com aruá Henrique de Almeida Se-
nior com área de 79,52 m² (setenta e nove metros, cinquenta e 
dois centímetros quadrados), com as seguintes confrontações e 
medidas:

Ao NORTE: 7,10 ml com Arcelino Leite das Neves
Ao SUL : 7,10 ml com a Av. Altino Gonçalves de Farias
Ao OESTE: 11,20 ml com Governo do Estado de Santa Catarina
Ao LESTE: 11,20 ml com Bernadete Senen Stang

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 17 de junho de 2010.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal 

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.
LUCAS CUCHI
Chefe de Gabinete

Decreto	Nº.	129,	de	05	de	Julho	de	2010
DECRETO Nº. 129, DE 05 DE JULHO DE 2010.
EXONERA A PEDIDO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI, 
do artigo 94, da Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994, resolve;

EXONERAR A PEDIDO:

Art. 1º A Servidora Pública, Sra. Belonir Pomagerski, ocupante do 
Cargo de Servente Geral, enquadrada na Estrutura Administrativa 
desta Prefeitura, pelo Regime Jurídico Estatutário, a partir de 01 
de julho de 2010, conforme requerimento protocolado sob nº. 
1695 de 30/06/2010.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, em 05 de 
julho de 2010.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal. 

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.
LUCAS CUCHI
Chefe de Gabinete

Decreto	Nº.	130,	de	05	de	Julho	de	2010
DECRETO Nº. 130, DE 05 DE JULHO DE 2010.
NOMEIA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA ASSINAR E 
RESPONDER POR FUNDO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Coronel Martins, Estado de Santa Catari-
na, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso 
VI do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal de 28/10/1994;

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados a Srta. Lorinete da Aparecida de Jesus, 
ocupante do cargo de Diretora de Departamento Social e o Se-
nhor Lucas Cuchi ocupante do cargo de Chefe de Gabinete, para 
assinar e responder pelo Fundo Municipal de Assistência Social 
- FMAS, bem como autorizados a responder por pagamentos, a 
partir do dia 01 de julho de 2010.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Martins SC, 05 de julho 
de 2010.
DARCI CABRAL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado em data supra.
LUCAS CUCHI
Chefe de Gabinete

Portaria	Nº.	074,	de	05	de	Julho	de	2010.
PORTARIA Nº. 074, DE 05 DE JULHO DE 2010.
REQUISITA O RETORNO AO SERVIÇO DA SERVIDORA QUE EN-
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- Poder executivo;
- Poder Legislativo;
- Associação Comercial e Industrial;   
- Conselho Municipal de Indústria e Comércio

Art. 6º. Revoga-se a Lei n. 3.873/2006

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Curitibanos, 17 de junho de 2010
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI 
Prefeito Municipal 

Publicada a presente lei aos dezessete dias do mês de junho do 
ano de dois mil e dez na portaria da Prefeitura Municipal
EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Lei	Nº	4.525/2010
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ASSUMIR DESPESAS DE SER-
VIÇO DE ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Es-
tado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a custear as 
despesas com escavação e terraplanagem do terreno onde será 
construída uma unidade do CEDUP - Centro de Educação Profis-
sional cuja contratação se dará através de processo licitatório até 
o valor máximo de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Art. 2º. Correrão por conta de dotações próprias do orçamento 
vigente, as despesas advindas da execução da presente lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 21 de junho de 2010
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicada a presente lei aos vinte e um dias do mês de junho do 
ano de dois mil e dez na portaria da Prefeitura Municipal
EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Decreto	Nº	3.932/2010
INCLUI FONTE DE RECURSO, SUPLEMENTA DOTAÇOES ORÇA-
MENTARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, con-
feridas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de 
Curitibanos :

D E C R E T A
Art. 1º - Inclui no orçamento municipal da Prefeitura Municipal as 
fontes de recursos abaixo na forma prevista pela lei orçamentária 
nº 4.462/2009: 

INCLUI FONTE DE RECURSO
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
15.452.0019.2077 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL

Publicada a presente lei aos dezessete dias do mês de junho do 
ano de dois mil e dez na portaria da Prefeitura Municipal
EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Lei	Nº	4.522/2010
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REVERTER E 
DOAR ÁREA DE TERRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos Es-
tado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais,
Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara 
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei :

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao patri-
mônio municipal uma área de terras constituída de parte de um 
terreno rural, localizado na Fazenda da Forquilha, no imóvel deno-
minado Granja dona Francisca, no 1º Distrito de Curitibanos, com 
área de 319.185,25 m² (trezentos e dezenove mil, cento e oitenta 
e cinco metros, vinte e cinco centímetros quadrados) equivalente 
a 31.918526 ha. Doado à Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI, através da Lei n. 
3.873/2006, com as descrições e confrontações constantes do 
memorial descritivo que faz parte integrante desta lei

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar, por 
doação, a área de terras Rural descrita no artigo 1º à Universidade 
Federal de Santa Catarina, autarquia federal de regime especial, 
inscrita no CNPJ sob n. 83.899.526/0001-82

Art. 3º. Fica fixado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, após a 
data da publicação desta lei, para a Universidade protocolar junto 
à Prefeitura Municipal, o projeto das instalações a serem feitas na 
área ora doada, e de 180 dias para o início da construção, bem 
como mais 180 dias para conclusão da obra, sob pena de, não 
ocorrendo, reverter a área ao Patrimônio Municipal, assim como 
em caso de extinção da entidade ou ainda, caso ocorra mudança 
de atividades que não sejam direcionadas às atuais finalidade da 
empresa vencedora do certame ou aos objetivos previstos nesta 
Lei. 

Art. 4º - A respectiva ordem de escritura somente será concedida 
por ocasião do início da construção, e nela deverá contar a cláu-
sula de inalienabilidade pelo prazo de 10 (dez) anos, sob as penas 
do artigo 2º desta Lei. 

§ 1º - Poderá a donatária oferecer o imóvel em garantia de finan-
ciamento junto às instituições financeiras oficiais, para obtenção 
de recursos destinados à edificação, instalação, automatização, 
ampliação, investimentos e outros interesses, os quais revertam 
em benefício à unidade da beneficiária que comprovará a necessi-
dade e o destino dos recursos alocados.

§ 2º - Após um ano de emissão do alvará de licença e localiza-
ção e do efetivo funcionamento da beneficiária e a requerimento 
da mesma, poderá ser dispensado o gravame da inalienabilida-
de através de ato do Poder Executivo, devidamente averbado na 
matrícula imobiliária respectiva, desde que comprovado que os 
valores dos investimentos superem a 3 (três) vezes o valor da 
área ora doada. 

Art. 5º - A dispensa do gravame da inalienabilidade poderá ser 
concedida após o cumprimento das exigências impostas, as quais 
serão analisadas por uma comissão de 4 (quatro) membros, no-
meados pelo Prefeito Municipal, os quais emitirão parecer no pra-
zo de 3 (três) dias após serem notificados. 

Parágrafo Único: A comissão referida será composta por um mem-
bro a ser indicado pelos seguintes órgãos:
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- Programa Gestão da Política de Desenvolvimento conforme con-
trato Nº 0308726-82 do Orçamento Geral da União, no valor de 
R$ 196.400,00 (Cento e noventa e seis mil e quatrocentos reais).

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário. 

Curitibanos, 10 de junho de 2010.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto aos dez dias do mês de junho do 
ano dois mil e sete na portaria da Prefeitura Municipal.
EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Edital	de	Pregão	Presencial	Nº	11/2010
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CURITIBA-
NOS, neste ato representado por sua presidente e por intermédio 
de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se en-
contra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 
com julgamento Pelo Menor Preço global, regida pela Lei Fede-
ral 10.520/02, Lei complementar 123/2006, Decretos Municipais 
3.524/2007 e 3.525/2007 e pela Lei Federal nº 8.666/93, entre 
outros dispositivos legais aplicados a espécie, com o fim específico 
de escolher a proposta mais vantajosa a esta administração, para 
aquisição de 800 bolsas de lona de bordados medindo 38cm de 
altura por 40 cm de largura e alça de 70cm, fechamento com um 
botão imã, com logotipo do CRAS "modelo em anexo" que serão 
distribuídas gratuitamente aos beneficiários do programa de Vigi-
lância alimentar, com recursos do IGDBF. 
Os interessados em participar do certame deverão entregar o 
envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope conten-
do a Documentação de Habilitação até as 13:50horas do dia 
16/07/2010, no protocolo da Prefeitura de Curitibanos. 
A partir das 14:00 horas do dia 16/07/2010, será realizada sessão 
pública para a classificação das propostas e em seguida a fase de 
lances das propostas classificadas, na sala de reunião do Setor de 
Licitação da Prefeitura. 
O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de 
Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de 
expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br. 

Curitibanos, 5 de julho de 2010.
CRISTINA MARIA AGOSTINI MORAES EHRHARDT
Presidente do Fundo

ADAILTON ALVES
Pregoeiro

Edital	de	Pregão	Presencial	Nº	43/2010
O Fundo Municipal de Educação Curitibanos, por intermédio de 
seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio torna público que se en-
contra aberta licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, 
com julgamento Pelo Menor Preço por item, regida pela Lei Fede-
ral 10.520/02, pela Lei 8.666/93, entre outros dispositivos legais 
aplicados a espécie, com o fim específico de escolher a proposta 
mais vantajosa a esta administração, para aquisição de materiais 
e instrumentos para uso das fanfarras dos Núcleos Municipais de 
Educação, conforme solicitação do Departamento Competente, 
anexo I e demais condições constantes deste edital. 
Os interessados em participar do certame deverão entregar o 
envelope contendo a Proposta de Preços e o envelope conten-
do a Documentação de Habilitação até as 16:50 horas do dia 
16/07/2010. A partir das 17:00 horas do dia 16/07/2010, será 
realizada sessão pública para a classificação das propostas e em 

33900000000.00.301 APLICAÇÕES DIRETAS

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
04.121.0002.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
44900000000.00.301 APLICAÇÕES DIRETAS

Art. 2º - Ficam suplementadas as dotações orçamentárias do or-
çamento específico da Prefeitura Municipal, na forma da Lei nº 
4.462/2009, no montante de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e 
sete mil reais), a saber: 

SUPLEMENTA
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
15.452.0019.2077 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL
33900000000.00.301 APLICAÇÕES DIRETAS ....................R$ 27.000,00

02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
04.121.0002.2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
44900000000.00.301 APLICAÇÕES DIRETAS ....................R$ 120.000,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO  ............................................. R$ 147.000,00
Decreto n. 3.932/2010

Art. 3º - Para cobertura da suplementação acima fica utilizado par-
te do valor do superávit financeiro ocorrido no exercício de 2009, 
no valor de R$ de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil re-
ais, conforme balanço patrimonial anexo 14 e Decreto 3892/2010.

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Curitibanos, 10 de junho de 2010.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto aos dez dias do mês de junho do 
ano dois mil e dez na portaria da Prefeitura Municipal.
EDSON TADEU BROCARDO
Secretário de Administração e Finanças

Decreto	Nº	3.933/2010
SUPLEMENTA DOTAÇOES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

Wanderley Teodoro Agostini, Prefeito Municipal de Curitibanos, 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, con-
feridas pelo artigo 79 inciso IX da Lei Orgânica do Município de 
Curitibanos e na forma da Lei n. 4.462/2009:

D E C R E T A
Art. 1º - Fica suplementadas as dotações orçamentárias do or-
çamento específico do Prefeitura Municipal, na forma da Lei nº 
4.462/2009, no montante de R$ 196.400,00 (cento e noventa e 
seis mil e quatrocentos reais), a saber: 

SUPLEMENTAÇÃO
02.00 CHEFIA DO EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS
015.452.0018.1020 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
4490000000.00.165 APLICAÇÕES DIRETAS ................  R$ 196.400,00

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO  .......................................  R$ 196.400,00

Art. 2º - Para cobertura da suplementação acima fica utilizado 
recursos provenientes do convênio com o Ministério das Cidades 
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Art. 2º. A suplementação de que trata o Art.1°, correrá por conta 
do excesso de arrecadação de recursos da fonte 80 (ordinários).

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

Prefeitura Municipal de Ermo - SC, em 02 de julho de 2010.
MARCOS LEONE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
CÁSSIO ANDREI FONTANA SIMÃO
Secretário de Administração e Finanças

Forquilhinha

Prefeitura MuniciPal

Extrato	de	Contrato	PMF	Nº.	108/2010
EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 108/2010
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRATADO - LOGOS ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
DO OBJETO - prestação de serviços especializados, através de 
empresa do ramo pertinente, para a captação de recursos junto 
ao Governo Federal e instituições financeiras com o objetivo de 
promover a melhoria da infra-estrutura e dos serviços públicos 
oferecidos à população através da Prefeitura de Forquilhinha/SC.
VALOR - R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais)
VIGÊNCIA - 01/07/2010 à 30/06/2011
FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Pregão Presencial nº. 71/
PMF/2010
DOTAÇÃO - 0401.2008.3390 (27)
DATA DA ASSINATURA - 15 de junho de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato	de	Contrato	PMF	Nº.	114/2010
EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 114/2010
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRATADO - JUJU PAPELARIA LTDA ME
DO OBJETO - aquisição pelo contratante e o fornecimento pela 
contratada, de Materiais didáticos, através de empresas do ramo 
pertinente, para atendimento as escolas da rede municipal de 
ensino básico do município de Forquilhinha/SC para o segundo 
semestre de 2010.
VALOR - R$ 8.749,95 (oito mil setecentos e quarenta e nove reais 
e noventa e cinco centavos)
VIGÊNCIA - 31/12/2010
FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Carta Convite nº. 79/
PMF/2010
DOTAÇÃO - 0501.2013.3390 (60)
DATA DA ASSINATURA - 28 de junho de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato	de	Contrato	PMF	Nº.	115/2010
EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 115/2010
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRATADO - LIVRARIA LTDA ME
DO OBJETO - aquisição pelo contratante e o fornecimento pela 
contratada, de Materiais didáticos, através de empresas do ramo 
pertinente, para atendimento as escolas da rede municipal de 

seguida a fase de lances das propostas classificadas. 
O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de 
Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de 
expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br.

Curitibanos, 05 de julho de 2010.
CRISTINA MARIA AGOSTINI MORAES EHRHARDT 
Presidente do Fundo  

ADAILTON ALVES 
Pregoeiro

Edital	de	Tomada	de	Preços	Nº	83/2010
O Município de Curitibanos, SC neste ato representado por seu 
Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições e na forma prevista 
na Lei No. 8.666/93, faz saber que se acha aberta licitação na 
modalidade de tomada de preços para obras e serviços de enge-
nharia, do tipo menor preço global para pavimentação asfaltica - 
concreto betuminoso a quente tipo recapeamento/pavimentação 
na Av. Frei Gaspar, com extensão total de 1.962,00m e área de 
18.358,00m2, conforme memorial descritivo em anexo. 
A Comissão de Licitação, receberá os envelopes documentação 
de habilitação e envelopes propostas de preços dos interessados, 
devidamente protocolados no Protocolo Central da Prefeitura Mu-
nicipal até as 13:50 horas do dia 22/07/2010, no protocolo da 
sede da Prefeitura. 
Os envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta 
de preços dos interessados, serão abertos respectivamente pela 
Comissão de Licitação, a partir das 14:00 horas do dia 22/07/2010. 
O inteiro teor deste ato convocatório e de seus anexos encontram-
se à disposição dos interessados que o solicitarem no Setor de 
Licitações e Contratos da Prefeitura de Curitibanos no horário de 
expediente e na pagina da Prefeitura www.curitibanos.sc.gov.br. 

Curitibanos, 5 de julho de 2010.
WANDERLEY TEODORO AGOSTINI  
Prefeito Municipal   

ADAILTON ALVES 
Presidente da CPL

Ermo

Prefeitura MuniciPal

Decreto	N.º	033,	de	02	de	julho	de	2010.
DECRETO N.º 033, de 02 de julho de 2010.
Suplementa Dotação Orçamentária e dá outras providências.

MARCOS LEONE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Ermo, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e de conformi-
dade com o Art. 4, inciso I da Lei n° 252/09 de 15/12/2009 (Lei 
Orçamentária Anual);

DECRETA:
Art. 1º. Fica suplementada a dotação orçamentária do Orçamento 
Vigente da Prefeitura Municipal de Ermo no valor de R$ 22.000,00 
(vinte e dois mil reais), a saber:

04.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
20.605.0022.2.005 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
4.4.90.00.00.00.00.00.0.1.0080.0 (44)  Aplicações Diretas R$ 22.000,00
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Edital	de	notificação	de	imposição	de	penalidade	pelo	cometimento	de	infração	de	trânsito	n.	288	591/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 288 591/2010
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE 
TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO 
PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR 
RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa		 Auto	de	Infração	 Nome	do	Proprietário/Condutor	 Cod.Infr./Desd.	 Enquadramento
CEG8821  54555150C  RAFAEL MARCOLINO RONCHI  5460/0  181 * IX
MDX3425  54556479C  VALDETE BATISTA ALEXANDRE  5010/0  162 * I
MDX3425  54556480C  VALDETE BATISTA ALEXANDRE  7030/1  244 * I
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) 
CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 
(ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FORQUILHINHA/SC, 5 DE JULHO DE 2010.
JORGE LUIZ KOCH
DELEGADO DE POLICIA

Edital	de	notificação	de	imposição	de	penalidade	pelo	cometimento	de	infração	de	trânsito	n.	288	595/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 288 595/2010
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE 
TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO 
PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR 
RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Placa		 Auto	de	Infração	 Nome	do	Proprietário/Condutor	 Cod.Infr./Desd.	 Enquadramento
LXD7122  54556408C  CLAUDINO DOS SANTOS  5010/0  162 * I
LXD7122  54556409C  CLAUDINO DOS SANTOS  6556/5  230 * I
LXZ2189  54555183C  JAISSON PEREIRA  5010/0  162 * I
LXZ2189  54555184C  JAISSON PEREIRA  6599/2  230 * V
LYL3024  54556467C  VILSON DE ASSIS  5010/0  162 * I
LYL3024  54556468C  VILSON DE ASSIS  6599/2  230 * V
LYO3531  54556200C  ALISSON RODRIGUES DA SILVA  7056/1  244 * III
LYO3531  55457101C  ALISSON RODRIGUES DA SILVA  6637/2  230 * IX
MBD3166  55457102C  HELENA CALEGARI CLAUDINO  5185/1  167
MEO0933  55457030C  ANA MARIA SCARPARI DAMIELSKI  7056/1  244 * III
MFH1587  54556416C  DIRLEI NEUBURGER  6556/3  230 * I
MGI6916  54556405C  JULIANA SANTANA ALVES  5940/1  203 * III
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) NOTIFICADO(S) 
CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5 
(ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

CONTRADADO - CARLESSI ENG. COM. E CONST. LTDA
OBJETO - execução da segunda etapa da construção do Centro 
Comunitário da Localidade de Taquara, com 390,92 m², na Rodo-
via Ernesto Beckhauser, município de Forquilhinha/SC.
VALOR - R$ 106.954,22 (cento e seis mil novecentos e cinqüenta 
e quatro reais e vinte e dois centavos).
VIGÊNCIA - 270 (duzentos e setenta) dias corridos (prazo de exe-
cução + 90 dias)
FUNDAMENTO LEGAL - Lei Federal 8.666/93 e Carta Convite nº. 
80/PMF/2010.
DOTAÇÃO - 0602.1016.4490 (86)
DATA DA ASSINATURA - 30 de junho de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

ensino básico do município de Forquilhinha/SC para o segundo 
semestre de 2010.
VALOR - R$ 4.820,30 (quatro mil oitocentos e vinte reais e trinta 
centavos)
VIGÊNCIA - 31/12/2010
FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Carta Convite nº. 79/
PMF/2010
DOTAÇÃO - 0501.2013.3390 (60)
DATA DA ASSINATURA - 28 de junho de 2010.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato	de	Contrato	PMF	Nº.	118/2010.
EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 118/2010.
CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
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FORQUILHINHA/SC, 5 DE JULHO DE 2010.
JORGE LUIZ KOCH
DELEGADO DE POLICIA

Edital	de	notificação	por	autuação	pelo	cometimento	de	infração	de	trânsito	n.	288	590/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 288 590/2010
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE 
TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO 
PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESEN-
TAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA 
LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO 
INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa		 Auto	de	Infração	 Nome	do	Proprietário/Condutor	 Cod.Infr./Desd.	 Enquadramento
ABK9589  55456969C  PALMIRA MAZZUCO MATEUS  7374/0  253
IEC6612  54556495C  VALTER ANTONIO MARTINS ` 5010/0  162 * I
IEC6612  54556496C  VALTER ANTONIO MARTINS  6599/2  230 * V
MAQ7759  55457151C  MARIANA PIAZZA  7366/2  252 * VI
MDE2642  54555192C  ROSILANE CORREA  5541/1  181 * XVII
MDY8786  54555187C  JEFERSON DE SOUZA BOCHANOSKI  6599/2  230 * V
MDY8786  54555188C  JEFERSON DE SOUZA BOCHANOSKI  5010/0  162 * I
MGE0830  55457036C  VALTEMIR RODRIGUES  5010/0  162 * I
MGE0830  55457037C  VALTEMIR RODRIGUES  6599/2  230 * V
MGE0830  55457038C  VALTEMIR RODRIGUES  5061/0  163 c/c 162 * I
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 
NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁ-
GRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR 
RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FORQUILHINHA/SC, 5 DE JULHO DE 2010.
JORGE LUIZ KOCH
DELEGADO DE POLICIA

Edital	de	notificação	por	autuação	pelo	cometimento	de	infração	de	trânsito	n.	288	592/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 288 592/2010
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE 
TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO 
PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESEN-
TAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA 
LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO 
INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa		 Auto	de	Infração	 Nome	do	Proprietário/Condutor	 Cod.Infr./Desd.	 Enquadramento
LWX9279  55456965C  PAULO MERQUIADES BOAVENTURA  6599/2  230 * V
LWX9279  55456966C  PAULO MERQUIADES BOAVENTURA  6580/0  230 * IV
LWX9279  55456967C  PAULO MERQUIADES BOAVENTURA  5010/0  162 * I
MDI0853  55456962C  MARLI DE SOUZA  6602/0  230 * VI
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 
NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁ-
GRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR 
RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FORQUILHINHA/SC, 5 DE JULHO DE 2010.
JORGE LUIZ KOCH
DELEGADO DE POLICIA

Edital	de	notificação	por	autuação	pelo	cometimento	de	infração	de	trânsito	n.	288	593/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 288 593/2010
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE 
TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO 
PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESEN-
TAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA 
LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO 
INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa		 Auto	de	Infração	 Nome	do	Proprietário/Condutor	 Cod.Infr./Desd.	 Enquadramento
AIT1594  55457169C  NAIR RAFAEL DA ROSA  5185/1  167
CIA2614  55457154C  JONATAS SOUZA DA SILVA  6912/0  232
GSM6604  55457159C  CLARICE DE MELO ROCHA CARDOSO  6050/1  208
GSM6604  55457160C  CLARICE DE MELO ROCHA CARDOSO  6599/2  230 * V
IBR5667  55457203C  SANTINO DANIEL  5045/0  162 * V
LXV0853  55457173C  GERALDO SALVADOR JUNIOR  6912/0  232
LZE2493  55457152C  DEIVET JANIO COLONETTI  6599/2  230 * V
LZE2493  55457153C  DEIVET JANIO COLONETTI  5010/0  162 * I
LZE4197  55457204C  WCT WEBER CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA 6050/1 208
MGG3851  55457210C  EDSON CARDOSO  6599/2  230 * V
MGT1502  55457085C  SIDINEI GRZEBIELUCHA  5185/1  167
MIB4784  55457083C  LADIR SALETE DELFINO JOAO  5010/0  162 * I
MIB4784  55457092C  LADIR SALETE DELFINO JOAO  6394/1  220 * XIV
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 
NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁ-
GRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR 
RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FORQUILHINHA/SC, 5 DE JULHO DE 2010.
JORGE LUIZ KOCH
DELEGADO DE POLICIA

Edital	de	notificação	por	autuação	pelo	cometimento	de	infração	de	trânsito	n.	288	594/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC - DETRAN.NET
DETRAN - DEINFRA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO POR AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N. 288 594/2010
FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE 
TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA AUTUAÇÃO 
PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, APRESEN-
TAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA 
LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO 
INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, PARÁGRAFO 8 DO CTB.

Placa		 Auto	de	Infração	 Nome	do	Proprietário/Condutor	 Cod.Infr./Desd.	 Enquadramento
CSN5868  55457120C  MOACIR LUIZ BUENO  7366/2  252 * VI
CVY7876  55457186C  CLAUDIOMIR DA LUZ  5185/1  167
GSM6604  55457180C  CLARICE DE MELO ROCHA CARDOSO  5185/1  167
IDD2066  55457167C  ANTONIO MINOTTO  5509/0  181 * XIII
LXJ2814  55457212C  ALECIO FELIPE JOSEFINO  5010/0  162 * I
LXJ2814  55457213C  ALECIO FELIPE JOSEFINO  6599/2  230 * V
LYG4741  55456975C  JOACIR ALEXANDRE  5010/0  162 * I
MBH7300  54556497C  JOSE MARQUES  6599/2  230 * V
MDL9404  55457067C  BERETTA AUTOMOVEIS LTDA  5541/4  181 * XVII
MDX7246  55457074C  CILON CAMILO DE OLIVEIRA  5509/0  181 * XIII
MFI4210  55457302C  DARCI DA SILVA  5525/0  181 * XV
MGR3963  55457046C  ANTHONI DICKSEN SOUZA COSTA  6610/2  230 * VII
MMH6650  54555408C  ANTONIO SILVEIRA  5541/1  181 * XVII
TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 
NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS PARÁ-
GRAFOS 4 E 5 (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, AINDA, APRESENTAR 
RECURSO À JARI.
OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

FORQUILHINHA/SC, 5 DE JULHO DE 2010.
JORGE LUIZ KOCH
DELEGADO DE POLICIA



Página 43DOM/SC - Edição N°52507/07/2010 (Quarta-feira)

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

carga horária de 20 horas semanais, pelo período de 07 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, 06 de julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria	nº	2007/2010
PORTARIA Nº 2.007, DE 06 DE JULHO 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 0679/2010 da 
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes;

RESOLVE:
Art. 1º Ampliar de 10 (dez) para 15 (quinze) horas semanais a 
carga horária da servidora JANAINA VILMARA ORTIZ, brasileira, 
solteira, inscrita no CPF sob o n.º 012.398.370-38, contratada em 
caráter temporário para a função de PROFESSOR - ENSINO FUN-
DAMENTAL - CIÊNCIAS E PROGRAMAS DE SAÚDE - HABILITAÇÃO 
60, no período de 07 de julho de 2010 a 16 de julho de 2010.

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

Fraiburgo, 06 de julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Aviso	de	Pregão	Presencial	nº	0074/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0074/2010 - PMF
Objeto: aquisição de móveis, poltronas, estofados e cadeiras, fa-
bricados em série, para uso nos Gabinetes da Prefeitura Muni-
cipal. Julgamento: Menor Preço POR LOTE. Credenciamento: A 
partir das 09:00 horas do dia 21/07/2010. Abertura: No mesmo 
dia às 09:15 horas. Informações e/ou cópia na íntegra deste Edi-
tal: Avenida Rio das Antas, n° 185. Fone (49) 3256 3000 - Ramais 
3023/3039. Site: www.fraiburgo.sc.gov.br. 
Fraiburgo (SC), 06 de julho de 2010. 

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Aditivo	nº	0008/2010-SF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
CT09SF25
Nº DO ADITIVO: TA10SF08
Contratante: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - 
SANEFRAI. Contratada: LIMAS E LINS CONS. EM TRATAMENTO 
DE EFLUENTES LTDA. Objeto do Contrato: Aquisição de biomassa 
para uso na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do bairro Jar-
dim América. Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência 

Fraiburgo

Prefeitura MuniciPal

Portaria	nº	2005/2010
PORTARIA N.º 2.005 DE 06 DE JULHO 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.º 021 de 13 de novembro de 2009 e 
Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PRO-
FESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS, para aten-
der excepcional interesse público, na área da Educação;
Considerando a inexistência de candidato aprovado em concurso 
público para ser convocado;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para 
a prestação de serviço;

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, ROSENI DE FATI-
MA MARCONDES, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 
899.856.219-72, para desempenhar a função de PROFESSOR - 
ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS - HABILITAÇÃO 60, 
com carga horária de 20 horas semanais, pelo período de 07 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, 06 de julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

Portaria	nº	2006/2010
PORTARIA N.º 2.006 DE 06 DE JULHO 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.º 021 de 13 de novembro de 2009 e 
Contrato Administrativo;

Considerando a necessidade de contratação temporária de PRO-
FESSOR - EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL, para atender 
excepcional interesse público, na área da Educação;
Considerando a inexistência de candidato aprovado em concurso 
público para ser convocado;
Considerando que a contratação é de profissional habilitado para 
a prestação de serviço;

RESOLVE:
Art. 1º Contratar, em caráter temporário, LUCIA MAINARD 
DE OLVEIRA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o n.º 
636.334.429-87, para desempenhar a função de PROFESSOR - 
EDUCAÇÃO GERAL - ENSINO INFANTIL - HABILITAÇÃO 60, com 
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Extrato	do	Aditivo	nº	0044/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
CT08PMF184
Nº DO ADITIVO: TA10PMF44
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: CONSTRUTO-
RA JOSÉ REINALDO LTDA. Objeto do Contrato: Execução de uma 
quadra de esportes coberta com área de 770,00 m², na localidade 
do Faxinal dos Carvalhos, interior deste Município. Objeto do Aditi-
vo: Prorrogação do prazo de vigência que consta da Cláusula Ter-
ceira do contrato e termos aditivos. Data do Aditivo: 24.06.2010. 
Encerramento da vigência: 30.07.2010. Processo Administrativo 
Licitatório nº: 0167/2008. Tomada de Preços nº: 001/2008-PMF. 

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Aditivo	nº	0045/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
CT10PMF22
Nº DO ADITIVO: TA10PMF45
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: SÉCULOS IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. Obje-
to do Contrato: Contratação de empresa do ramo para construção 
de muro de contenção em pedras regulares de basalto onde será 
construído o Centro de Educação Infantil Bela Vista, na Avenida 
Paraná, nesta cidade, com área total de 580,00 m². Objeto do Adi-
tivo: Prorrogação do prazo de vigência e de execução que consta 
da Cláusula Terceira do Contrato. Data do Aditivo: 24.06.2010. 
Encerramento da vigência: 30.08.2010. Processo Administrativo 
Licitatório nº: 0196/2009. Tomada de Preços nº: 0018/2009-PMF. 

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Aditivo	nº	0046/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
CT10PMF52
Nº DO ADITIVO: TA10PMF46
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: ATIAIA MATE-
RIAIS ELÉTRICOS LTDA. Objeto do Contrato: Aquisição de mate-
riais diversos para construção de um palco itinerante. Objeto do 
Aditivo: Prorrogação do prazo de vigência que consta da Cláusula 
Nona. Data do Aditivo: 24.06.2010. Encerramento da vigência: 
30.08.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0061/2010. 
Pregão Presencial nº: 0040/2010-PMF.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Aditivo	nº	0047/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
CT10PMF29
Nº DO ADITIVO: TA10PMF47
Contratada: SANTA TEREZINHA TRANSPORTES E TURISMO S/A. 
Objeto do Contrato: Contratação de empresa do ramo de trans-
porte de passageiros para execução dos serviços de transporte 
escolar dos alunos da rede municipal e estadual de ensino do 
município de Fraiburgo. Objeto do Aditivo: Prorrogação do prazo 
de vigência que consta da Cláusula Nona, aumentando o valor 
total do contrato. Data do Aditivo: 29.06.2010. Encerramento 
da vigência: 16.08.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 
0037/2010. Dispensa de Licitação nº: 0008/2010-PMF.

que consta da Cláusula Oitava, por mais 6 (seis) meses. Data 
do Aditivo: 24.06.2010. Encerramento da vigência: 30.12.2010. 
Processo Administrativo Licitatório nº: 0028/2009 - SF. Pregão 
Presencial nº: 0020 - SF. 

ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da Sanefrai

Extrato	do	Aditivo	nº	0041/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
CT10PMF70
Nº DO ADITIVO: TA10PMF41
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: MAPFRE VERA 
CRUZ SEGURADORA S/A. Objeto do Contrato: Contratação de 
empresa seguradora para a realização de seguro de veículos da 
frota do Município. Objeto do Aditivo: Inclusão do veículo ambu-
lância placa MHA2166 de uso do Corpo de Bombeiros Militar de 
Fraiburgo, com cobertura contra terceiros e assistência 24 (vin-
te e quatro) horas. Data do Aditivo: 14.06.2010. Encerramento 
da vigência: 31.05.2011. Processo Administrativo Licitatório nº: 
0080/2010. Pregão Presencial nº: 0054/2010-PMF. Recursos: 
FUNREBOM.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Aditivo	nº	0042/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
CT10PMF43
Nº DO ADITIVO: TA10PMF42
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: GL CONSTRU-
TORA E INCORPORADORA LTDA. Objeto do Contrato: Contratação 
de empresa do ramo para execução dos serviços de construção 
para ampliação e reforma do Posto de Saúde do Bairro Macieira, 
nesta cidade, com área total de 39,69 m². Objeto do Aditivo: 
Prorrogação do seu prazo de execução e vigência que consta da 
Cláusula Terceira, ficando vigente até o dia 07 de setembro de 
2010 e o prazo de execução até 22 de agosto de 2010. Data do 
Aditivo: 18.06.2010. Encerramento da vigência: 07.09.2010. Pro-
cesso Administrativo Licitatório nº: 0021/2010. Tomada de Preços 
nº: 0001/2010-PMF. 

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Aditivo	nº	0043/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
CT10PMF16
Nº DO ADITIVO: TA10PMF43
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: CONSTRUTO-
RA MAYOR LTDA. Objeto do Contrato: Execução dos serviços de 
construção de uma Unidade Básica de Saúde no Bairro São Miguel, 
na Avenida Michelli Simonetti, nesta cidade, com área total a ser 
construída de 559,11 m². Objeto do Aditivo: Alteração em alguns 
itens do Bloco III, reduzindo o valor total do Contrato expresso 
na Cláusula Segunda. Data do Aditivo: 22.06.2010. Encerramento 
da vigência: 20.12.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 
0185/2009. Tomada de Preços nº: 0016/2009-PMF. 

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal



Página 45DOM/SC - Edição N°52507/07/2010 (Quarta-feira)

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

Dispensa de licitação nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93.

ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da Sanefrai

Extrato	do	Contrato	nº	0017/2010-SF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10SF17
Contratante: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo 
- SANEFRAI. Contratada: FEMAKS CONSTRUTORA E INCORPO-
RADORA LTDA. Objeto: Contratação de empresa do ramo para 
execução dos serviços de construção de um Centro de Triagem 
de Resíduos Sólidos Urbanos, nesta cidade, com área total a ser 
construída de 361,19 m². Valor total: R$ 199.180,17 (cento e no-
venta e nove mil, cento e oitenta reais e dezessete centavos). 
Data: 05.07.2010. Vigência e execução: 90 dias, de 05.07.2010 
a 04.10.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0018/2010. 
Tomada de Preços n°: 0002 - PMF. Recursos: Próprios.

ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da Sanefrai

Extrato	do	Contrato	nº	0019/2010-FMS
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10FMS19
Contratante: Município de Fraiburgo através do Fundo Municipal 
de Saúde. Contratada: SILVANA TAVARES COMÉRCIO DE APARE-
LHOS DE LABORATÓRIOS LTDA - ME. Objeto: Aquisição de mate-
riais - kits de reagentes - para a realização de exames no aparelho 
Analisador Automático de Hematologia da marca "HORIBA ABX 
PENTRA 60", que encontra-se no período de garantia técnica. Valor 
total do Contrato: R$ 4.343,76 (quatro mil, trezentos e quarenta e 
três reais e setenta e seis centavos). Data: 01.06.2010. Vigência: 
01.06.2010 a 31.12.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 
0021/2010. Inexigibilidade de Licitação nº: 0006 - FMS.

NILCE PINZ
Secretária de Saúde

Extrato	do	Contrato	nº	0020/2010-FMS
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10FMS20
Contratante: Município de Fraiburgo através do Fundo Municipal 
de Saúde. Contratada: LABORATÓRIO BIOCLÍNICO FLEMING 
LTDA. Objeto: Contratação de empresa do ramo para prestação 
de serviços de exames laboratoriais a serem coletados no Pronto 
Atendimento 24 hs. localizado no Bairro Vila Salete, nesta cidade, 
para o atendimento de pacientes atendidos no PA nas situações de 
Urgências e Emergências. Valor total do Contrato: R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) mais a produção mensal vinculada aos valo-
res da Tabela da AMB. Data: 09.06.2010. Vigência: 09.06.2010 
a 30.05.2011 Processo Administrativo Licitatório nº: 0020/2010. 
Pregão Presencial nº: 0011 - FMS.

NILCE PINZ
Secretária de Saúde

Extrato	do	Contrato	nº	0021/2010-FMS
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10FMS21
Contratante: Município de Fraiburgo através do Fundo Municipal 
de Saúde. Contratada: J & F ANÁLISES CLÍNICAS E AMBIENTAIS 
LTDA. Objeto: Contratação de empresa do ramo para prestação 
de serviços de exames laboratoriais a serem coletados no Pronto 
Atendimento 24 hs. localizado no Bairro Vila Salete, nesta cidade, 

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Aditivo	nº	0048/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº CT07PMF30
Nº DO ADITIVO: TA10PMF48
Contratada: PAZZA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. Objeto 
do Contrato: Contratação de empresa do ramo de transporte de 
passageiros para execução dos serviços de transporte escolar dos 
alunos da rede municipal e estadual de ensino do município de 
Fraiburgo, na LINHA 2. Objeto do Aditivo: Ajuste nos itinerários 
diminuindo em 60 (sessenta) km diários a partir de 01.07.2010. 
Data do Aditivo: 30.06.2010. Encerramento da vigência: final 
do ano letivo de 2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 
0145/2006. Pregão Presencial nº: 0116/2006-PMF.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Contrato	nº	0007/2010-FME
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10FME07
Contratante: Fundação Municipal de Esportes e Lazer. Contratada: 
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA SAÚDE LTDA. Objeto: Prestação de 
serviços de academia para atletas da Fundação, nas modalidades 
de rendimento. Valor total: R$ 2.000,00 (dois mil reais). Data: 
21.06.2010. Vigência: 21.06.2010 a 30.11.2010. Dispensa de lici-
tação nos termos do Art. 24, II da Lei 8.666/93.
Jorge Costa Andrade - Superintendente da FME

Extrato	do	Contrato	nº	0015/2010-SF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10SF15
Contratante: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo - 
SANEFRAI. Contratada: ÁGUA AZUL POÇOS ARTESIANOS LTDA. 
Objeto: Contratação de empresa do ramo para execução dos 
serviços de construção de 05 (cinco) Casas para Tratamento de 
Água, nesta cidade, com área de 6,00 m² por unidade. Valor total: 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por unidade (casa de tratamento). Data: 28.06.2010. 
Vigência e execução: 28.06.2010 a 13.09.2010. Processo Admi-
nistrativo Licitatório nº: 0016/2010 - SF. Tomada de Preços nº: 
0001A-SF. Recursos: Próprios.

ADEMIR PEDRO PERIN
Presidente da Sanefrai

Extrato	do	Contrato	nº	0016/2010-SF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10SF16
Contratante: Autarquia Municipal de Saneamento de Fraiburgo 
- SANEFRAI. Contratada: INTERATIVA INTEGRADORA DE SOLU-
ÇÕES LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada no 
ramo para licença de uso e manutenção de software, para gestão 
da área comercial da SANEFRAI, devendo contemplar de forma 
integrada a manutenção dos cadastros, o gerenciamento das me-
dições do consumo da água e respectivo faturamento, a geração 
e acompanhamento das ordens de serviços, publicação da análise 
e acompanhamento da qualidade da água fornecida, o controle 
da arrecadação e cobrança, o gerenciamento da execução dos 
serviços, bem como a administração do sistema. Valor total: R$ 
2.148,76 (dois mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e seis 
centavos). Data: 29.06.2010. Vigência: 29.06.2010 a 29.08.2010. 
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cial nº: 0058 - PMF.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Contrato	nº	0077/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF77
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: ATIAIA MA-
TERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Objeto: Aquisição de materiais de 
construção, elétricos, hidráulicos e tintas para reforma e pintura 
interna do prédio da Secretaria de Ação Social deste Município. 
Valor Total do Contrato: R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais). 
Data: 14.06.2010. Vigência: 14.06.2010 a 30.08.2010. Processo 
Administrativo Licitatório nº: 0090/2010. Pregão Presencial nº: 
0061 - PMF.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Contrato	nº	0078/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF78
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: METROMIX 
LTDA. Objeto: Realização de show com "OS NATIVOS" por in-
termédio da CONTRATADA, empresa de representação exclusi-
va destes artistas, no dia 19 de junho de 2010, com início às 
22:00 horas, junto a Praça Maria Frey, nesta cidade, onde es-
tarão sendo realizadas as festividades da "Festa Junina Munici-
pal 2010". Valor Total do Contrato: R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais). Data: 15.06.2010. Vigência: 15.06.2010 a 31.12.2010. 
Processo Administrativo Licitatório nº: 0101/2010. Inexigibilidade 
nº: 0012 - PMF. Recursos: MINISTÉRIO DO TURISMO, Proposta 
007317/2010 e Próprios.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Contrato	nº	0079/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF79
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: METROMIX 
LTDA. Objeto: Contratação de empresa do ramo para a prestação 
de serviços de sonorização, iluminação, fornecimento e instalação 
de tendas, palcos e gerador, a serem instalados junto a Praça Ma-
ria Frey onde estarão sendo realizadas as festividades da "Festa 
Junina Municipal 2010" entre os dias 18 e 19 de junho de 2010. 
Valor Total do Contrato: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil 
reais). Data: 16.06.2010. Vigência: 16.06.2010 a 31.12.2010. Pro-
cesso Administrativo Licitatório nº: 0092/2010. Pregão Presencial 
nº: 0063 - PMF. Recursos: MINISTÉRIO DO TURISMO, Proposta 
007317/2010 e Próprios.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Contrato	nº	0080/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF80
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: ATERPLAN SER-
VIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Aquisição de pedras britas 
graduadas para recuperação de estradas do interior deste mu-
nicípio. Valor Total do Contrato: R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis 
mil reais). Data: 18.06.2010. Vigência: 18.06.2010 a 31.12.2010. 
Processo Administrativo Licitatório nº: 0094/2010. Pregão Presen-

para o atendimento de pacientes atendidos no PA nas situações de 
Urgências e Emergências. Valor total do Contrato: R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) mais a produção mensal vinculada aos valo-
res da Tabela da AMB. Data: 09.06.2010. Vigência: 09.06.2010 
a 30.05.2011 Processo Administrativo Licitatório nº: 0020/2010. 
Pregão Presencial nº: 0011 - FMS.

NILCE PINZ
Secretária de Saúde

Extrato	do	Contrato	nº	0022/2010-FMS
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10FMS22
Contratante: Município de Fraiburgo através do Fundo Municipal 
de Saúde. Contratada: MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS ME. Ob-
jeto: Aquisição de tecidos para confecção de lençóis para uso nas 
macas das Unidades Básicas de Saúde e das ambulâncias. Valor 
total do Contrato: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Data: 
29.06.2010. Vigência: 29.06.2010 a 30.09.2010. Processo Admi-
nistrativo Licitatório nº: 0022/2010. Pregão Presencial nº: 0012 
- FMS. Recursos: Próprios.

NILCE PINZ
Secretária de Saúde

Extrato	do	Contrato	nº	0074/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF74
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: CIRANDA CUL-
TURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA. Objeto: Aquisição de 
livros infantis a serem utilizados nos Centros de Educação Infan-
til deste município. Valor Total do Contrato: R$ 5.040,00 (cinco 
mil e quarenta reais). Data: 09.06.2010. Vigência: 09.06.2010 a 
31.08.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0096/2010. 
Inexigibilidade nº: 0011 - PMF.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Contrato	nº	0075/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF75
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: LÍDER MATE-
RIAIS ELÉTRICOS LTDA. Objeto: Aquisição de materiais elétricos 
e contratação de serviços para ampliação da rede elétrica pública 
do Bairro Roland Mayer e fornecimento e instalação de luminárias 
na academia ao ar livre e na quadra de areia localizadas próximo 
ao Lago das Araucárias. Valor Total do Contrato: R$ 38.690,00 
(trinta e oito mil, seiscentos e noventa reais). Data: 09.06.2010. 
Vigência: 09.06.2010 a 31.08.2010. Processo Administrativo Lici-
tatório nº: 0085/2010. Pregão Presencial nº: 0057 - PMF.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Contrato	nº	0076/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF76
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: ALTERMED MA-
TERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. Objeto: Aquisição de ma-
teriais de consumo e outros para uso do FUNREBOM nos aten-
dimentos de emergência. Valor Total do Contrato: R$ 5.557,62 
(cinco mil, quinhentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e dois 
centavos). Data: 11.06.2010. Vigência: 11.06.2010 a 30.07.2010. 
Processo Administrativo Licitatório nº: 0087/2010. Pregão Presen-
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Recursos: Convênio do Estado nº 1.249/2001-1 e Próprios.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Contrato	nº	0085/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF85
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: CONSTRUTO-
RA E INCORPORADORA SAKS LTDA. Objeto: Contratação de em-
presa do ramo para execução de reforma da edificação da sede 
do FUNREBOM com área total a ser reformada de 462,40 m². 
Valor Total do Contrato: R$ 24.257,64 (vinte e quatro mil, du-
zentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). 
Data: 05.07.2010. Vigência e execução: 90 dias, de 05.07.2010 
a 04.10.2010. Processo Administrativo Licitatório nº: 0086/2010. 
Tomada de Preços nº: 0005 - PMF. Recursos: Próprios.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Edital	de	Seleção	ACT	nº	0016/2010
EXTRATO DE EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁTER 
TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0016 DE 06 DE JULHO DE 2010.

O Prefeito Municipal DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas atribuições, FAZ SABER que encontram-se abertas 
as inscrições para o Processo Seletivo para Admissão em Caráter 
Temporário - ACT, para atender as necessidades temporárias de 
excepcional interesse público na área da saúde do Município de 
Fraiburgo, para a função de Agente Comunitário de Saúde, na 
localidade de Assentamento Chico Mendes. O preenchimento de 
vagas será para o ano de 2010, podendo ser prorrogado, em con-
formidade com a Lei Municipal nº 1220 de 4 de junho de 1997 e 
alterações posteriores. As inscrições serão realizadas no período 
de 7 a 14 de julho de 2010, das 08:30 as 11:30 horas e das 14:00 
às 17:00 horas, em dia de expediente (excetuados sábados, do-
mingos e feriados), na Secretaria de Administração e Planejamen-
to de Fraiburgo, Departamento de Gestão de Pessoal, localizado 
na Av. Rio das Antas, 185, Centro, Município de Fraiburgo, SC. A 
íntegra do Edital estará disponível na internet no sítio "www.frai-
burgo.sc.gov.br". Outras informações junto a Prefeitura Municipal 
de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3000.

Fraiburgo, 06 de julho de 2010.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ELÓI RÖNNAU
Secretário de Administração e Planejamento

cial nº: 0065 - PMF. Recursos: Convênio nº 9.230/2010-4 - Estado 
- Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional de Videira; 
e Próprios.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Contrato	nº	0081/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF81
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: MARLENE 
STEMPKOSKI KIRCHCHOFF ME. Objeto: Aquisição de gêneros ali-
mentícios para o Centro de Convivência da Melhor Idade "Flor 
de Maçã". Valor Total do Contrato: R$ 3.981,79 (três mil, nove-
centos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos). Data: 
23.06.2010. Vigência: 23.06.2010 a 30.09.2010. Processo Admi-
nistrativo Licitatório nº: 0095/2010. Pregão Presencial nº: 0066 
- PMF. Recursos: Próprios.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Contrato	nº	0082/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF82
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: MERCADO RZ 
LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o Centro 
de Convivência da Melhor Idade "Flor de Maçã". Valor Total do 
Contrato: R$ 1.330,00 (um mil, trezentos e trinta reais). Data: 
23.06.2010. Vigência: 23.06.2010 a 30.09.2010. Processo Admi-
nistrativo Licitatório nº: 0095/2010. Pregão Presencial nº: 0066 
- PMF. Recursos: Próprios.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Contrato	nº	0083/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF83
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: WE EQUIPA-
MENTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Con-
tratação de empresa do ramo objetivando a recuperação do olhal 
da carcaça, desmontagem, recuperação, montagem e regulagem 
do conversor de torque e da caixa de transmissão completa da 
retroescavadeira MF 86HS nº 160. Valor Total do Contrato: R$ 
4.505,00 (quatro mil, quinhentos e cinco reais). Data: 23.06.2010. 
Vigência: 23.06.2010 a 31.12.2010. Processo Administrativo Lici-
tatório nº: 0098/2010. Pregão Presencial nº: 0068 - PMF. Recur-
sos: Próprios.

NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

Extrato	do	Contrato	nº	0084/2010-PMF
MUNICÍPIO DE FRAIBURGO - SC
EXTRATO DO CONTRATO Nº CT10PMF84
Contratante: Município de Fraiburgo. Contratada: CONSTRUTORA 
VISEU LTDA. Objeto: Contratação de empresa para construção do 
Centro para Eventos Esportivos - BLOCO I, 1ª etapa da Área para 
Eventos Esportivos, com área total de 4.795,68 m², nesta cidade 
de Fraiburgo/SC. Valor Total do Contrato: R$ 6.867.883,98 (seis 
milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e 
três reais e noventa e oito centavos). Data: 01.07.2010. Vigência 
e execução: 01.07.2010 a 01.07.2011. Processo Administrativo 
Licitatório nº: 0078/2010. Concorrência Pública nº: 0002 - PMF. 
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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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Garopaba, 05 de Julho de 2010.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal 

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 07/07/2010, de 
acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Portaria	N.º	446/2010
PORTARIA N.º 446, DE 05 DE JULHO DE 2010.

AUTORIZA A AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRI-
BUIÇÃO EXPEDIDA PELO INSS SOB O Nº. 20001050.1.00013/09-
8, NOS ASSENTOS FUNCIONAIS DO SERVIDOR JOÃO SANTOS DA 
SILVA, DETENTOR DA MATRÍCULA Nº. 103 E DO CARGO DE PRO-
VIMENTO EFETIVO DE MEDICO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Garopaba, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:
Art.1º Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais do 
(a) servidor(a) JOÃO SANTOS DA SILVA, detentor da matrícula 
nº. 103, e do cargo de provimento efetivo de Medico, a Certi-
dão de Tempo de Contribuição expedida pelo INSS sob o nº. 
20001050.1.00013/09-8, para fins de concessão de aposentadoria 
e/ou abono de permanência.

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

Garopaba, 05 de Julho de 2010.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal 

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 07/07/2010, de 
acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Aviso	de	Dispensa	de	Licitação	nº	25/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garopaba, com sede à Praça Governador 
Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC, torna público que, de 
acordo com o inciso II do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93, de 21 de 
junho de 1993 e suas posteriores alterações, contratou por DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO:

Processo nº. 81/2010; DL n°. 25/2010; Contratada: M & L Em-
preiteira de Mão de Obra Ltda.; Objeto: Contratação de empre-
sa especializada para execução de serviço de drenagem pluvial, 
com fornecimento de materiais na Rua dos Eucaliptos no bairro 
Campo D'Uma, neste Município; Valor: R$ 14.856,06 (Quatorze 
mil oitocentos e cinqüenta e seis reais e seis centavos); Data da 
contratação: 02/07/2010.

____________________
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Garopaba

Prefeitura MuniciPal

Portaria	N.º	444/2010.
PORTARIA N.º 444, DE 05 DE JULHO DE 2010.
AUTORIZA A AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRI-
BUIÇÃO EXPEDIDA PELO INSS SOB O Nº. 20001050.1.00014/07-
8, NOS ASSENTOS FUNCIONAIS DA SERVIDORA PASCOALINA 
DIONÍSIA DOS SANTOS, DETENTORA DA MATRÍCULA FUNCIO-
NAL Nº. 429 E DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE AUXI-
LIAR DE SERVIÇOS GERAIS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Garopaba, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:
Art.1º. Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais do(a) 
servidor(a) PASCOALINA DIONÍSIA DOS SANTOS, detentora da 
matrícula nº. 429, e do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, a Certidão de Tempo de Contribuição expedida 
pelo INSS sob o nº. 20001050.1.00014/07-8, para fins de conces-
são de aposentadoria e/ou abono de permanência.

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

Garopaba, 05 de Julho de 2010.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal 

PUBLIQUE-SE E COMUNIQUE-SE

Publicada a presente Portaria no DOM/SC em 07/07/2010, de 
acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

Portaria	N.º	445/2010
PORTARIA N.º 445, DE 05 DE JULHO DE 2010.

AUTORIZA A AVERBAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRI-
BUIÇÃO EXPEDIDA PELO INSS SOB O Nº. 20001050.1.00017/09-
3, E DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXPEDIDA 
PELO IPREV SOB O Nº. 479/09 NOS ASSENTOS FUNCIONAIS DO 
(A) SERVIDOR (A) MARIA PAULA PEREIRA CORRENTES, DETEN-
TOR (A) DA MATRÍCULA Nº. 034 E DO CARGO DE PROVIMENTO 
EFETIVO DE PROFESSORA COM HABILITAÇÃO 20 HORAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Garopaba, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:
Art.1º Autorizar a averbação nos assentamentos funcionais do(a) 
servidor(a) MARIA PAULA PEREIRA CORRENTES, detentor(a) da 
matrícula nº. 034 e do cargo de provimento efetivo de Professora 
com habilitação 20 horas, a Certidão de Tempo de Contribuição 
expedida pelo INSS sob o nº. 20001050.1.00017/09-3 excluído o 
período de 01/03/1987 a 31/05/987 e da Certidão de Tempo de 
Contribuição expedida pelo IPREV sob o nº. 479/09 excluído o 
período de 24/04/1989 a 24/07/1989 para fins de concessão de 
aposentadoria e/ou abono de permanência.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.
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5
Pneu 225/70 R 15c 

112/110 R
Unid 8 R$ 476,00 R$ 3.808,00 

6 Pneu 175/70 R14 Unid 8 R$ 217,63 R$ 1.741,04 

Total R$ 41.762,56 

Em função da alteração promovida, fica marcada a sessão pública 
para realização do pregão as 09:00 horas do dia 19 de julho de 
2010, no Setor de Compras e Licitações, na Secretaria de Adminis-
tração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Garopaba, sito 
a Praça Governador Ivo Silveira, nº. 296, Centro, Garopaba/SC.

Garopaba, 06 de julho de 2010.
RAFAEL DE SOUZA
Pregoeiro

Garuva

Prefeitura MuniciPal

Portaria	Nº	361/2010
PORTARIA Nº 361, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, ELIZETE DOS SANTOS MOTA, do cargo de Profes-
sora Nível I, admitida através da portaria nº. 071/2010, de 03 de 
Fevereiro de 2010.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	362/2010
PORTARIA Nº 362, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, ROSELI DA CONCEIÇÃO PEREIRA, do cargo de Pro-
fessora Nível II, admitida através da portaria nº. 144/2010, de 17 
de Março de 2010.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Errata	Nº	01	AO	PR	18/2010	FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAROPABA

ERRATA Nº. 01
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2010 FMS
REGISTRO DE PREÇO

No edital de pregão presencial 18/2010 FMS publicado no site 
da Prefeitura Municipal de Garopaba www.garopaba.sc.gov.br em 
01/07/2010, que tem por objeto o registro de preço para aquisi-
ção de pneus para manutenção dos veículos do Fundo Municipal 
de Saúde de Garopaba, em especifico no anexo I que trata da 
especificações dos produtos promova-se a seguinte correção:

Onde se lê:

Item Pneu Medida Valor	UnitárioQtdade. Valor	Total

1 Pneu 185/65 R15 Unidade R$ 264,63 4 R$ 1.058,52

2 Pneu 175/70 R13 Unidade R$ 135,63 72 R$ 9.765,36

3
Pneu 215/75 R 

17.5
Unidade R$ 806,55 42 R$ 33.875,10

4 Pneu 225/70 R 15 Unidade R$ 381,35 6 R$ 2.288,10

5
Pneu 275/80 R 

22.5
Unidade R$ 1.254,50 6 R$ 7.527,00

6 Pneu 900 x R 20 Unidade R$ 1.000,25 6 R$ 6.001,50

7 Pneu 1100 x R 22 Unidade R$ 1.277,18 6 R$ 7.663,08

8 Pneu 1000 x R 20 Unidade R$ 1.039,98 12 R$ 12.479,76

9 Pneu 195/55 R 15 Unidade R$ 279,63 2 R$ 559,26

10
Pneu dianteiro 

12.4/11-24
Unidade R$ 1.408,00 4 R$ 5.632,00

11
Pneu traseiro 

18.4/30
Unidade R$ 2.953,00 4 R$ 11.812,00

12 Pneu 9.00-16 Unidade R$ 801,00 2 R$ 1.602,00

13 Pneu 17.5 L 24 Unidade R$ 2.900,00 2 R$ 5.800,00

14
Pneu 205/75 R 

16 c
Unidade R$ 546,00 8 R$ 4.368,00

15
Pneu 225/75 R 

15 - 106
Unidade R$ 476,00 8 R$ 3.808,00

16
Pneu 225/70 R 
15c 112/110 R

Unidade R$ 476,00 8 R$ 3.808,00

17
Pneu 225/70 R 
15c 112/110 R

Unidade R$ 476,00 8 R$ 3.808,00

18 Pneu 175/70 R14 Unidade R$ 217,63 8 R$ 1.741,04

19
Pneu 14.00.24.16 
(lonas) c/ colari-
nho e câmara

Unidade R$ 3.026,00 6 R$ 18.156,00

20
Pneu 17.5.25.16 
(lonas) c/ colari-
nho e câmara

Unidade R$ 5.294,00 4 R$ 21.176,00

TOTAL                                                                    R$ 162.928,72

Leia-se:

ITEM DESCRIÇÃO UNID QT R$	UNIT R$	TOTAL

1 Pneu 175/70 R13 Unid 64 R$ 135,63 R$ 8.680,32 

2 Pneu 215/75 R 17.5 Unid 24 R$ 806,55 R$ 19.357,20 

3 Pneu 205/75 R 16 c Unid 8 R$ 546,00 R$ 4.368,00 

4 Pneu 225/75 R 15 - 106 Unid 8 R$ 476,00 R$ 3.808,00 
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Art. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	366/2010
PORTARIA Nº 366, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, CLEUSA REGINA DE VARGAS DE ARÚJO, do cargo 
de Professora Nivel II, admitida através da portaria nº. 080/2010, 
de 03 de Fevereiro de 2010.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	367/2010
PORTARIA Nº 367, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, JENNIFFER ZWETTLER TEIXEIRA, do cargo de Pro-
fessora Nivel I, admitida através da portaria nº. 105/2010, de 10 
de Fevereiro de 2010.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	368/2010
PORTARIA Nº 368, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	363/2010
PORTARIA Nº 363, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, ODETE DANIEL DA CRUZ, do cargo de Professora 
Nível II, admitida através da portaria nº. 241/2010, de 11 de Maio 
de 2010.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	364/2010
PORTARIA Nº 364, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, LUCILEIDE DE FÁTIMA BUENO, do cargo de Profes-
sora Nivel I, admitida através da portaria nº. 271/2010, de 17 de 
Maio de 2010.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	365/2010
PORTARIA Nº 365, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, CIBELE RODRIGUEZ, do cargo de Professora Nivel 
II, admitida através da portaria nº. 081/2010, de 03 de Fevereiro 
de 2010.
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O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, CLARICE DA SILVA OLIVÉRIO, do cargo de Profes-
sora Nivel II, admitida através da portaria nº. 240/2010, de 11 de 
Maio de 2010.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	372/2010
PORTARIA Nº. 372, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA CARGA HORARIA DE SERVI-
DOR CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO a Comunicação Interna da Secretaria Municipal 
de Educação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 012/2001 DE 14/11/01, 
18/2002 DE 29/05/02 E 045/09 DE 15/10/09;

RESOLVE:
Art. 1o. - Alterar a carga horária semanal de 20 horas para 30 
horas da servidora ANA BEATRIZ MOECKE, sob a coordenação da 
Secretaria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	373/2010
PORTARIA Nº. 373, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA CARGA HORARIA DE SERVI-
DOR CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO a Comunicação Interna da Secretaria Municipal 
de Educação;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tem-
po determinado, SILMARA SOARES, do cargo de Professora Nivel 
I, admitida através da portaria nº. 250/2010, de 11 de Maio de 
2010.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	369/2010
PORTARIA Nº 369, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, SANDRA ZIETZ, do cargo de Professora Nivel I, ad-
mitida através da portaria nº. 244/2010, de 11 de Maio de 2010.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	370/2010
PORTARIA Nº 370, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, JULIANA NAGEL, do cargo de Professora Nivel I, 
admitida através da portaria nº. 098/2010, de 03 de Fevereiro 
de 2010.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	371/2010
PORTARIA Nº 371, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."
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USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 012/2001 DE 14/11/01, 
18/2002 DE 29/05/02 E 045/09 DE 15/10/09;

RESOLVE:
Art. 1o. - Alterar a carga horária semanal de 40 horas para 20 
horas do servidor LUIZ MAURICIO DE PAULA CORDEIRO, sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	376/2010
PORTARIA Nº 376, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, ANA CLAUDIA PIONHIEVICZ, do cargo de Assistente 
Social, admitida através da portaria nº. 184/2009, de 09 de Julho 
de 2009.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

GENÉLCIO BRUNETTO
Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação

Portaria	Nº	377/2010
PORTARIA Nº 377, de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário ODETE DANIEL DA CRUZ, 
inscrita no CI-RG 2/R 2.510.805 e CPF 279.556.809-87, na função 
de Professora Nível II, por 40 horas semanais, sob a coordenação 
da Secretaria Municipal de Educação.

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 012/2001 DE 14/11/01, 
18/2002 DE 29/05/02 E 045/09 DE 15/10/09;

RESOLVE:
Art. 1o. - Alterar a carga horária semanal de 20 horas para 40 
horas da servidora JAQUELINE PABST, sob a coordenação da Se-
cretaria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	374/2010
PORTARIA Nº. 374, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA CARGA HORARIA DE SERVI-
DOR CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO a Comunicação Interna da Secretaria Municipal 
de Educação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 012/2001 DE 14/11/01, 
18/2002 DE 29/05/02 E 045/09 DE 15/10/09;

RESOLVE:
Art. 1o. - Alterar a carga horária semanal de 40 horas para 20 
horas da servidora VANUSA MARQUES WIELGOSZ, sob a coorde-
nação da Secretaria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	375/2010
PORTARIA Nº. 375, de 31 de maio de 2010
"DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA CARGA HORARIA DE SERVI-
DOR CONTRATADO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO a Comunicação Interna da Secretaria Municipal 
de Educação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
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Art. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	380/2010
PORTARIA Nº 380, de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário TANIA LORECI BACK DE 
OLIVEIRA, inscrita no CI-RG 4.426.588-3 e CPF 034.622.569-80, 
na função de Professora Nível II, por 40 horas semanais, sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	381/2010
PORTARIA Nº 381, de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário ROSELI DA CONCEIÇÃO 
PEREIRA, inscrita no CI-RG 2/R 2.844.201 e CPF 693.640.109-06, 

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	378/2010
PORTARIA Nº. 378, de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A POSSE DE SERVIDOR NOMEADO PELA POR-
TARIA 165/2010, EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 
79, II, a, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL E PORTARIA 165/2010 
DE 26/04/2010;

RESOLVE:
Art. 1o. Dar posse, no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, a 
servidora Ana Cláudia Caetano, CPF nº 800.229.879-91, RG nº 
2/R 2.844.083, com lotação destinada à Secretaria Municipal de 
Educação, por 220 (duzentos e vinte) horas mensais.

Parágrafo Único - A servidora acima empossada terá como base 
salarial o início da carreira de Operacional I, Classe I, Referencia 
"A".

Art. 2o. A servidora ora empossada, passa a ser regida em sua 
carreira funcional pelos preceitos da LC 001/98 e LC 45/09, bem 
como demais regulamentos vigentes, que tratem dos servidores 
públicos municipais.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	379/2010
PORTARIA Nº 379, de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário ELIZETE DOS SANTOS 
MOTA, inscrita no CI-RG 2/R 2.765.056 e CPF 753.824.409-30, 
na função de Professora Nível I, por 20 horas semanais, sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Educação.
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RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário SILMARA SOARES, ins-
crita no CI-RG 4.900.100-0 e CPF 043.712.369-36, na função de 
Professora Nível I, por 20 horas semanais, sob a coordenação da 
Secretaria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	384/2010
PORTARIA Nº 384 de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário MARINETTI ESTHER VIEI-
RA, inscrita no CI-RG 260.480-60 e CPF 220.248.139-91, na fun-
ção de Professora Nível I, por 20 horas semanais, sob a coordena-
ção da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2o. Esta Portaria entrará em vigor no dia 08/06/2010.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	385/2010
PORTARIA Nº 385 de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 

na função de Professora Nível II, por 40 horas semanais, sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	382/2010
PORTARIA Nº 382, de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário CLEUSA REGINA DE VARGAS 
DE ARAUJO, inscrita no CI-RG 2.024.270.841 e CPF 459.048.980-
53, na função de Professora Nível II, por 40 horas semanais, sob 
a coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	383/2010
PORTARIA Nº 383, de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;
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O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário JENNIFFER ZWETTLER 
TEIXEIRA, inscrita no CI-RG 4.751.874-0 e CPF 008.722.059-83, 
na função de Professora Nível I, por 20 horas semanais, sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	388/2010
PORTARIA Nº 388 de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário JULIANA NAGEL, inscrita 
no CI-RG 2.765.011 e CPF 022.304.569-11, na função de Profes-
sora Nível I, por 30 horas semanais, sob a coordenação da Secre-
taria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	389/2010
PORTARIA Nº 389 de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-

COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário SANDRA ZIETZ, inscrita no 
CI-RG 5.694.223 e CPF 069.530.399-65, na função de Professora 
Nível I, por 20 horas semanais, sob a coordenação da Secretaria 
Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	386/2010
PORTARIA Nº 386 de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário CIBELE RODRIGUEZ, ins-
crita no CI-RG 4.489.026-7 e CPF 789.193.559-91, na função de 
Professora Nível II, por 40 horas semanais, sob a coordenação da 
Secretaria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	387/2010
PORTARIA Nº 387 de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;
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ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário LUCILEIDE DE FATIMA BUE-
NO FELDHAUS, inscrita no CI-RG 6.091.547 e CPF 028.059.689-
80, na função de Professora Nível I, por 20 horas semanais, sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	392/2010
PORTARIA Nº 392 de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário LUCILEIDE DE FATIMA BUE-
NO FELDHAUS, inscrita no CI-RG 6.091.547 e CPF 028.059.689-
80, na função de Professora Nível I, por 20 horas semanais, sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	393/2010
PORTARIA Nº. 393 de 01 de junho de 2010
"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SENHORITA PRISCILA DINÁ 
DO NASCIMENTO, PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE 
SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARI-

te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário CLARICE DA SILVA OLI-
VÉRIO, inscrita no CI-RG 1.260.993-5 e CPF 845.411.309-63, na 
função de Professora Nível II, por 40 horas semanais, sob a coor-
denação da Secretaria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	390/2010
PORTARIA Nº 390 de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 018/02 DE 29/05/02 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1º. Admitir em caráter temporário LUIZ MAURÍCIO DE PAULA 
CORDEIRO, inscrito no CI-RG 6.931.047-8 e CPF 027.597-389-14, 
na função de Professor Nível II, por 20 horas semanais, sob a 
coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	391/2010
PORTARIA Nº 391 de 01 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
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Portaria	Nº	395/2010
PORTARIA Nº. 395 de 01 de Junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA LEI MUN. 
COMPLEMENTAR 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998 E 045/09 DE 
15 DE OUTUBRO DE 2009,
CONSIDERANDO, requerimento nº 050/2010 de 01 de Junho de 
2010.

RESOLVE:
Art. 1o. - Exonerar a pedido, o servidor, JOSÉ ROBERTO GERMANO 
DA SILVA, portador do RG 1/R 2.275-645 e CPF 824.533.309-34, 
do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, nomeado através 
da Portaria nº. 317/2010 de 26 de Maio de 2010. 

Art. 2o. - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal
&#8195;

Portaria	Nº	396/2010
PORTARIA Nº 396, de 02 de Junho de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, JOBERSON DE ANDRADE, do cargo de Auxiliar de 
Serviços Gerais, admitido através da portaria nº. 038/2010, de 29 
de Janeiro de 2010.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

KLAUS LENNERTZ FILHO
Secretário de Infraestrutura e Urbanismo

Portaria	Nº	397/2010
PORTARIA Nº. 397, de 02 de junho de 2010
"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE SERVIDOR, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO, Comunicação Interna da Secretaria de Educa-
ção;

O Prefeito Municipal de Garuva, Estado de Santa Catarina, usan-
do de suas atribuições legais, e Leis Municipais Complementares, 
01/98 de 02/03/98 e 45/09 de 15/10/2009;

RESOLVE:
Art. 1o. - Alterar a carga horária semanal de 10 horas para 40 
horas do servidor ALEXANDRE CARDOSO DE SOUZA, sob a coor-
denação da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - A alteração se dará até o dia 30 de setembro de 2010.

NA, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NA 
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 046/09 DE 16 DE OUTUBRO DE 
2009.

RESOLVE:
Art. 1o. - Nomear a senhorita PRISCILA DINÁ DO NASCIMEN-
TO, brasileira, solteira, portadora do RG nº 5.959.258 e CPF nº 
077.869.069-59, para o cargo de Agente Comunitária de Saúde, 
com provimento de caráter efetivo, para atuar na Microárea 01, 
Georgia Paula, cujas atribuições e responsabilidades constam dos 
anexos III e IV da Lei Complementar 046/2009.

Art. 2o - O padrão de vencimentos, de acordo com a referida Lei 
Complementar, é o da referência A, de classe I, da Carreira de 
Suporte, no valor de R$ 596,56 (quinhentos e noventa e seis reais 
e cinquenta e seis centavos) mensais, para a carga horária de 220 
horas/mês.

Art. 3o - A presente nomeação se dá em razão da classifica-
ção obtida pela referida nomeanda no Teste Seletivo Simplifica-
do nº 015/2009, autorizado pela Portaria Municipal nº 322 de 
11/11/2009, homologado em 17/12/2009.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

NIVIA MARIA COSTA DE ARAUJO ESTEVAM
Secretária Municipal de Saúde

Portaria	Nº	394/2010
PORTARIA Nº. 394, de 01 de junho de 2010
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO a solicitação de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Saúde, a qual se encontra devidamente 
justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Admitir em caráter temporário, GRAZIELA FRANCI-
NE SCHWARZ MENDES, inscrita no CI-RG 3.790.070 e CPF 
031.678.619-59, na função de Enfermeira, por 220 horas men-
sais, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

NIVIA MARIA COSTA DE ARAUJO ESTEVAM
Secretária Municipal de Saúde
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RESOLVE:
Art. 1O. - Aprovar a progressão vertical por nível de formação, da 
servidora MILEIDY SCHEFFEN.

PARAGRAFO ÚNICO -  A servidora fica enquadrada na Carrei-
ra de Professor, Classe II, referencia "J".

Art. 2O. - As vantagens financeiras decorrentes do enquadramen-
to mencionado no artigo anterior são devidas a partir desta com-
petência.

Art. 3O. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORRÊA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	402/2010
PORTARIA Nº 402, de 04 de Junho de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, LUCINEA APARECIDA TABORDA DE LIMA, do cargo 
de Professora Nível I, admitida através da portaria nº. 251/2010, 
de 11 de Maio de 2010.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA 
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	403/2010
PORTARIA Nº. 403, de 07 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A POSSE DE SERVIDOR NOMEADO PELA POR-
TARIA 344/2010, EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 
79, II, a, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL E PORTARIA 344/2010 
DE 31/05/2010;

RESOLVE:
Art. 1o. Dar posse, no cargo de Professora Nível II - Educação 
Infantil, a servidora Lucinea Aparecida Taborda de Lima, CPF nº 
775.041.519-04, RG nº 5.372.007-2, com lotação destinada à Es-
cola Municipal Iça Mirim, por 20 (vinte) horas semanais.

Parágrafo Único - A servidora acima empossada terá como base 
salarial o início da carreira de Professor, Classe II, Referencia "A".

Art. 2o. A servidora ora empossada, passa a ser regida em sua 
carreira funcional pelos preceitos da LC 001/98 e LC 45/09, bem 
como demais regulamentos vigentes, que tratem dos servidores 

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	399/2010
PORTARIA Nº. 399, de 02 de junho de 2010.
"DESIGNA O SERVIDOR CESAR CASSIUS MOCKER PARA RESPON-
DER PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIEN-
TAL".

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS:

RESOLVE:
Art. 1o. Designar o servidor Cesar Cassius Mocker para responder 
pela Secretaria Municipal de Saneamento Ambiental. 

Art. 2o. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições da Portaria Nº 110, de 12 de fevereiro 
de 2010.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	400/2010
PORTARIA Nº 400 de 02 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A REMOÇÃO DA SERVIDORA CÉLIA MARTINS DO 
NASCIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NA LEI 
MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 044/2009 DE 09 DE OUTUBRO 
DE 2009, 045/2009 DE 02 DE ABRIL DE 1998 

CONSIDERANDO, Comunicação Interna da Secretaria Municipal 
de Educação.

RESOLVE:
Art. 1O. - Remover a servidora CÉLIA MARTINS DO NACIMENTO, 
mantida a carga horária de 40 horas semanais, da Escola Muni-
cipal Vicente Vieira e Escola Municipal Guilherme Rudolf Emílio 
Paulo Benkendorf , para o Pré Escolar Dente de Leite.

Art. 2O. - Esta portaria entrará em vigor da data de sua publica-
ção.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MÁRCIA APARECIDA AMARAL CORRÊA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	401/2010
PORTARIA Nº. 401, de 02 de Junho de 2010
"DISPÕE SOBRE PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEL DE FORMA-
ÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NA LEI 
MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 045/2009 DE 15 DE OUTUBRO 
DE 2009.
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Portaria	Nº	406/2010
PORTARIA Nº. 406 de 09 de junho de 2010
"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO, CONFORME APOSENTADORIA, 
DO SERVIDOR JOÃO MAES DO CARGO DE VIGILANTE E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA LEI MUN. 
COMPLEMENTAR 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998 E 045/09 DE 
15 DE OUTUBRO DE 2009.

RESOLVE:
Art.1o. - Exonerar, por motivo de aposentadoria, o servidor JOÃO 
MAES, portador de RG nº. 49000594 e CPF nº. 323.000.269-53, 
do cargo de VIGILANTE, nomeado em 01 de junho de 1996, atra-
vés da Portaria 011/96.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

KLAUS LENNERTZ FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura

Portaria	Nº	407/2010
PORTARIA Nº. 407, de 10 de Junho de 2010
"DETERMINA A ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFI-
CADO, DESIGNA COMISSÃO EXAMINADORA, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

RESOLVE:
Art. 1O. - Determinar a abertura do Processo Seletivo Simplificado 
para provimento dos cargos relacionados no edital nº. 008/2010. 

Art. 2O. - Designar ISABELA ARAGÃO PEREIRA, EMMANUELLE 
VERVLOET REIS e MARLI VOLLMER KESSLER, para comporem a 
COMISSÃO, que irá, sob a presidência da primeira expedir edital, 
homologar inscrições, aplicar provas, analisar currículos, divulgar 
resultados, analisar eventuais recursos e decidir, com base na Lei 
Municipal, sobre pontos omissos do Edital.

Art. 3O. - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	408/2010
PORTARIA Nº 408, de 14 de Junho de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, ELIZETE DOS SANTOS MOTA, do cargo de Profes-
sora Nível I, admitida através da portaria nº. 379/2010, de 01 de 
Junho de 2010.

públicos municipais.

Art. 3o. Esta Portaria entrará em vigor na data de 08 de junho de 
2010.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	404/2010
PORTARIA Nº. 404 de 08 de Junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA LEI MUN. 
COMPLEMENTAR 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998 E 045/09 DE 
15 DE OUTUBRO DE 2009,
CONSIDERANDO, requerimento nº 053/2010

RESOLVE:
Art. 1o. - Exonerar a pedido, a servidora, TAMYRIS CORREA VARE-
LA, portadora do RG 4.295.627-7 e CPF 067.883.109-20, no cargo 
de PROFESSORA NIVEL II - LÍNGUA INGLESA, nomeada através 
da Portaria nº. 331/2010 de 26 de Maio de 2010

Art. 2o. - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	405/2010
PORTARIA Nº. 405, de 09 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGO DE PROVIMENTO EFE-
TIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 
79, II, a, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL E DO DECRETO 37/2010 
DE 20 DE ABRIL DE 2010;

CONSIDERANDO, o vacância de cargo , ocorrido através de pedi-
do de exoneração. 
CONSIDERANDO, a necessidade de preenchimento de Vaga de 
Provimento Efetivo, dos candidatos aprovados no concurso pú-
blico.

RESOLVE:
Art. 1o. Nomear a aprovada no Concurso Público, Andréa Piske 
Tromm, inscrita sob o nº.447, classificada em 2º lugar, para o 
cargo de provimento efetivo, Professora Nível II - Língua Inglesa, 
do regime estatutário.

Parágrafo Único - As regras para a posse são as estabelecidas na 
Portaria 344/2010 de 31 de Maio de 2010.

Art. 2o. Caso a nomeada não tome posse no respectivo cargo em 
até 30 dias a contar da publicação desta portaria, estará renun-
ciando tacitamente a vaga que foi nomeada, sendo considerada 
nula a nomeação, ficando a cargo do Chefe do Executivo Muni-
cipal, proceder nova chamada de candidatos de acordo com a 
ordem de classificação.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal
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Portaria	Nº	411/2010
PORTARIA Nº. 411 de 16 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, COM BASE NA LEI MUN. 
COMPLEMENTAR 001/98 DE 02 DE MARÇO DE 1998 E 045/09 DE 
15 DE OUTUBRO DE 2009,

RESOLVE:
Art. 1o. - Demitir a pedido, a servidora, MARA LUCIA DE FREI-
TAS, portadora do RG 7.310.566-8 e CPF 032.870.579-95, do car-
go de Técnica de Enfermagem, nomeada através da Portaria nº. 
225/2009 de 24 de Julho de 2009.

Art. 2o. - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

NIVIA MARIA COSTA DE ARAUJO ESTEVAM
Secretária Municipal de Saúde

Portaria	Nº	412/2010
PORTARIA Nº. 412, de 16 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A POSSE DE SERVIDOR NOMEADO PELA POR-
TARIA 344/2010, EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 
79, II, a, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL E PORTARIA 344/2010 
DE 31/05/2010;

RESOLVE:
Art. 1o. Dar posse, no cargo de Técnica de Enfermagem, a em-
pregada pública Mara Lucia de Freitas, CPF nº 032.870.579-95, 
RG nº 7.310.566-8, com lotação destinada à Secretaria Municipal 
de Saúde, para atuar na Estratégia de Saúde da Família - ESF, por 
220 (duzentos e vinte) horas mensais. 

Parágrafo Único - A empregada acima empossada terá como base 
salarial o início da carreira de Técnico I, Classe I, Referencia "A".

Art. 2o. A empregada ora empossada, passa a ser regida em sua 
carreira funcional pelos preceitos LC 46/09 e CLT - Consolidação 
das Leis do Trabalho, bem como demais regulamentos vigentes, 
que tratem dos empregados públicos municipais.

Art. 3o. Esta Portaria entrará em vigor na data de 17 de junho de 
2010.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	413/2010
PORTARIA Nº. 413, de 16 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A POSSE DE SERVIDOR NOMEADO PELA POR-
TARIA 344/2010, EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 
79, II, a, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL E PORTARIA 344/2010 
DE 31/05/2010;

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	409/2010
PORTARIA Nº 409, de 14 de Junho de 2010
"DISPÕE SOBRE A DEMISSÃO DE SERVIDOR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS."

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Demitir, por extinção do contrato de trabalho por tempo 
determinado, LUCILEIDE DE FÁTIMA BUENO, do cargo de Profes-
sora Nível I, admitida através da portaria nº. 391/2010, de 01 de 
Junho de 2010.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação

Portaria	Nº	410/2010
PORTARIA Nº 410, de 15 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO DE SERVIDOR EM CARÁTER TEM-
PORÁRIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

CONSIDERANDO os termos da Lei Complementar n. 18/2002 de 
29/05/2002, que dispõe sobre a contratação por tempo deter-
minado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público;
CONSIDERANDO o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constitui-
ção da República de 1988;
CONSIDERANDO as solicitações de preenchimento de cargo, da 
Secretaria Municipal de Educação, a qual se encontra devidamen-
te justificada;
CONSIDERANDO a conveniência e oportunidade da contratação;

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E LEIS MUNICIPAIS 
COMPLEMENTARES, 01/98 DE 02/03/98, 045/09 DE 15/10/09 E 
ALTERAÇÕES;

RESOLVE:
Art. 1o. Admitir em caráter temporário, JULIANA APARECIDA DE 
LIMA, inscrita no CI-RG 5.049.494-5 e CPF 064.615.529-60, na 
função de Auxiliar de Serviços Gerais, por 220 horas mensais, sob 
a coordenação da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2o. Esta Portaria entrará em vigor em 16/06/2010.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

MARCIA APARECIDA AMARAL CORREA
Secretária Municipal de Educação
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JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	431/2010
PORTARIA Nº 431 de 02 de julho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO 
EFETIVO, BEM COMO DE EMPREGOS PÚBLICOS, APROVADOS EM 
CONCURSO PÚBLICO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATAINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 
79, II, a DA LEI ORGÂNCIA MUNICIPAL.

CONSIDERANDO, o Concurso Público realizado pelo Município de 
Garuva, com resultado homologado pelo Decreto 31/2010 de 20 
de abril de 2010;

CONSIDERANDO, a desistência expressa ou tácita dos nomeados 
pela Portaria 344/2010;

CONSIDERANDO, a necessidade de preenchimento de vagas de 
provimento efetivo, nos quadros funcionais do Município de Garu-
va, conforme preceitua a Lei Orgânica Municipal e a Carta Magna 
da República;

CONSIDERANDO, a necessidade de convocação dos candidatos 
aprovados para preencher cargos e emprego públicos conforme 
anexos 01 e 02 desta portaria.

RESOLVE:
Art. 1º - Ficam nomeados os aprovados no Concurso Público, 
constante do anexo 01 desta Portaria, para os cargos de provi-
mento Efetivo, no regime estatutário.

Art. 2º - Ficam nomeados os aprovados no Concurso Público, 
constantes do anexo 02 desta Portaria, para os cargos de provi-
mento efetivo, como emprego público, sendo regidos pelo regime 
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.

Parágrafo Único - As regras para a posse são os estabelecido na 
Portaria 344/2010 de 31 de Maio de 2010.

Art. 3º - Os nomeados constantes nos anexos I e II desta portaria, 
que não tomarem posse no respectivo cargo em até 30 dias a con-
tar da publicação desta portaria, estarão renunciando tacitamente 
a vaga que foram nomeados, sendo considerada nula a nomea-
ção, ficando a cargo do Chefe do Executivo Municipal, convocar 
novo candidato conforme a Lista de Classificação, para suprir as 
vagas não preenchidas.

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

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

ANEXO 01 – PORTARIA Nº 431/2010
REGIME ESTATUTÁRIO

Cargo: Vigilante

Nº	inscrição Nome	do	Candidato Classificação

585 Luiz Henrique Sobral da Silva 5º

MAGISTÉRIO
Cargo: Professor de História 

Nº	inscrição Nome	do	Candidato Classificação

820 Ricardo Luiz da Cunha 4º

RESOLVE:
Art. 1o. Dar posse, no cargo de Assistente Social, a servidora Ana 
Claudia Pionhievicz, CPF nº 047.982.599-85, RG nº 4.871.829, 
com lotação destinada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social e Habitação, por 110 (cento e dez) horas mensais.

Parágrafo Único - A servidora acima empossada terá como base 
salarial o início da carreira de Especialista Superior, Classe Junior, 
Referencia "A".

Art. 2o. A servidora ora empossada, passa a ser regida em sua 
carreira funcional pelos preceitos da LC 001/98 e LC 45/09, bem 
como demais regulamentos vigentes, que tratem dos servidores 
públicos municipais.

Art. 3o. Esta Portaria entrará em vigor na data de 17 de junho de 
2010.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	414/2010
PORTARIA Nº. 414, de 16 de junho de 2010.
"DISPÕE SOBRE A POSSE DE SERVIDOR NOMEADO PELA POR-
TARIA 344/2010, EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito Municipal DE GARUVA, ESTADO DE SANTA CATARINA, 
USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E COM BASE NO ART. 
79, II, a, DA LEI ORGANICA MUNICIPAL E PORTARIA 344/2010 
DE 31/05/2010;

RESOLVE:
Art. 1o. Dar posse, no cargo de Técnico de Informática, ao ser-
vidor Jonatas Ronaldo Herpich, CPF nº 009.724.789-81, RG nº 
4.964.739-3, com lotação destinada à Secretaria Municipal de Ad-
ministração, Planejamento e Finanças, por 220 (duzentos e vinte) 
horas mensais.

Parágrafo Único - O servidor acima empossado terá como base 
salarial o início da carreira de Técnico, Classe I, Referencia "A".

Art. 2o. O servidor ora empossado, passa a ser regida em sua 
carreira funcional pelos preceitos da LC 001/98 e LC 45/09, bem 
como demais regulamentos vigentes, que tratem dos servidores 
públicos municipais.

Art. 3o. Esta Portaria entrará em vigor na data de 17 de junho de 
2010.

JOÃO ROMÃO
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	416/2010
PORTARIA Nº 416, de 16 de junho de 2010
"NOMEIA SERVIDORES PARA ATUAREM NO PROGRAMA MINHA 
CASA MINHA VIDA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

JOÃO ROMÃO, Prefeito Municipal de Garuva, Estado de Santa Ca-
tarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei,

RESOLVE:
Art. 1o - Nomear os servidores Iolando de Assis, engenheiro civil, 
cadastrado no CREA sob nº 32.144-5 e Iara Dutra de Armas, As-
sistente Social, cadastrada no CRESS sob nº 419, para atuarem no 
Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura do Município de Gaspar - SC, 01 de julho de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

Decreto	Nº	3.974,	de	05	de	Julho	de	2010.
DECRETO Nº 3.974, DE 05 DE JULHO DE 2010.
NOMEIA EM SUBSTITUIÇÃO OS MEMBROS REPRESENTANTES DA 
ÁREA NÃO GOVERNAMENTAL QUE COMPÕEM O CONSELHO MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O BIÊNIO 2008-2010.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito Municipal de Gaspar, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 72 da Lei Orgânica do Município, e com fundamento na 
Lei nº 1.648/97,

D E C R E T A:
Art. 1º Ficam nomeados os representantes abaixo, da área não 
governamental, para comporem o Conselho Municipal de Assis-
tência Social, conforme eleições realizadas dia 02/07/10.

Área Membros

Classe dos Trabalhadores 
da Área

Titular: Danielle R. P. Demetrio

1ª Suplente: Marina Elisa Planca da Silva

2ª Suplente: Giana Carla L. T. Pokrevieski

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
alterando o Decreto nº 3.007, de 11 de novembro de 2008.

Gaspar, 05 de julho de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito do Município de Gaspar

Aviso	de	Alteração	da	Tomada	de	Preços	nº	76/2010
PREFEITURA DE GASPAR/SC
Aviso de Alteração da Tomada de Preços nº 76/2010
O Município de Gaspar torna público e para conhecimento dos 
interessados em participar do certame supramencionado, o qual 
tem por objeto a ampliação do CDI Vovó Benta, que o Edital foi 
ALTERADO redesignando-se o dia 28/07/2010, às 8h30min para o 
recebimento dos envelopes e às 9h do mesmo dia para a abertura 
do certame, no mesmo local indicado inicialmente. O Edital e suas 
alterações estão disponíveis no Depto de Compras do Paço Muni-
cipal ou no site www.gaspar.sc.gov.br

Gaspar(SC), 6 de julho de 2010.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito

saMae - GasPar

Aviso	Pregão	Presencial	nº	30/2010	-	SAMAE
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº. 30/2010

OBJETO: Registro de Preços visando a prestação de serviços de 
recolocação de paralelepípedos em pedra, paver e lajotas sexta-
vadas em concreto.

A ENTREGA DOS ENVELOPES contendo os documentos de Habi-
litação e a Proposta de Preços da licitante deverá ocorrer até as 
08:45 horas do dia 20/07/2010.

A ABERTURA DOS ENVELOPES ocorrerá no dia 20/07/2010 às 
09:00 horas; cuja sessão estará aberta à participação de todos 

Cargo: Professor de Língua Inglesa

Nº	inscrição Nome	do	Candidato Classificação

364 Jacqueline Henschel Matsumoto 3º

ANEXO 02 – PORTARIA 431/2010
REGIME CELETISTA

Cargo: Técnica de Enfermagem 

Nº	inscrição Nome	do	Candidato Classificação

139 Jociane Hein 7º

Gaspar

Prefeitura MuniciPal

Lei	Nº.	3.227,	de	01	de	Julho	de	2010.
LEI Nº. 3.227, DE 01 DE JULHO DE 2010.
AUTORIZA O MUNICÍPIO A REALIZAR REPASSE FINANCEIRO EM 
FAVOR DA COMUNIDADE TERAPÊUTICA MONTE DAS OLIVEIRAS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Gaspar, nos termos do art. 72, inciso 
IV, da Lei Orgânica Municipal,

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou o projeto, eu o 
sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município autorizado a realizar repasses finan-
ceiros mensais à Comunidade Terapêutica Monte das Oliveiras, 
pessoa jurídica de direito privado, com sede em Gaspar-SC, ins-
crita no CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) sob o nº. 
02.309.984/0001-12, na quantia mensal de até R$ 1.750,00 (um 
mil setecentos e cinquenta reais), correspondente à disponibilida-
de de até 05 (cinco) vagas de internamento.

§ 1º O repasse mencionado no caput deste artigo tem por obje-
tivo garantir o atendimento de pacientes com 18 anos ou mais, 
do Município de Gaspar, encaminhados pelo Poder Judiciário da 
Comarca de Gaspar ou pelo próprio Município, para fins de trata-
mento de saúde e recuperação, criando condições de reintegração 
familiar e social.

§ 2º O atendimento e a estadia do internado terá duração máxima 
de 9 (nove) meses, não reiniciado no caso de fuga ou desistência, 
salvo se as equipes de acompanhamento do Centro de Recupera-
ção e do Município, concluírem pela necessidade da continuidade 
do tratamento.

§ 3º Em caso de utilização de mais de 05 (cinco) vagas de inter-
namento, estará o Município ainda autorizado a realizar repasse 
financeiro de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para cada 
vaga excedente utilizada, até o limite total de 05 (cinco) vagas.

§ 4º Fica sob encargo do Município a cobrança de triagem para 
cada paciente a ser internado, no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por con-
ta de dotação própria, consignada no orçamento da Secretaria 
Municipal de Saúde.

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

Art. 4º Fica revogada a Lei nº. 2.725, de 24 de março de 2006.
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Herval d´Oeste (SC), em 05 de Julho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	650/2010
PORTARIA Nº 650/2010

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 Férias Regulamentares, à Servidora MONOELA CRIS-
TINA RECALCATTI, (Matr. 2790), ocupante do Cargo de Provimen-
to Efetivo de Auxiliar de Serviços de Saúde, Nível - 5, Referência 
"A", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder 
Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreendi-
do entre 23 de junho de 2009 e 22 de junho de 2010, para serem 
gozadas a partir de 05 de julho de 2010 a 03 de agosto de 2010, 
de conformidade com o que preceitua o art. 69 da Lei Comple-
mentar Nº 191/2005 de 26 de dezembro de 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 05 de Julho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	651/2010
PORTARIA Nº 651/2010

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 Férias Regulamentares, à Servidora DAIANE CORREIA 
BAZZI, (Matr. 2745), ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de 
Auxiliar de Saúde Bucal, Nível - 5/1, Referência "A", 40 horas se-
manais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Mu-
nicipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 06 de 
maio de 2009 e 05 de maio de 2010, para serem gozadas a partir 
de 05 de julho de 2010 a 03 de agosto de 2010, de conformidade 
com o que preceitua o art. 69 da Lei Complementar Nº 191/2005 
de 26 de dezembro de 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 05 de Julho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	652/2010
PORTARIA Nº 652/2010

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

os interessados.

As licitantes interessadas em participar do certame, poderão obter 
a íntegra do Edital, diariamente, durante o horário de expediente, 
junto ao Departamento de Compras do SAMAE - Gaspar; ou no 
site: www.samaegaspar.com.br

Gaspar (SC), em 01 de julho de 2010.
LOVÍDIO CARLOS BERTOLDI 
Diretor Presidente

Herval do Oeste

Prefeitura MuniciPal

Portaria	Nº	648/2010
PORTARIA Nº 648/2010

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 Férias Regulamentares, ao Servidor JOSÉ LUIS CAR-
LOS SILVA, (Matr. 153), ocupante do Cargo de Provimento Efeti-
vo de Motorista, Nível - 4/2, Referência "G", 40 horas semanais, 
constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, 
referente ao período aquisitivo compreendido entre 24 de julho 
de 2008 e 23 de julho de 2009, para serem gozadas a partir de 05 
de julho de 2010 a 03 de agosto de 2010, de conformidade com o 
que preceitua o art. 69 da Lei Complementar Nº 191/2005 de 26 
de dezembro de 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 05 de Julho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	649/2010
PORTARIA Nº 649/2010

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 Férias Regulamentares, à Servidora CRISTIANE LIS-
BOA LEOLATTO, (Matr. 2705), ocupante do Cargo de Provimento 
Efetivo de Enfermeira, Nível - 12/1, Referência "A", 40 horas se-
manais, constante do Quadro de Pessoal do Poder Executivo Mu-
nicipal, referente ao período aquisitivo compreendido entre 07 de 
abril de 2009 e 06 de abril de 2010, para serem gozadas a partir 
de 05 de julho de 2010 a 03 de agosto de 2010, de conformidade 
com o que preceitua o art. 69 da Lei Complementar Nº 191/2005 
de 26 de dezembro de 2005.

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

Publique-se e cumpra-se.
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as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Herval d´Oeste (SC), em 05 de Julho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	655/2010
PORTARIA Nº 655/2010

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 Férias Regulamentares, à Servidora SIMONE FERRA-
RI, (Matr. 2728), ocupante do Cargo de Agente Comunitária de 
Saúde, 40 horas semanais, anexo II, Quadro de Pessoal do Pro-
grama de Saúde da Família, constante do Quadro de Pessoal do 
Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo com-
preendido entre 15 de abril de 2009 e 14 de abril de 2010, para 
serem gozadas a partir de 05 de julho de 2010 a 03 de agosto 
de 2010, de conformidade com o que preceitua o art. 69 da Lei 
Complementar Nº 191/2005 de 26 de dezembro de 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 05 de Julho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	656/2010
PORTARIA Nº 656/2010

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 Férias Regulamentares, à Servidora GRACIELA WEI-
MER, (Matr. 2821), ocupante do Cargo de Agente Comunitária 
de Saúde, 40 horas semanais, anexo II, Quadro de Pessoal do 
Programa de Saúde da Família, constante do Quadro de Pesso-
al do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo 
compreendido entre 01de julho de 2009 e 30 de junho de 2010, 
para serem gozadas a partir de 05 de julho de 2010 a 03 de agos-
to de 2010, de conformidade com o que preceitua o art. 69 da Lei 
Complementar Nº 191/2005 de 26 de dezembro de 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 05 de Julho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	657/2010
PORTARIA Nº 657/2010

Nelson Guindani, Prefeito Municipal de Herval d´Oeste (SC), no 

RESOLVE:
CONCEDER Férias Regulamentares, à Servidora DIRLI TEREZI-
NHA MALAQUIAS, (Matr. 2850), ocupante do Cargo de Provimen-
to Efetivo de Auxiliar de Serviços de Saúde, Nível - 5, Referência 
"A", 40 horas semanais, constante do Quadro de Pessoal do Poder 
Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo compreen-
dido entre 19 de agosto de 2008 e 18 de agosto de 2009, para 
serem gozadas a partir de 05 de julho de 2010 a 03 de agosto 
de 2010, de conformidade com o que preceitua o art. 69 da Lei 
Complementar Nº 191/2005 de 26 de dezembro de 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 05 de Julho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	653/2010
PORTARIA Nº 653/2010

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 Férias Regulamentares, à Servidora MARIALVA PEREI-
RA DE OLIVEIRA, (Matr. 2831), ocupante do Cargo de Agente 
Comunitária de Saúde, 40 horas semanais, anexo II, Quadro de 
Pessoal do Programa de Saúde da Família, constante do Quadro 
de Pessoal do Poder Executivo Municipal, referente ao período 
aquisitivo compreendido entre 01 de julho de 2009 e 30 de junho 
de 2010, para serem gozadas a partir de 05 de julho de 2010 a 
03 de agosto de 2010, de conformidade com o que preceitua o 
art. 69 da Lei Complementar Nº 191/2005 de 26 de dezembro de 
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 05 de Julho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	654/2010
PORTARIA Nº 654/2010

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 Férias Regulamentares, à Servidora SHEILA CRISTINA 
VIEIRA, (Matr. 2729), ocupante do Cargo de Agente Comunitária 
de Saúde, 40 horas semanais, anexo II, Quadro de Pessoal do 
Programa de Saúde da Família, constante do Quadro de Pesso-
al do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo 
compreendido entre 15 de abril de 2009 e 14 de abril de 2010, 
para serem gozadas a partir de 05 de julho de 2010 a 03 de agos-
to de 2010, de conformidade com o que preceitua o art. 69 da Lei 
Complementar Nº 191/2005 de 26 de dezembro de 2005.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
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da Consolidação das Leis do Trabalho, que o EMPREGADO PÚBLI-
CO, acatará ordem emanada da EMPREGADORA para a prestação 
de serviços.
3 - No ato da assinatura deste contrato, o EMPREGADO PÚBLICO, 
compromete-se a cumprir o que prevê a Lei F. 11.350/2006, bem 
como a Lei Complementar 174/2005, e a violação das regras pre-
vistas na legislação acima mencionada, implicará em sanção, cuja 
graduação dependerá da gravidade da mesma, culminado com a 
rescisão do contrato.
4 - Em caso de dano causado pelo EMPREGADO, fica a EMPRE-
GADORA, autorizada a efetivar o desconto da importância cor-
respondente ao prejuízo, o qual fará, com fundamento no § 1º 
do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, já que essa 
possibilidade fica expressamente prevista em Contrato.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam 
o presente Contrato de Trabalho em duas vias, ficando a primeira 
em poder da EMPREGADORA, e a segunda com o EMPREGADO, 
que dela dará o competente recibo.

_________________________ _______________________
Empregador    Responsável pelo RH

Herval d'Oeste, 05 de julho de 2010.

____/____/____, ______________________________________
NADIA APARECIDA BURLIM

Imbituba

Prefeitura MuniciPal

Publicação	de	Extrato	de	Dispensa	39/2010	(PMI)
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
PROCESSO Nº 134/2010
DISPENSA Nº 39/2010
Objeto: Empresa especializada em serviços mecânicos a ser rea-
lizado no sistema de freio, sistema hidráulico e sistema de articu-
lação da pá carregadeira, que atende aos trabalhos atribuídos a 
esta SEINFRA.
Valor Total: R$ 15.054,80
Empresa: Trator Peças Com. De Peças p/ Trator Ltda.
Fundamento: Artigo 24, IV da Lei 8.666/93, e suas alterações.

Imbituba, 07 de julho de 2010.
JOSÉ ROBERTO MARTINS
Prefeito Municipal

Irineópolis

Prefeitura MuniciPal

Extrato	de	Processo	Licitatorio	25/2010
Processo Licitatorio nº. 25/2010
Inexigibilidade de Licitação nº. 01/2010
Comissão Permanente de Licitações

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Irineópolis, através do presidente da 
Comissão Permanente de Licitações, declara que o Exmo. Sr. Pre-

uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 54, da Lei 
Orgânica Municipal, 

RESOLVE:
CONCEDER Férias Regulamentares, à Servidora LUCIANE APARE-
CIDA FERRARI (Matr. 2827), ocupante do Cargo de Agente Comu-
nitária de Saúde, 40 horas semanais, anexo II, Quadro de Pessoal 
do Programa de Saúde da Família, constante do Quadro de Pes-
soal do Poder Executivo Municipal, referente ao período aquisitivo 
compreendido entre 01de julho de 2009 e 30 de junho de 2010, 
para serem gozadas a partir de 05 de julho de 2010 a 03 de agos-
to de 2010, de conformidade com o que preceitua o art. 69 da Lei 
Complementar Nº 191/2005 de 26 de dezembro de 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 05 de Julho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Portaria	Nº	658/2010
PORTARIA Nº 658/2010

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:
DISPENSAR por término de contrato, a Servidora ANDRÉIA MARIA 
BERNARDT (Matr. 3203), a partir de 05 de julho de 2010, a qual 
exercia a função de Professor, Nível - 2 - Referência "A", 40 horas 
semanais, junto ao GEM Nossa Sra. De Fátima, disciplina de Edu-
cação Física de 1ª a 4ª série, constante do Quadro de Pessoal do 
Poder Executivo Municipal, de conformidade com o que preceitua 
a Lei Complementar Nº 124/2001. Sendo que seu contrato de 
trabalho era regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Mu-
nicípio 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 05 de Julho de 2010.
NELSON GUINDANI
Prefeito Municipal

Contrato	de	Trabalho	Nº	044
CONTRATO DE TRABALHO  044

Entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVAL D'OESTE,(SC), sito 
à Rua Nereu Ramos, n° 389 neste ato, representado por seu Pre-
feito, Nelson Guindani, CPF 501.589.459-72, doravante designa-
da simplesmente EMPREGADORA e NADIA APARECIDA BURLIM, 
portador da Carteira Profissional n° 034326, Série nº 00012-SC, 
a seguir chamado apenas EMPREGADO PÚBLICO, é celebrado o 
presente CONTRATO DE TRABALHO, que terá vigência por Prazo 
Indeterminado, a partir de 05 de julho de 2010, de acordo com as 
condições a seguir especificadas:
1 - Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EM-
PREGADORA para exercer as funções de AGENTE COMUNITÁRIA 
DE SAÚDE, junto a Secretaria Municipal de Saúde, Programa Saú-
de da Família, mediante a remuneração de R$ 580,07 (quinhentos 
e oitenta reais e sete centavos), por mês.
2 - Fica ajustado nos termos do que dispõe o § 1° do artigo 469, 
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ção de pequeno valor (abaixo de R$ 8.000,00), regendo-se pe-
las disposições expressas no art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de Direito 
Público aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições de Direito Privado.

VALOR CONTRATUAL - Pela execução do objeto ora contratado, 
a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, o valor total de R$ 
6.800,00 (Seis mil e oitocentos reais). 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado em 
até 15 (quinze) dias, após a entrega do equipamento e emissão 
do respectivo documento fiscal. No documento fiscal deverá ser 
discriminando o objeto contratado e o número do respectivo con-
trato.

Vigência - 05/07/2010 a 31/12/2010

Irineópolis (SC), 05 de julho de 2010.
WANDERLEI LEZAN
Prefeito Municipal

Itapoá

Prefeitura MuniciPal

Termo	de	Convocação	Nº	110
TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 110
Processo : Concurso Público - Edital nº 001/2007

Carlito J. Custodio Junior - Secretário de Administração e Finanças, 
no uso de suas atribuições legais, CONVOCA o(s) candidato(s) 
abaixo relacionado(s), para comparecer(em) no Departamento de 
Recursos Humanos na sede da Prefeitura, no prazo de 05 dias 
contados da publicação, a fim de manifestar interesse pela nome-
ação mediante apresentação dos documentos exigidos no Edital e 
específicos para esta fase do processo:

Itapoá - SC, 05 de julho de 2010.

Inscr.	 Clas.	 Cargo	 Candidato
1285D 5 Arquiteto I Juliana Góis Peixoto

CARLITO J. CUSTODIO JUNIOR
Secretário de Administração e Finanças

feito Municipal, nos termos do artigo 25, caput e inciso I, da Lei 
nº. 8.666/93, e amparado na Lei Municipal nº. 1.493/10, de 11 de 
junho de 2010, conforme consta do Processo de Inexigibilidade de 
Licitação nº. 01/2010, declarou a inexigibilidade de licitação, para 
a contratação da empresa EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agro-
pecuaria e Extensão Rural de Santa Catarina, conforme Certidão 
emitida pelo CREA/SC, Lei Municipal nº. 1493/10, constante dos 
autos, com o objetivo de prestar serviços de Assistencia Tecnica e 
Extensão Rural, ações descritas no Plano Anual de Trabalho PAT.

A presente declaração encontra-se plenamente fundamentada, 
consoante se denota da justificativa elaborada pela Comissão de 
Licitações, bem como em razão dos documentos que instruíram o 
processo, sendo que em relação ao preço, o mesmo esta ampara-
do no que dispõe a Lei Municipal nº. 1.493/10.

Nos termos do art. 109, da Lei nº. 8.666/93, fica aberto o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de recurso, represen-
tação ou impugnação.

Irineópolis (SC), 05 de julho de 2010
MAURICIO JURASZEK
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Extrato	de	Contrato	56/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRINEÓPOLIS
ESTADO DE SANTA CATARINA
CONTRATO Nº 56/2010
Contratante: Prefeitura Municipal de Irineópolis
Contratada: DPI Comunicação Visual Ltda.
Objeto: Aquisição de Placar Poliesportivo PL 1500 Gold com jornal 
eletrônico, instalado, no Ginasio Municipal de Esportes, conforme 
descrições abaixo:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensão Total 185cm x 135cm x 15cm

Tipo de LED
Ultra Bright – Elíptico (Alto brilho de otima visuali-

zação)

Espaço Publicitário 185 cm x 0,35 cm

Consumo 100 W

Peso 56Kg

Voltagem 220v

DISPLAYS NUMÉRICOS COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES:

Escore
Dígitos de 14,5cm de altura; Contagem de 0 a 199; 

Tecla de Correção

Cronômetro
Dígitos de 14,5cm de altura; Informa: minutos e se-
gundos; Regressivo ou Progressivo; Tempo ajustável

Faltas/Sets
Dígitos de 14,5 cm de altura; Contagem de 0 a 19; 

Tecla de correção

Período
Dígito de 14,5cm de altura; Contagem de 0 a 9; 

Indicação de período de jogo

Jornal Eletrônico

1 led por ponto: - Nome das equipes, dos atletas e 
numeração; - Numero de faltas; - Autor de gol ou 
falta; - Mensagens publicitárias; - Mensagens de 

utilidade pública;

Pedido de Tempo Informa o solicitante

Módulo de Faltas 
Individuais

Indicação de faltas/set

Campainha Acionamento manual ou automático

Comunicação Através de Comando Universal

BASE LEGAL DO CONTRATO - O presente instrumento contratual 
é realizado com dispensa de licitação por tratar-se de contrata-
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Classificação	Técnico	de	Enfermagem	Samu	-	Processo	Seletivo	Simplificado	-	EdITAL	Nº	022/2010
Itapoá, 06 de julho de 2010.
CLASSIFICAÇÃO TÉCNICO DE ENFERMAGEM SAMU - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 022/2010

Clas. Nome
Pontuação 

Prova 
Objetiva

Pontuação Curso 
Capacitação Samu

Pontuação Tempo de 
Serviço Samu ou Urgência 

Pré-Hospitalar

Pontuação Tempo de   
Serviço em Empresa de 

Atendimento Médico 
Pré-Hospitalar 

Pontuação   como 
Técnico de Enfer-
magem Em Unida-
des de Emergên-

cia ou UTI

Pontuação Máxima

1º Viviane Renata Opautchak 52,0 9,0 4,0 0,0 0,2 65,2

CRISTIANE MOTTA
Secretária de Saúde

2,89%(dois, vírgula oi-tenta e nove por cento) de reajuste nos 
vencimentos dos servidores públicos municipais ativos e inativos 
para o mês de maio deste exercício.(IGP-M/FGV período de maio 
de 2009 a abril de 2010).

Parágrafo Único - Os vencimentos dos cargos isolados e de pro-
vimento em comissão, assim como a remuneração dos agentes 
políticos, serão reajustados pelo mesmo índice.

Art. 2º -As despesas decorrentes da presente Lei correrão por 
conta do orçamento vigen-te.

Art. 3º - Esta Lei retroage a partir de 01 de maio de 2010, revo-
gando disposições em con-trario.

José Boiteux, 25 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Lei	837/2010
Lei nº  837/2010, de 15 de Junho de 2010.

Autoriza a abrir crédito adicional especial por conta dos recursos 
de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina.
Faço Saber a todos Habitantes deste Município, que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial por conta dos re-
cursos de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, na im-
portância de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) para 
a suplementação do seguinte programa:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 Saúde
Programa : 1050 Saúde para todos
Sub-função : 301 Atenção Básica
Recursos : 0.3.2300 Transferências de Convênios -Saúde
Projeto/Atividade : 1.130 Aquisição de Equipamentos Odontológicos
Modalidade Aplicação : 4.4.90.00.00.00.00 (27)
Valor : R$ 15.400,00

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando disposições em contrário. 

José Boiteux, 15 de Junho de 2010
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Termo	De	Convocação	Nº	001/10	-	SMS
TERMO DE CONVOCAÇÃO Nº 001/10 - SMS

Processo: Edital nº 021/10

A Secretaria Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições le-
gais, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, para comparecer 
no Departamento de Recursos Humanos, na sede da Prefeitura, 
no prazo de 05 (cinco) dias contados da publicação, a fim de ma-
nifestar interesse pela contratação mediante a apresentação dos 
documentos abaixo relacionados para esta fase.

- Eliane de Souza - Agente Comunitário de Saúde da localidade 
da Jaguaruna.

- 01 foto 3x4;
- Cédula de identidade - cópia;
- Cadastro de Pessoa Física - CPF/MF - cópia;
- Titulo de eleitor e comprovante da última eleição - cópia;
- Certidão de nascimento dos filhos - cópia;
- Certidão de casamento e ou nascimento - cópia;
- Exame admissional;
- Carteira de trabalho - cópia;
- PIS/PASEP - cópia;
- Comprovante de residência - cópia;
- Certidão de antecedentes criminais;
- Tipagem sanguínea
- Fotocópia do histórico ou certificado escolar do ensino funda-
mental.

Itapoá, 05 de Julho de 2010.
CRISTIANE MOTTA
Secretária Municipal de Saúde

José Boiteux

Prefeitura MuniciPal

Lei	836/2010
Lei nº 836/2010, de 25 de maio de 2010.
Autoriza a concessão de reajuste nos ven-cimentos dos servidores 
públicos munici-pais e estabelece outras providencias.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina.
Faço saber a todos habitantes deste município que a Câmara mu-
nicipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 
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Lei	840/2010
Lei nº. 840/2010, de 29 de junho de 2010.

Anula e suplementa dotações do orçamento geral do município.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina.
Faço Saber a todos Habitantes deste Município, que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a 
importância de R$ 128.655,36 (cento e vinte e oito mil, seiscentos 
e cinqüenta e cinco reais e trinta e seis centavos) do orçamento 
geral do município de José Boiteux abaixo descriminadas:

Órgão : 03 Secretaria de Administração e Finanças
Unidade : 01 Secretaria de Administração e Finanças
Projeto/Atividade : 2.007 Comemoração da Emancip. Política Admi-
nistrativa
Modalidade Aplicação : 3.3.90.00.00.00 (38)
Recursos  : 0.1.0000.0 Recursos Ordinários
Valor : R$ 31.675,36

Órgão : 04 Secretaria da Agricultura
Unidade : 01 Secretaria da Agricultura
Projeto/Atividade : 2.055 Assistência ao Pequeno Produtor Rural
Modalidade Aplicação : 3.3.90.00.00.00 (47)
Recursos  : 0.1.0000.0 Recursos Ordinários
Valor : R$ 50.000,00

Órgão : 04 Secretaria da Agricultura
Unidade : 01 Secretaria da Agricultura
Projeto/Atividade : 2.056 Aquisição de Máquinas e Implementos 
Agrícolas
Modalidade Aplicação : 4.4.90.00.00.00 (48)
Recursos  : 0.1.0000.0 Recursos Ordinários
Valor : R$ 8.140,00

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Unidade : 01 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Projeto/Atividade : 2.031 Manutenção das Atividades Esportivas
Modalidade Aplicação : 3.1.90.00.00.00 (11)
Recursos  : 0.1.0000.0 Recursos Ordinários
Valor : R$ 17.759,00

Órgão : 07 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade : 01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Projeto/Atividade : 1.064 Pavimentação de Ruas
Modalidade Aplicação : 4.4.90.00.00.00 (19)
Recursos  : 2400 Transferências de Convênios - Outros
Valor : R$ 21.081,00

Art. 2º - Por conta do Artigo anterior fica suplementada a dotação 
do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo descri-
minadas.

Órgão : 07 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade : 01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Projeto/Atividade : 2.051 Manutenção Geral da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos
Modalidade Aplicação : 3.1.90.00.00.00 (22)
Recursos  : 0.1.0000.0 Recursos Ordinários
Valor : R$ 128.655,36

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando disposições em contrário. 

José Boiteux, 29 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Lei	838/2010
Lei nº  838/2010, de 15 de Junho de 2010.

Autoriza a abrir crédito adicional especial por conta dos recursos 
de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina.
Faço Saber a todos Habitantes deste Município, que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial por conta dos re-
cursos de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, na im-
portância de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais) para a 
suplementação do seguinte programa:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 Saúde
Programa : 1050 Saúde para todos
Sub-função : 301 Atenção Básica
Recursos : 0.3.2300 Transferências de Convênios -Saúde
Projeto/Atividade : 1.135 Aquisição de Equipamentos e Móveis
Modalidade Aplicação : 4.4.90.00.00.00.00 (28)
Valor : R$ 55.000,00

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando disposições em contrário. 

José Boiteux, 15 de Junho de 2010
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Lei	839/2010
Lei nº  839/2010, de 15 de Junho de 2010.

Autoriza a abrir crédito adicional especial por conta dos recursos 
de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina.
Faço Saber a todos Habitantes deste Município, que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial por conta dos recur-
sos de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, na impor-
tância de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para a suplementa-
ção do seguinte programa:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 Saúde
Programa : 1050 Saúde para todos
Sub-função : 301 Atenção Básica
Recursos : 0.3.2300 Transferências de Convênios -Saúde
Projeto/Atividade : 1.145 Aquisição de Equipamentos e Móveis
Modalidade Aplicação : 4.4.90.00.00.00.00 (29)
Valor : R$ 50.000,00

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando disposições em contrário. 

José Boiteux, 15 de Junho de 2010
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal
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José Boiteux, 19 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto	039/2010
DECRETO nº 039/2010.

Nomeia Comissão para avaliação de bens moveis a serem vendi-
dos através de Leilão pela municipalidade.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:
Art. 1º - Fica Nomeada a comissão para avaliação de bens públi-
cos a serem vendidos através de Leilão pela municipalidade e será 
composta dos seguintes membros:

Presidente:  Paulo Rescarolli
Membros:  Ademar Luis Tolfo
Dílson da Silva
Juliano Leite
Edemar Castelani

Art. 2º - Será de competência a comissão avaliar os bens moveis 
abaixo relacionados emitindo parecer estipulando o preço mínimo 
de cada bem.

Relação dos Bens Moveis
I) Veículo Marca Hyunday, Modelo H100 Vanglel, Ano/Mod. 
2002/2003, Cor Branca, Espécie Carga, Tipo Camioneta/Ambulân-
cia, Combustível Diesel, Placas MED 9122, Renavam 824.579.429, 
Chassi RMFRD27BP3K548741. 

II) Veiculo Marca Mercedes Benz, Modelo M Benz OF 1318 (Na-
cional), Ano/Mod. 1991/1991, Cor Branca, Espécie Passageiro, 
Tipo Ônibus, Combustível Diesel, Placas KTR-0025, Renavam 
318152894, Chassi 9BM384088MB900542. 

III) Veiculo Marca Mercedes Benz, Modelo M Benz OF 1313 (Na-
cional), Ano/Mod. 1978/1979, Cor Branca, Espécie Passageiro, 
Tipo Ônibus, Combustível Diesel, Placas LZP-1525, Renavam 
561320578, Chassi 34505011408207. 

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

José Boiteux, 21 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto	040/2010
DECRETO nº 040/2010.

Nomeia Leiloeiro Administrativo.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA
Art. 1º - Fica Designado o Servidor Dílson da Silva, ocupante do 
cargo de Agente Administrativo Operacional, na forma do artigo 
53 da Lei 8666/93, para exercer as funções de leiloeiro adminis-
trativo, assim como, praticar todos os atos, estabelecer critérios e 
definir normas necessárias a realização do Leilão de Bens Moveis.

Art.2° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário.

Decreto	037/2010
DECRETO nº 037/2010.

Anula e suplementa dotações do orçamento geral do município.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a 
importância de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) do orça-
mento geral do Município de José Boiteux abaixo descriminadas:

Órgão : 03 Secretaria de Administração e Finanças
Unidade : 01 Secretaria de Administração e Finanças
Projeto/Atividade : 2.006 Manutenção Geral Secretaria de Adminis-
tração e Finanças
Modalidade Aplicação : 3.3.90.00.00.00 (40)
Recursos  : 0100000 Recursos Ordinários
Valor : R$ 20.000,00
Modalidade Aplicação : 3.1.90.00.00.00 (41)
Recursos  : 0100000 Recursos Ordinários
Valor : R$ 77.000,00

Art. 2º - Por conta do Artigo anterior fica suplementada a dotação 
do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo descri-
minadas.

Órgão : 03 Secretaria de Administração e Finanças
Unidade : 01 Secretaria de Administração e Finanças
Projeto/Atividade : 2.006 Manutenção Geral Secretaria de Adminis-
tração e Finanças
Modalidade Aplicação : 4.4.90.00.00.00 (42)
Recursos  : 0100000 Recursos Ordinários
Valor : R$ 97.000,00

Art.3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário.

José Boiteux, 19 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto	038/2010
DECRETO nº 038/2010.

Autoriza a abrir crédito suplementar por conta do provável exces-
so de arrecadação.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:
Art. 1 - Fica suplementada por conta do provável excesso de ar-
recadação a importância de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 
reais), conforme especificação a seguir:

Órgão : 06 Secretaria de Educação Cultura e Desporto
Unidade : 01 Secretaria de Educação Cultura e Desporto
Projeto/Atividade : 2.018 FUNDEB 40%
Modalidade de Aplicação : 4.4.90.00.00.00(54)
Recursos  : 1.1900.0 FUNDEB 40%
Valor  : R$ 160.000,00

2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando disposições em contrário.
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JULIANO LEITE
Pres. Comissão Concurso Público 001/2010

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 042/2010, DE 21 DE JUNHO DE 
2010.

RELAÇÃO DAS INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS NO CONCURSO PÚ-
BLICO Nº 001/2010

Agente de Saúde

N.	Inscrição	 Nome	Candidato Localidade

001 Carlos Alexandre Zandonai Alto Rio Laeisz

002
Sorani Tâmara Dell Agnolo 

Siquela
Centro

003 Francieli Tottene Barra da Anta

004 Iracema Mohr Meneghelli Centro

005 Joice Tchului Nganmum Cuzu Centro

006 Hercilia Machado Alto Rio Laeisz

007 Marissandra de Oliveira Penz Barra da Anta

008 Lucas Alupes Weissweiler Centro

Decreto	043/2010
DECRETO nº 043/2010.

Anula e suplementa dotações do orçamento geral do município.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a im-
portância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) do orçamento geral 
do Município de José Boiteux abaixo descriminadas:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saude
Projeto/Atividade : 2.032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade Aplicação : 3.1.90.00.00.00 (03)
Recursos  : 10200 Receitas Imposto e Transferência de Im-
postos - Saude
Valor : R$ 15.000,00

Art. 2º - Por conta do Artigo anterior fica suplementada a dotação 
do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo descri-
minadas.

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saude
Projeto/Atividade : 2.032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade Aplicação : 3.3.90.00.00.00 (01)
Recursos  : 10200 Receitas Imposto e Transferência de Im-
postos - Saude
Valor : R$ 15.000,00

Art.3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário.

José Boiteux, 22 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

José Boiteux, 21de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto	041/2010
DECRETO nº 041/2010.

Anula e suplementa dotações do orçamento geral do município.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a 
importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) do orçamento geral 
do Município de José Boiteux abaixo descriminadas:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saude
Projeto/Atividade : 2.032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade Aplicação : 3.1.90.00.00.00 (03)
Recursos  : 10200 Receitas Imposto e Transferência de Im-
postos - Saude
Valor : R$ 30.000,00

Art. 2º - Por conta do Artigo anterior fica suplementada a dotação 
do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo descri-
minadas.

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saude
Projeto/Atividade : 2.032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade Aplicação : 3.3.90.00.00.00 (01)
Recursos  : 10200 Receitas Imposto e Transferência de Im-
postos - Saude
Valor : R$ 30.000,00

Art.3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário.

José Boiteux, 21 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto	042/2010
DECRETO Nº 042/2010, de 021 de junho de 2010.

Homologa as inscrições do Concurso Público nº 001/2010 e dá 
outras providências.

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito Municipal de José Boiteux, Estado de 
Santa Catarina, usando de suas atribuições legais, e com funda-
mento na Lei Orgânica do Município de José Boiteux, c/c o item 
3.5 do referido edital, publicado em 03 de maio de 2010.

DECRETA:
Art. 1º - Ficam homologadas as inscrições dos candidatos inscritos 
ao Concurso Público nº 001/2010, conforme ANEXO ÚNICO deste 
Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de José Boiteux, 21 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal
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Decreto	046/2010
DECRETO nº 046/2010.

Anula e suplementa dotações do orçamento geral do município.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a 
importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) do orçamento geral 
do Município de José Boiteux abaixo descriminadas:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saude
Projeto/Atividade : 2.032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade Aplicação : 3.1.90.00.00.00 (03)
Recursos  : 10200 Receitas Imposto e Transferência de Im-
postos - Saude
Valor : R$ 30.000,00

Art. 2º - Por conta do Artigo anterior fica suplementada a dotação 
do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo descri-
minadas.

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saude
Projeto/Atividade : 2.032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade Aplicação : 3.3.90.00.00.00 (01)
Recursos  : 10200 Receitas Imposto e Transferência de Im-
postos - Saude
Valor : R$ 30.000,00

Art.3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário.

José Boiteux, 21 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto	047/2010
DECRETO nº 047/2010.

Autoriza a abrir crédito suplementar por conta do provável exces-
so de arrecadação.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:
Art. 1 - Fica suplementada por conta do provável excesso de arre-
cadação a importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), confor-
me especificação a seguir:

Órgão : 06 Secretaria de Educação Cultura e Desporto
Unidade : 01 Secretaria de Educação Cultura e Desporto
Projeto/Atividade : 2.024 Salário Educação
Modalidade de Aplicação : 3.3.90.00.00.00(32)
Recursos  : 01584949 Salário Educação
Valor  : R$ 30.000,00

2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando disposições em contrário.

José Boiteux, 21 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto	044/2010
DECRETO nº 044/2010.
Nomeia a Comissão de Julgamento e Avaliação dos Processos Li-
citatórios da Prefeitura Municipal de José Boiteux e estabelece 
outras providências.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município, 
e de acordo com que dispõe a Lei 8666, de 21/06/1993 e suas 
alterações posteriores.

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada a Comissão de Julgamento e Avaliação 
dos Processos Licitatórios da Prefeitura Municipal de José Boiteux, 
para o período de 1(um) ano, assim constituída:

PRESIDENTE:  Juliano Leite
MEMBROS:  Luiz Gustavo Lunelli
 Paulo Henrique Preis
 Alex da Cunha

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir da Abertura das 
Licitações referente ao ano de 2010, revogando disposições em 
contrário.

José Boiteux, 21 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto	045/2010
DECRETO nº 045/2010.

Nomeia Pregoeiro e Equipe de Apoio para realização de Licitações 
na Modalidade Pregão.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município, com 
fundamento no artigo 3°, inciso IV da Lei Federal 10.520/2002, e 
demais dispositivos legais em vigor:

DECRETA:
Art. 1 - Fica nomeado o Pregoeiro e a Equipe de apoio para as 
licitações na modalidade Pregão, conforme abaixo discriminado.

PREGOEIRO:  Luiz Gustavo Lunelli 
Equipe de Apoio:  Nara Moser Coelho
 Maybe Lunelli
 Paulo Henrique Preis

Art. 2º - O Pregoeiro e a Equipe de apoio terão a incumbência 
de receber, examinar, apreciar e julgar as propostas, lances, do-
cumentos e procedimentos relativos as licitações na modalidade 
Pregão deste município, bem como receber, examinar, apreciar e 
julgar todos os documentos relativos ao cadastramento de licitan-
tes, tudo em conformidade com a Lei Federal 10.520/2002.

Art. 3° - Este Decreto entra em vigor a partir da Abertura dos 
Pregões referentes ao ano de 2010, revogando disposições em 
contrário.

José Boiteux, 21 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal
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Decreto	049/2010
DECRETO nº 049/2010.

Homologa Resultado Final dos Concursos Públicos 001/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município, e 
atendendo ditames do artigo 48 da Lei 170 (Estatuto dos Servi-
dores):

DECRETA:
Art. 1º - Fica homologado o Resultado Final do Concurso Público 
001/2010, constando relação em anexo da classificação dos con-
cursados.

Art.2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições em contrário.

José Boiteux, 30 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (LOCALIDADE DE CENTRO)

Inscrição Nome Nota Desempate Ordem

2
Sorani Tamata Dell Agnollo 

Siquela
7,5 --- 1

8 Lucas Alupes Weissweiler 7,25 --- 2

4 Iracema Mohr Meneghelli 5 --- 3

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (LOCALIDADE DE BARRA DA 
ANTA)

Inscrição Nome Nota Desempate Ordem

3 Francieli Tottene 6,25 --- 1

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (LOCALIDADE DE BARRA DA 
ANTA)

Inscrição Nome Nota Desempate Ordem

1 Carlos Alexandre Zandonai 6,5 --- 1

Decreto	050/2010
DECRETO nº 050/2010.

Autoriza a abrir crédito adicional especial por conta dos recursos 
de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial por conta dos re-
cursos de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, na im-
portância de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) para 
a suplementação do seguinte programa:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 Saúde
Programa : 1050 Saúde para todos
Sub-função : 301 Atenção Básica
Recursos : 0.3.2300 Transferências de Convênios -Saúde

Decreto	048/2010
DECRETO nº 048/2010.

Anula e suplementa dotações do orçamento geral do município.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a 
importância de R$ 128.655,36 (cento e vinte e oito mil, seiscentos 
e cinqüenta e cinco reais e trinta e seis centavos) do orçamento 
geral do município de José Boiteux abaixo descriminadas:

Órgão : 03 Secretaria de Administração e Finanças
Unidade : 01 Secretaria de Administração e Finanças
Projeto/Atividade : 2.007 Comemoração da Emancip. Política Admi-
nistrativa
Modalidade Aplicação : 3.3.90.00.00.00 (38)
Recursos  : 0.1.0000.0 Recursos Ordinários
Valor : R$ 31.675,36

Órgão : 04 Secretaria da Agricultura
Unidade : 01 Secretaria da Agricultura
Projeto/Atividade : 2.055 Assistência ao Pequeno Produtor Rural
Modalidade Aplicação : 3.3.90.00.00.00 (47)
Recursos  : 0.1.0000.0 Recursos Ordinários
Valor : R$ 50.000,00

Órgão : 04 Secretaria da Agricultura
Unidade : 01 Secretaria da Agricultura
Projeto/Atividade : 2.056 Aquisição de Máquinas e Implementos 
Agrícolas
Modalidade Aplicação : 4.4.90.00.00.00 (48)
Recursos  : 0.1.0000.0 Recursos Ordinários
Valor : R$ 8.140,00

Órgão : 06 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Unidade : 01 Secretaria da Educação Cultura e Desporto
Projeto/Atividade : 2.031 Manutenção das Atividades Esportivas
Modalidade Aplicação : 3.1.90.00.00.00 (11)
Recursos  : 0.1.0000.0 Recursos Ordinários
Valor : R$ 17.759,00

Órgão : 07 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade : 01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Projeto/Atividade : 1.064 Pavimentação de Ruas
Modalidade Aplicação : 4.4.90.00.00.00 (19)
Recursos  : 2400 Transferências de Convênios - Outros
Valor : R$ 21.081,00

Art. 2º - Por conta do Artigo anterior fica suplementada a dotação 
do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo descri-
minadas.

Órgão : 07 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade : 01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Projeto/Atividade : 2.051 Manutenção Geral da Secretaria de Obras e 
Serviços Urbanos
Modalidade Aplicação : 3.1.90.00.00.00 (22)
Recursos  : 0.1.0000.0 Recursos Ordinários
Valor : R$ 128.655,36

Art.3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário.

José Boiteux, 29 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal
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Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário.

José Boiteux, 02 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto	053/2010
DECRETO nº 053/2010.

Anula e suplementa dotações do orçamento geral do município.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a im-
portância de R$ 22.243,89 (vinte e dois mil duzentos e quarenta e 
três e oitenta e nove centavos) do orçamento geral do Município 
de José Boiteux abaixo descriminadas:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saude
Projeto/Atividade : 2.032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade Aplicação : 3.1.90.00.00.00 (03)
Recursos  : 10200 Receitas Imposto e Transferência de Im-
postos - Saude
Valor : R$ 22.243,89

Art. 2º - Por conta do Artigo anterior fica suplementada a dotação 
do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo descri-
minadas.

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saude
Projeto/Atividade : 2.032 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
Modalidade Aplicação : 3.3.90.00.00.00 (01)
Recursos  : 10200 Receitas Imposto e Transferência de Im-
postos - Saude
Valor : R$ 22.243,89

Art.3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário.

José Boiteux, 05 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto	054/2010
DECRETO nº 054/2010.

Anula e suplementa dotações do orçamento geral do município.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a anular a 
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) do orçamento geral 
do Município de José Boiteux abaixo descriminadas:

Órgão : 07 Secretaria de Obras e serviços Públicos 
Unidade : 01 Secretaria de Obras e serviços Públicos
Projeto/Atividade : 2.051 Manutenção Geral da Secretaria de Obras e 
serviços Urbanos
Modalidade Aplicação : 3.1.90.00.00.00 (22)
Recursos  : 0.1.0000.0 Recursos Ordinários
Valor : R$ 10.000,00

Projeto/Atividade : 1.130 Aquisição de Equipamentos Odontológicos
Modalidade Aplicação : 4.4.90.00.00.00.00 (27)
Valor : R$ 15.400,00

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário.

José Boiteux, 02 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto	051/2010
DECRETO nº 051/2010.

Autoriza a abrir crédito adicional especial por conta dos recursos 
de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial por conta dos re-
cursos de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, na im-
portância de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais) para a 
suplementação do seguinte programa:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 Saúde
Programa : 1050 Saúde para todos
Sub-função : 301 Atenção Básica
Recursos : 0.3.2300 Transferências de Convênios -Saúde
Projeto/Atividade : 1.135 Aquisição de Equipamentos e Móveis
Modalidade Aplicação : 4.4.90.00.00.00.00 (28)
Valor : R$ 55.000,00

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário.

José Boiteux, 02 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Decreto	052/2010
DECRETO nº 052/2010.

Autoriza a abrir crédito adicional especial por conta dos recursos 
de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, Estado 
de Santa Catarina, no exercício da competência exclusiva que lhe 
confere o inciso VI do Artigo 79 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA
Art. 1º - Fica aberto crédito adicional especial por conta dos recur-
sos de convênio com a Secretaria de Estado da Saúde, na impor-
tância de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para a suplementa-
ção do seguinte programa:

Órgão : 12 Fundo Municipal de Saúde
Unidade : 01 Fundo Municipal de Saúde
Função : 10 Saúde
Programa : 1050 Saúde para todos
Sub-função : 301 Atenção Básica
Recursos : 0.3.2300 Transferências de Convênios -Saúde
Projeto/Atividade : 1.145 Aquisição de Equipamentos e Móveis
Modalidade Aplicação : 4.4.90.00.00.00.00 (29)
Valor : R$ 50.000,00
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Portaria	276/2010
PORTARIA N° 276/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, o 
servidor Roger Chaves Duarte, para exercer o cargo de Medico, 
Código 1.13, Grupo ANS, com carga horária de 20 horas sema-
nais, a partir de 03.05.2010.

José Boiteux, 03 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	277/2010
PORTARIA N° 277/2010

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 
79 da Lei Orgânica, RESOLVE NOMEAR, Jurandir de Gracia para 
exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento, carga 
horária de 40 Horas semanais, a partir de 03.05.2010

José Boiteux, 03 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	278/2010
PORTARIA N° 278/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, o 
servidor Rafael Froehlich, para exercer o cargo de Medico, Código 
1.13, Grupo ANS, com carga horária de 30 horas semanais, a 
partir de 03.05.2010.

José Boiteux, 03 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	279/2010
PORTARIA N° 279/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, ao 
servidor Rodrigo Jacinto, para exercer o cargo de Operador de 
Equipamento, Código 3.09, Grupo III, com carga horária de 40 
horas semanais, a partir de 04.05.2010.

José Boiteux, 04 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	280/2010
PORTARIA N° 280/2010

Art. 2º - Por conta do Artigo anterior fica suplementada a dotação 
do orçamento geral do município de José Boiteux abaixo descri-
minadas.

Órgão : 07 Secretaria de Obras e serviços Públicos 
Unidade : 01 Secretaria de Obras e serviços Públicos
Projeto/Atividade : 2.051 Manutenção Geral da Secretaria de Obras e 
serviços Urbanos
Modalidade Aplicação : 3.3.90.00.00.00 (21)
Recursos  : 0.1.0000.0 Recursos Ordinários
Valor : R$ 10.000,00

Art.3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se disposições em contrário.

José Boiteux, 05 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Portaria	273/2010
PORTARIA N° 273/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, § 1º, I da Lei n° 170 
de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do 
servidor Rodrigo Jacinto, a partir de 03.05.2010, nomeado pela 
Portaria n° 342/2009 de 02.06.2009, que admitiu no Cargo de 
Conserveiro, com carga horária de 40 horas semanais.

José Boiteux, 03 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	274/2010
PORTARIA N° 274/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, ao 
servidor Valdir Casas, para exercer o cargo de Motorista, Código 
3.08, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, a partir 
de 03.05.2010.

José Boiteux, 03 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	275/2010
PORTARIA N° 275/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, ao 
servidor Dijalma Vicente, para exercer o cargo de Motorista, Có-
digo 3.08, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, a 
partir de 03.05.2010.

José Boiteux, 03 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC
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da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMEN-
TO DE SAÚDE ao servidor Claudino Comper, nos termos do artigo 
104 da Lei n° 170, de 28.02.92, no período de 27 de maio de 2010 
a 25/12/2010, como especificado no atestado médico. 

José Boiteux, 27 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria	285/2010
PORTARIA N° 285/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, e em cumprimento a sentença proferida nos au-
tos do Processo n. 027.07.001472-4 RESOLVE CONCEDER 5% DE 
AUMENTO SOBRE SALÁRIO BASE em virtude progressão funcional 
por conta de 80 horas/aula nos termos da lei 293/93 ao servidor 
Airton Vicari, a partir de 01.06.2010, deixando de ter salário base 
de 935,61(novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e um cen-
tavos) passando para R$ 982,39(novecentos e oitenta e dois reais 
e trinta e nove centavos).

José Boiteux, 27 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	286/2010
PORTARIA N° 286/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, § 1º, I da Lei n° 170 
de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da 
servidora Edeltraud Zandonai, a partir de 31.05.2010, nomeado 
pela Portaria n° 440/2009 de 17.08.2009, que admitiu no Cargo 
de Servente, com carga horária de 40 horas semanais.

José Boiteux, 31 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	287/2010
PORTARIA N° 287/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 
79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER FÉRIAS REGULARES a 
servidora, Serlene de Freitas Preis, relativas ao período aquisitivo 
de 01.10.2007 a 30.09.2008 que serão usufruídas no período de 
11.06.2010 a 30.06.2010 (20 dias) de acordo com o que estabe-
lece a Seção I do capitulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92 e 
RESOLVE CONVERTER 1/3 DE PECUNIA das ferias.

José Boiteux, 01 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a 
servidora Lenise Sabrina F. Patté para exercer o cargo de Profes-
sor Nível I NH, Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 
horas semanais, a partir de 05.05.2010.

José Boiteux, 05 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	281/2010
PORTARIA N° 281/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a 
servidora Pamela Jensen para exercer o cargo de Professor Nível 
I NH, Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas 
semanais, a partir de 05.05.2010.

José Boiteux, 05 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	282/2010
PORTARIA N° 282/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 
79 da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, I da Lei n° 170 
de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO a servidora Nilza 
Pieritz, a partir de 12.05.2010, admitida pela Portaria n° 200/2010 
de 01.03.2010, que admitiu no Cargo temporário de Professor 
Nível II, carga horária 20 horas semanais.

José Boiteux, 12 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	283/2010
PORTARIA N° 283/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, § 1º, I da Lei n° 170 
de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do 
servidor Nerivaldo da Silva, a partir de 14.05.2010, nomeado pela 
Portaria n° 401/2009 de 03.08.2009, que admitiu no Cargo de 
Conserveiro, com carga horária de 40 horas semanais.

José Boiteux, 14 de maio de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	284/2010
PORTARIA N° 284/2010.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 



Página 229DOM/SC - Edição N°52507/07/2010 (Quarta-feira)

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 
79 da Lei Orgânica e artigo 6 da Lei Complementar n. 001/2005, 
RESOLVE NOMEAR, Gema Kummrow para exercer o cargo em co-
missão de Diretor de Departamento, carga horária de 40 Horas 
semanais, a partir de 01 de junho de 2010.

José Boiteux, 01 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	295/2010
PORTARIA N° 295/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, o 
servidor Odair José Weierich, para exercer o cargo de Pedreiro, 
Código 3.10, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, 
a partir de 01.06.2010.

José Boiteux, 10 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	296/2010
PORTARIA N° 296/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 
79 da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, I da Lei n° 170 de 
28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO a servidora Janaina 
Zimmermann, a partir de 14.06.2010, admitida pela Portaria n° 
205/2010 de 01.03.2010, no Cargo Comissionado de Diretora de 
Departamento, carga horária 40 horas semanais.

José Boiteux, 14 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	297/2010
PORTARIA N° 297/2010

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, COLOCA A DISPOSIÇÃO DA CIDASC, o servidor 
Daniel Reinert, ocupante do cargo de Chefe de Departamento, 
matricula 405371, com a finalidade de emissão de GTA e atuação 
nos sistemas informatizados SGDSA , conforme solicitação do ofi-
cio 033/2010.;

José Boiteux, 16 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	298/2010
PORTARIA N° 298/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 

Portaria	288/2010
PORTARIA N° 288/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, o 
servidor Valdir Conzatti, para exercer o cargo de Auxiliar de Me-
canico, Código 3.14, Grupo III, com carga horária de 40 horas 
semanais, a partir de 01.06.2010.

José Boiteux, 01 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	289/2010
PORTARIA N° 289/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 
79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER 1/3 de PECUNIA DE 
LICENÇA PREMIO ao servidor Egidio M. Meneghelli, ocupante do 
cargo de Motorista correspondente ao qüinqüênio de 02.08.2000 
a 02.08.2005.

José Boiteux, 01 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria	290/2010
PORTARIA N° 290/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, ao 
servidor Marlene Tottene, para exercer o cargo de Servente, Có-
digo 3.11, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, a 
partir de 01.06.2010.

José Boiteux, 01 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	291/2010
PORTARIA N° 291/2010

JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 
79 da Lei Orgânica, RESOLVE TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA 
250/2009, que concede FG - 5 a Servidora Gema Kummrow, Ma-
tricula 12601.

José Boiteux, 01 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria	292/2010
PORTARIA N° 292/2010
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nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, o ser-
vidor Natalia Dannehl para exercer o cargo de Professor Nível II , 
Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 horas semanais, 
a partir de 01.06.2010.

José Boiteux, 18 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	303/2010
PORTARIA N° 303/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, § 1º, I da Lei n° 170 de 
28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do servi-
dor Dilson da Silva, a partir de 30.06.2010, nomeado pela Portaria 
n° 060/2010 de 04.01.2010, no Cargo de Agente Administrativo 
Operacional, com carga horária de 40 horas semanais.

José Boiteux, 21 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	304/2010
PORTARIA N° 304/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, § 1º, I da Lei n° 170 
de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da 
servidora Darlene Maria da Silva Ferrari, a partir de 18.06.2010, 
admitida pela Portaria n° 173/2010 de 17.02.2010, no Cargo de 
Professor Nível II, com carga horária de 40 horas semanais.

José Boiteux, 21 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	305/2010
PORTARIA N° 305/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX, VI do artigo 
79 da Lei Orgânica, RESOLVE INCLUIR na folha de pagamento do 
mês de junho de 2010 dos servidores abaixo relacionados diferen-
ça salarial referente Plantão e Adicional Noturno: 

Nome Servidor Plantão Sobre Aviso Adicional Noturno

Terezinha Darolt
Dia 19/06 – 24:00 as 07:00
Dia 20/06 – 19:00 as 01:00

Mês 04/2010 = R$ 167,60
05/2010 = R$172,44

Casilda M. Kirsten
Dia 19/06  - 19:00 as 01:00
Dia 20/06 – 24:00 as 07:00

Fernanda Rescarolli
Dia 20/06 – 07:00 as 13:00
                  13:00 as 19:00

Jonas Pudewell Dia 07/06 a 13/06/2010

José Boiteux, 21 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, § 1º, I da Lei n° 170 
de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do 
servidor Rosnei Gonçalves, a partir de 16.06.2010, admitido pela 
Portaria n° 419/2009 de 04.08.2009, no Cargo de Conserveiro, 
com carga horária de 40 horas semanais.

José Boiteux, 16 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	299/2010
PORTARIA N° 299/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
nos termos do artigo 26 da Lei Complementar n. 001/2005, o 
servidor Rosnei Gonçalves, para exercer o cargo de Conserveiro, 
Código 3.05, Grupo III, com carga horária de 40 horas semanais, 
a partir de 17.06.2010.

José Boiteux, 17 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	300/2010
PORTARIA N° 300/2010.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 
79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER LICENÇA PARA TRATA-
MENTO DE SAÚDE ao servidor Gilberto Felipone, nos termos do 
artigo 104 da Lei n° 170, de 28.02.92, no período de 01.06.2010 
a 30.11.2010, como especificado no atestado médico. 

José Boiteux, 18 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria	301/2010
PORTARIA N° 301/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, o 
servidor Diego Talles Pavanello para exercer o cargo de Professor 
Nível II , Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas 
semanais, a partir de 01.06.2010.

José Boiteux, 18 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	302/2010
PORTARIA N° 302/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
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da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 
79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER FÉRIAS REGULARES 
a servidora, Moacir da Silva, relativas ao período aquisitivo de 
01.02.2009 a 31.01.2010 que serão usufruídas no período de 
03.07.2010 a 01.08.2010 de acordo com o que estabelece a Seção 
I do capitulo II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92.

José Boiteux, 01 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	311/2010
PORTARIA N° 311/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE DESIGNAR HORARIO DE TRABALHO 
ao servidor, Miguel Amadeu Fusinato, a partir de 01.07.2010, que 
compreenderá das 7:30 as 12:00 e das 13:30 as 17:00 horas, na 
Sede da Prefeitura de José Boiteux e revoga a Portaria 424/2009.

José Boiteux, 01 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	312/2010
PORTARIA N° 312/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, § 1º, I da Lei n° 170 de 
28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da servi-
dora Cintia Finardi, a partir de 09/07/2010, nomeada pela Portaria 
n° 357/2009 de 29.06.2009, no Cargo Efetivo de Psicóloga, com 
carga horária de 40 horas semanais.

José Boiteux, 01 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	313/2010
PORTARIA N° 313/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER FÉRIAS REGULARES a ser-
vidora, Narci Frizi, relativas ao período aquisitivo de 16.08.2008 
a 15.08.2009 que serão usufruídas no período de 01.07.2010 a 
30.07.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capitulo 
II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92.

José Boiteux, 01 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	314/2010
PORTARIA N° 314/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica do município, RESOLVE NOMEAR POR CONCURSO 

Portaria	306/2010
PORTARIA N° 306/2010.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMEN-
TO DE SAÚDE a servidora Simone de Barba, nos termos do artigo 
104 da Lei n° 170, de 28.02.92, no período de 08 de junho de 
2010 a 27/06/2010, como especificado no atestado médico. 

José Boiteux, 23 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria	307/2010
PORTARIA N° 307/2010.
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER LICENÇA PARA TRATAMEN-
TO DE SAÚDE a servidora Joseane Antonia Vicente, nos termos do 
artigo 104 da Lei n° 170, de 28.02.92, no período de 02/06/2010 
a 20/09/2010, como especificado no atestado médico. 

José Boiteux, 23 de junho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria	308/2010
PORTARIA N° 308/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, § 1º, I da Lei n° 170 
de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) da 
servidora Marluci L. Lunelli, a partir de 01.07.2010, admitida pela 
Portaria n° 144/2010 de 10.02.2010, no Cargo de Professor Nível 
II, com carga horária de 30 horas semanais.

José Boiteux, 01 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	309/2010
PORTARIA N° 309/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usan-
do da competência privativa que lhe confere o inciso IX do arti-
go 79 da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER DIREITO LICENÇA 
PREMIO (3 meses) a servidora Nadia Buzzi Fanzlau, ocupante 
do cargo de Professora 20 horas, correspondente ao qüinqüênio 
de 26.02.2002 a 26.02.2007, que será usufruída entre os dias 
01.07.2010 a 28.09.2010.

José Boiteux, 01 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES 
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria	310/2010
PORTARIA N° 310/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
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da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a 
servidora Sandra Oliveira Rosa para exercer o cargo de Professor 
Nível I, Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 40 horas 
semanais, a partir de 05.07.2010.

José Boiteux, 02 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	319/2010
PORTARIA N° 319/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, § 1º, I da Lei n° 170 
de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) do 
servidor José Ricardo Meneghelli, a partir de 05.07.2010, admitido 
pela Portaria n° 168/2010 de 17.02.2010, no Cargo temporário de 
Professor NH 40 horas semanais.

José Boiteux, 05 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	320/2010
PORTARIA N° 320/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, § 1º, da Lei n° 170 de 
28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO do servidor Diego 
Talles Pavanello, a partir de 11.07.2010, admitido pela Portaria 
n° 301/2010 de 18.06.2010, no Cargo temporário de Professor 
II - 40 horas semanais.

José Boiteux, 05 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Lauro Muller

Prefeitura MuniciPal

Contrato	05/2010
Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 05/2010
Processo Licitatório nº 07/2010 - Dispensa p/ Compras e Serviços 
nº 07/2010
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO EM 
CARATER DE EMERGENCIA ATÉ A REALIZAÇÃOD E CONCURSO 
PÚBLICO
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: Marco Antonio Bertoncine Cascaes
Prazo de Vigência: 28/01/2010 à 28/07/2010
Valor: R$ 12.978,00 (doze mil novecentos e setenta e oito reais)

001/2009, Giorgia Kretzer Hinckel Silva, nos termos do inciso I do 
artigo 11, da Lei nº 170, de 28 de fevereiro de 1992, e artigo 8º 
da Lei Complementar 001/2005, para exercer o cargo da categoria 
funcional de Psicóloga, Código 1.16 , Grupo I, Carga Horária 40 
horas semanais, do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de 
José Boiteux a partir desta data.

José Boiteux, 01 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na data supra

Portaria	315/2010
PORTARIA N° 315/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE ADMITIR EM CARATER TEMPORÁRIO 
nos termos do artigo 30 da Lei Complementar n. 002/2005, a 
servidora Irinea Kopp para exercer o cargo de Professor Nível I, 
Grupo I, Docente - DOC, com carga horária de 20 horas semanais, 
a partir de 01.07.2010.

José Boiteux, 01 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	316/2010
PORTARIA N° 316/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
da Lei Orgânica, RESOLVE CONCEDER FÉRIAS REGULARES ao ser-
vidor, Sigmar Alfarth, relativas ao período aquisitivo de 02.01.2008 
a 01.01.2009 que serão usufruídas no período de 05.07.2010 a 
03.08.2010 de acordo com o que estabelece a Seção I do capitulo 
II, artigo 93 da Lei 170 de 28.02.92.

José Boiteux, 02 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no DOM/SC

Portaria	317/2010
PORTARIA N° 317/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 
79 da Lei Orgânica, e amparado no artigo 73, § 1º, I da Lei n° 
170 de 28.02.92 RESOLVE CONCEDER EXONERAÇÃO (a pedido) 
da servidora Lucimari de Jesus, a partir de 01.07.2010, admitida 
pela Portaria n° 239/2010 de 19.03.2010, no Cargo temporário de 
Professor NH 20 horas semanais.

José Boiteux, 02 de julho de 2010.
JOSÉ LUIZ LOPES
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na data supra

Portaria	318/2010
PORTARIA N° 318/2010
JOSÉ LUIZ LOPES, Prefeito do Município de José Boiteux, usando 
da competência privativa que lhe confere o inciso IX do artigo 79 
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Contratado: Anderson Réus Trevisol
Prazo de Vigência: 29/01/2010 à 29/07/2010
Valor: R$ 25.916,00 (vinte e cinco mil novecentos e dezesseis 
reais)

CHRISTIANO HILBERT BRIGHENTE
Diretor Geral

Contrato	13/2010
Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 13/2010
Processo Licitatório nº 15/2010 - Dispensa p/ Compras e Serviços 
nº 15/2010
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM CA-
RATER EMERGENCIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚ-
BLICO
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: Rafael Roswag Madeira
Prazo de Vigência: 29/01/2010 à 29/07/2010
Valor: R$ 25.916,00 (vinte e cinco mil novecentos e dezesseis 
reais)

CHRISTIANO HILBERT BRIGHENTE
Diretor Geral

Contrato	14/2010
Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 14/2010
Processo Licitatório nº 16/2010 - Dispensa p/ Compras e Serviços 
nº 16/2010
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM CA-
RATER EMERGENCIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚ-
BLICO
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: Eduardo Bardini Alves Fellipe
Prazo de Vigência: 29/01/2010 à 29/07/2010
Valor: R$ 25.916,00 (vinte e cinco mil novecentos e dezesseis 
reais)

CHRISTIANO HILBERT BRIGHENTE
Diretor Geral

Contrato	15/2010
Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 15/2010
Processo Licitatório nº 17/2010 - Dispensa p/ Compras e Serviços 
nº 17/2010
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM CA-
RATER EMERGENCIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚ-
BLICO
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: Mario Antonio Durli
Prazo de Vigência: 29/01/2010 à 29/07/2010
Valor: R$ 25.916,00 (vinte e cinco mil novecentos e dezesseis 
reais)

CHRISTIANO HILBERT BRIGHENTE
Diretor Geral

Contrato	16/2010
Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage

CHRISTIANO HILBERT BRIGHENTE
Diretor Geral

Contrato	09/2010
Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 09/2010
Processo Licitatório nº 11/2010 - Dispensa p/ Compras e Serviços 
nº 11/2010
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIÃO EM 
CARATER DE EMERGENCIA ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO 
PÚBLICO
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: Rogéro Ricardo Alvez Paz
Prazo de Vigência: 28/01/2010 à 28/07/2010
Valor: R$ 12.978,00 (doze mil novecentos e setenta e oito reais)

CHRISTIANO HILBERT BRIGHENTE
Diretor Geral

Contrato	10/2010
Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 10/2010
Processo Licitatório nº 12/2010 - Dispensa p/ Compras e Serviços 
nº 12/2010
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA EM CA-
RATER DE EMERGENCIA ATE A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚ-
BLICO
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: Bruna Mendes Ribeiro
Prazo de Vigência: 28/01/2010 à 28/07/2010
Valor: R$ 7.773,66 (sete mil setecentos e setenta e três reais e 
sessenta e seis centavos)

CHRISTIANO HILBERT BRIGHENTE
Diretor Geral

Contrato	11/2010
Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 11/2010
Processo Licitatório nº 13/2010 - Dispensa p/ Compras e Serviços 
nº 13/2010
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EM CARATER 
DE EMERGENCIA ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: Alair Goulart
Prazo de Vigência: 28/01/2010 à 28/07/2010
Valor: R$ 16.434,00 (dezesseis mil quatrocentos e trinta e quatro 
reais)

CHRISTIANO HILBERT BRIGHENTE
Diretor Geral

Contrato	12/2010
Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 12/2010
Processo Licitatório nº 14/2010 - Dispensa p/ Compras e Serviços 
nº 14/2010
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM CA-
RATER EMERGENCIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚ-
BLICO
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
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OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preço 
para contratação de empresa especializada para execução, de for-
ma parcelada, de impressos gráficos, destinados à Unidade Ges-
tora - Prefeitura de Luzerna e os Fundos Especiais.
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 dia 22 de Julho de 
2010.
ABERTURA DAS PROPOSTAS, CREDENCIAMENTO E SESSÃO DE 
LANCES: às 08h10min do dia 22 de Julho de 2010.
OBTENÇÃO DO EDITAL: pelo site www.luzerna.sc.gov.br 
MAIORES INFORMAÇÕES: Pelo fone/fax: (049) 3551-4700.

Edital	de	Receita
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZERNA
Des
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto nos termos do art. 2º da Lei nº 
9.452, de 20 de março de 1997, notificamos os partidos políticos, 
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com 
sede neste Município de Luzerna, a liberação de recursos financei-
ros federais do Fundo Nacional de Assistência Social:

22/06/2010 IGD Bolsa Família 326,60
30/06/2010 Piso Variável II (Infância, Idosos, Famílias) 1.000,00

Luzerna(SC), 01 de julho de 2010

NORIVAL FIORIN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2010
Processo Licitatório nº 18/2010 - Dispensa p/ Compras e Serviços 
nº 18/2010
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM CA-
RATER EMERGENCIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚ-
BLICO
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: Juliane Nunes Viana
Prazo de Vigência: 29/01/2010 à 29/07/2010
Valor: R$ 25.916,00 (vinte e cinco mil novecentos e dezesseis 
reais)

CHRISTIANO HILBERT BRIGHENTE
Diretor Geral

Contrato	17/2010
Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2010
Processo Licitatório nº 19/2010 - Dispensa p/ Compras e Serviços 
nº 19/2010
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM CA-
RATER EMERGENCIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚ-
BLICO
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: Luiz Remato Wisbeck Junior
Prazo de Vigência: 29/01/2010 à 29/07/2010
Valor: R$ 25.916,00 (vinte e cinco mil novecentos e dezesseis 
reais)

CHRISTIANO HILBERT BRIGHENTE
Diretor Geral

Contrato	18/2010
Estado de Santa Catarina
Hospital Municipal Henrique Lage
EXTRATO DE CONTRATO Nº 18/2010
Processo Licitatório nº 20/2010 - Dispensa p/ Compras e Serviços 
nº 20/2010
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO EM CA-
RATER EMERGENCIAL ATÉ A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚ-
BLICO
Contratante: Hospital Municipal Henrique Lage
Contratado: Leonardo Danielli
Prazo de Vigência: 29/01/2010 à 29/07/2010
Valor: R$ 26.083,20 (vinte e seis mil oitenta e três reais e vinte 
centavos)

CHRISTIANO HILBERT BRIGHENTE
Diretor Geral

Luzerna

Prefeitura MuniciPal

Extrato	de	edital	de	pregão	pml.019.2010
EDITAL
Pregão Presencial nº 019/2010

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 
com REGISTRO DE PREÇO.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  DE LUZERNA - FMAS                                                                      ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA                             Balancete Financeiro de 06/2010                                  Emissão: 30/06/2010

> TITULOS                                       V A L O R         > TITULOS                                       V A L O R

RECEITA ORCAMENTARIA                           1.417,97           DESPESA ORCAMENTARIA                          11.240,57

 RECEITA CORRENTE                              1.417,97            ASSISTÊNCIA SOCIAL                           11.240,57

  RECEITA PATRIMONIAL                             91,37

  TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     1.326,60

> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                    16.025,76         > DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                     1.118,03

PREVIDENCIA SOCIAL                               309,79           PREVIDENCIA SOCIAL                               309,79

 INSS                                            309,79            INSS                                            309,79

TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                      67,53           TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                     159,80

 ISS                                              14,58            ISS                                              14,58

 IRRF/GDF                                         52,95            IRRF/GDF                                        145,22

 IRRF RENDIMENTOS PESSOAS FISICAS                 52,95            IRRF RENDIMENTOS PESSOAS FISICAS                145,22

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,          551,60           EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CNPJ, CPF,          551,60

 Emprestimo Consignação Folha Besc               551,60            Emprestimo Consignação Folha Besc               551,60

DIVERSOS CONSIGNATARIOS                            5,10           DIVERSOS CONSIGNATARIOS                            5,10

 ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999              5,10            ASSOCIACOES CNPJ, CPF, UG, IG OU 999              5,10

 Contribuição ASM                                  5,10            Contribuição ASM                                  5,10

DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES CNP          91,74           DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES CNP          91,74

 Clemens Salvi Klein                               9,90            Clemens Salvi Klein                               9,90

 Antonio Darci Bandeira                           38,28            Antonio Darci Bandeira                           38,28

 Odete Salvador Pagliarin                         43,56            Odete Salvador Pagliarin                         43,56

REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS            15.000,00

 REPASSE RECEBIDO PREFEITURA MUNICIPAL D      15.000,00

> DESPESA EMPENHADA                             11.240,57         > DESPESA PAGA                                   9.852,02

 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES      11.240,57           CREDITO LIQUIDADO                              9.852,02

                                                                   CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE       9.852,02

> SALDOS ANTERIORES                             22.308,94         > SALDOS ATUAIS                                 28.782,62

APLICACOES FINANCEIRAS                        18.264,04           APLICACOES FINANCEIRAS                        24.117,12

BANCO DO BRASIL                                4.044,90           BANCO DO BRASIL                                4.665,50

> TOTAL                                         50.993,24         > TOTAL                                         50.993,24

                                          ___________________________________     ___________________________________

                                                     Gestor do FMAS                       Contador SC20394/0-8

                                                     ORLANDO FAVERO                       MARIA INÊS DALLOLMO

Balancete	Financeiro	FMAS
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LUZERNA - FIA                                                     ANEXO TC-05

ESTADO DE SANTA CATARINA                             Balancete Financeiro de 06/2010                                  Emissão: 30/06/2010

> TITULOS                                       V A L O R         > TITULOS                                       V A L O R

RECEITA ORCAMENTARIA                              32,85           DESPESA ORCAMENTARIA                           6.352,80

 RECEITA CORRENTE                                 32,85            ASSISTÊNCIA SOCIAL                            6.352,80

  RECEITA PATRIMONIAL                             32,85

> RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                     8.471,30         > DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                       481,20

PREVIDENCIA SOCIAL                               188,22           PREVIDENCIA SOCIAL                               188,22

 INSS                                            188,22            INSS                                            188,22

TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                      60,66           TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL                      70,56

 ISS                                              60,66            ISS                                              70,56

DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES CNP         222,42           DEPOSITOS RETIDOS SOBRE FORNECEDORES CNP         222,42

 Joel Rosa                                       123,20            Joel Rosa                                       123,20

 Rodrigo Cerino da Silva                          29,92            Rodrigo Cerino da Silva                          29,92

 Gizelle Adriana Melere                           69,30            Gizelle Adriana Melere                           69,30

REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS             8.000,00

 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPA       8.000,00

> DESPESA EMPENHADA                              6.352,80         > DESPESA PAGA                                   7.743,13

 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CELULA DES       6.352,80           CREDITO LIQUIDADO                              7.743,13

                                                                   CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO CELULA DE       7.743,13

> SALDOS ANTERIORES                              5.758,54         > SALDOS ATUAIS                                  6.038,36

APLICACOES FINANCEIRAS                         5.758,54           APLICACOES FINANCEIRAS                         6.038,36

> TOTAL                                         20.615,49         > TOTAL                                         20.615,49

                                          ___________________________________     ___________________________________

                                                    Gestor do FMDCA                    Contadora CRC/SC20394-O/8

                                                  CANDIDO HELIO DADALT                    MARIA INÊS DALLOLMO

Balancete	Financeiro	FMDCAL
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ticos do Município de Massaranduba, revisão geral anual incidente 
sobre os vencimentos e funções gratificadas, a partir de 01 de 
Julho de 2010, na seguinte forma:

I - revisão geral anual na ordem de 5,32% (cinco vírgula trinta 
e dois por cento) correspondente ao índice inflacionário medido 
pelo INPC no período compreendido entre junho de 2009 a maio 
de 2010, sobre os vencimentos dos cargos do quadro dos servido-
res públicos municipais ativos e inativos, comissionados, funções 
gratificadas e aos agentes políticos .

Art. 2º. As despesas provenientes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações próprias do Orçamento vigente.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA EM, 06 DE JULHO DE 
2010.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente da data supra, 

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretario de Administração e Finanças

Decreto	Nº.	1977	de	30	de	Junho	de	2010
DECRETO Nº. 1977 DE 30 DE JUNHO DE 2010 

Abre Crédito Suplementar

O Prefeito do Município de Massaranduba (SC) no uso de suas 
atribuições e de acordo com a Lei nº. 1134 de 17 de Novembro 
de 2009, DECRETA:
Art.1º. Fica aberto o crédito suplementar no valor de R$ 3.500,00 
(Três mil e quinhentos reais), conforme programa e verba abaixo 
discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0601 - GERENCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0601.010.305.0100.2039 - Prevenção e Controle Epidemiológico
0601 - 33903900 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0601 - 16602 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD ..R$ 3.500,00

Art. 2º. Os recursos para atender o crédito acima especificado, 
decorrerão da anulação no valor de R$ 3.500,00 (Três mil e qui-
nhentos reais) do programa e verbas abaixo discriminados:

0600 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0601 - GERENCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
0601.010.305.0100.2039 - Prevenção e Controle Epidemiológico
0601 - 33903600 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0601 - 16602 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD ..R$ 1.000,00
0601 - 44905200 - Equipamento e Material Permanente
0601 - 16602 - Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD ..R$ 2.500,00

Art. 3º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Paço Municipal de Massaranduba, em 30 de Junho de 2010
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente na data supra
MAURICIO PRAWUTZKI
Secret. Adm. e Finanças

Massaranduba

Prefeitura MuniciPal

Lei	Nº	1184/2010
LEI Nº 1184/2010 
AUTORIZA O PODER PÚBLICO MUNICIPAL A FIRMAR CONVÊNIO 
COM O MUNICÍPIO DE GUARAMIRIM, PARA EXECUÇÃO DE POLÍ-
TICAS PÚBLICAS DE ABRIGAMENTO DE MENORES.

MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaran-
duba (SC), faz saber a todos os habitantes deste Município, que 
a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Público Municipal autorizado a firmar convê-
nio com o Município de Guaramirim, para a execução de políticas 
públicas de abrigamento de menores em situação de risco, como 
parte inerente da política de atendimento à criança e ao adoles-
cente no Município.

§1º O abrigamento atenderá crianças e adolescentes do Município 
que tenham seus direitos ameaçados ou violados, vitimados de 
violência sexual, física, psicológica, negligência e em situação de 
abandono, entre outros, e que necessitem de proteção.

§2º O abrigamento não exclui a possibilidade de implantação do 
Programa Família Acolhedora de Crianças e Adolescentes, previsto 
na Lei n.º 1143/2009, de Massaranduba.

Art. 2º Para fins de abrigamento de menores, o Município de Gua-
ramirim destinará vagas no Lar da Criança Marcos Valdir Moroso, 
órgão componente da estrutura do Poder Executivo Municipal de 
Guaramirim, criado pela Lei Municipal n.º 3723/2010 de 17 de 
maio de 2010 .

Art. 3º Para consecução dos objetivos desta Lei, o Município de 
Massaranduba destinará, como contraprestação pecuniária, o va-
lor mensal de até R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), pro-
venientes do Orçamento Municipal - Exercício 2010, nas rubricas 
33.50.41.00.

Art. 4º As ações pertinentes a cada um dos partícipes serão deta-
lhadas no ato de convênio.

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

PAÇO MUNICIPAL DE MASSARANDUBA EM, 06 DE JULHO DE 
2010.
MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito Municipal

Publicado no expediente da data supra, 

MAURICIO PRAWUTZKI
Secretario de Administração e Finanças

Lei	Nº	1185/2010
LEI Nº 1185/2010
Dispõe sobre Revisão Geral Anual aos Servidores e aos Agentes 
Políticos do Município de Massaranduba.

MÁRIO FERNANDO REINKE, Prefeito do Município de Massaran-
duba (SC) faz saber a todos os habitantes deste Município, que 
a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte LEI:

Art.1º. Fica concedido aos Servidores Públicos e aos Agentes Polí-
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- SAMAE
torna público que todas as inscrições referentes ao Edital de Con-
curso Público Nº 001/2010, foram HOMOLOGADAS, a lista com-
pleta com os nomes dos inscritos está afixada no mural de publi-
cações da Prefeitura Municipal.
Realização das provas:
Provas Escritas: Serão realizadas às 13:30 horas do dia 17.07.2010, 
nas dependências da Escola de Educação Básica Municipal Inês 
Tonelli Nápole, sito a Rua Luiza Nápole Canela nº 1046 no centro 
da cidade de Meleiro - SC.
Provas Práticas: Serão realizadas no dia 17.07.2010, nos seguintes 
locais e horários:

Cargos Nº Inscritos Local das Provas Horário

Operador de ETA/EETE - SAMAE 07 SAMAE 10:00

Encanador - SAMAE 01 SAMAE 10:00

Comunica que as provas serão realizadas de acordo com as instru-
ções contidas no Edital de Concurso Público .
Comunica também que o candidato que não comparecer para a 
realização da prova prática,, ou chegar depois do horário marca-
do, será eliminado do mesmo.

Meleiro, 01 de julho de 2010.
EVERALDO MARTINS
Diretor SAMAE

Lista	dos	Candidatos	Inscritos
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Meleiro
Edital de Processo Seletivo Nº 001/2010

LISTA DOS CANDIDATOS INSCRITOS

O Prefeito Municipal, homologa e torna público a Lista de Candi-
datos inscritos, conforme estabelecido no Edital de Processo Se-
letivo Nº 001/2010

01 - ACS 01 - MICRO ÁREA 06 - Boa Vista, Vila Cega, Linha São 
José - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
110 Simoni Salvalaio
223 Sirlei de Fátima Possamai Pagnan
266 Monize Bonfante Laurindo
Total = 03 

02 - ACS 01 - MICRO ÁREA 07 - Boca do Pique, Pique do Meio, 
Jacaré, Linha Bonfante - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
219 Clair de Pra Ghellere
301 Fernanda Dal Pont
Total = 02 

03 - ACS 01 - MICRO ÁREA 08 - Centro - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
160 Virginia Dal Pont Carboni Delfino
152 Lucia da Gloria Zeferino Carvalho
Total = 02 

04 - ACS 01 - MICRO ÁREA 09 - Centro - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
082 Maira Consenso Polli
270 Maria Aparecida Natal Mateus
320 Luciana Faustino
Total = 03 

Meleiro

Prefeitura MuniciPal

Portaria	n.º	166/2010
PORTARIA n.º 166/2010
TRATA DO RETORNO DE LICENÇA SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o artigo 51, da Lei Orgânica do Mu-
nicípio, e em conformidade com a Lei n.º 1409/2009, de 28 de 
dezembro de 2009, RESOLVE:
R E T O R N A R 

Art. 1.º Da licença saúde, o servidor JORGE LUIZ CARVALHO CO-
RAL, ocupante do cargo de Professor, com carga horária de 20 
(vinte) horas semanais , em virtude de termino de beneficio junto 
a Previdência Social.

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

Art 3.º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a 
Portaria n.º 129/2010.

Meleiro, 6 de Julho de 2010.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.
JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Concorrencia	Publica	N.º	048/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRENCIA PUBLICA N.º 048/2010

O MUNICIPIO DE MELEIRO, torna público para conhecimento dos 
interessados que no dia 19/08/2010, às 10:00 horas estará reali-
zando a reunião de recebimento das propostas da CONCORREN-
CIA PUBLICA N.º 048/2010, que tem como objeto a Exploração 
dos Serviços de Táxi no Município de Meleiro. A integra do Edital e 
maiores informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
de Meleiro, sito a Rua Sete de Setembro, 371 - Meleiro/SC, no 
horário das 7:30 às 11:30 horas e das 13:00 horas às 17:00 horas, 
de Segunda a Sexta-Feira ou pelo fone 0XX48-5371110. A retirada 
do Edital poderá ser feita no site www.meleiro.sc.gov.br .

Meleiro, 06 de julho de 2010.

JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Homologação	de	Inscrições
Estado de Santa Catarina
Serviço Autônomo Municipal de Água e Saneamento de Meleiro 
- SAMAE
Edital de Concurso Público Nº 001/2010

HOMOLOGAÇÃO DE INSCRIÇÕES

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Saneamento de Meleiro 
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15 - ACS 02 - MICRO ÁREA 05 - Sanga Grande, parte da Vila União 
e Volta do Eucalipto - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
047 Jovane Martins
249 Camila dos Santos
Total = 02 

16 - ACS 02 - MICRO ÁREA 06 - Parte da Sanga Grande, Júndia e 
Alto Rio Júndia - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
Total = 00 

Comunica ainda que as provas serão realizadas às 13:30 horas do 
dia 17.07.2010, nas dependências da Escola de Educação Básica 
de Meleiro, sito a Rua Sete de Setembro nº 600, no centro da 
cidade de Meleiro - SC.

Meleiro, 01 de julho de 2010.
JONNEI ZANETTE 
Prefeito Municipal

Lista	dos	Candidatos	Inscritos
Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Meleiro
Edital de Concurso Público Nº 001/2010

LISTA DOS CANDIDATOS INSCRITOS

O Prefeito Municipal, homologa e torna público a Lista de Can-
didatos inscritos, conforme estabelecido no Edital de Concurso 
Público Nº 001/2010

01 - Advogado - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
038 Thiago Manfredini Zanette
044 Daiane Perucch de Oliveira
058 Gunter Backes
097 Diorginis Castagnel
108 Liziane Gomes Nazario
111 Roni Coelho Rosso
130 Fabio Visintin
133 Daniela Vigarani
146 Marlene Comper Nazario
147 Jair Jose Nazario
172 Sandro Morigi
179 Giovana Cristina Slomp de Oliveira
187 Fernanda Michels Bianchi
189 Michael Isoppo Coelho
195 Grasieli Costa Tiscoski Antunes
201 Stefan Leonardo Von Muhlen
221 Fabrício Trevisol Bordignon
236 Carlos Saturnino Soares Junior
244 Marco Antonio Alborghetti
251 Jerusa dos Santos Garcia
258 Morgana Bada Caldas
292 Elaine Bitencourt dos Santos
296 Nazareno Valim de Souza
316 Michel Piazza Rossi
334 Áurea Cristina Broering Fortes dos Santos
Total = 25 

02 - Psicólogo (Educação) - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
066 Geise Recchia
112 Priscilla Tietbohl da Silva
113 Jose Luis Machado

05 - ACS 01 - MICRO ÁREA 10 - Jardim Itália, Rio Morto - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
057 Rosane Pereira Velho Ortolan
307 Laís Mattos
310 Jéssica Zeferino Gomes
Total = 03 

06 - ACS 01 - MICRO ÁREA 11 - Centro - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
235 Maria Jose Nandi Florêncio Nazario
Total = 01 

07 - ACS 01 - MICRO ÁREA 12 - Morro do Bodoque, Sanga da 
Areia, Novo Horizonte, Novo Paraíso - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
050 Adria Simoni Goulart
159 Carla Bortolotto Bonfante
Total = 02 

08 - ACS 01 - MICRO ÁREA 13 - Estreito - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
094 Nilciane Arigoni Corneo
Total = 02 

09 - ACS 01 - MICRO ÁREA 14 - Por do Sol, Jardim Itália (parte) 
- 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
020 Juliana Torossi da Silva
125 Nelsi Cardoso Coelho
Total = 02 

10 - ACS 01 - MICRO ÁREA 15 - Vila Zanette, Poço Verde - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
095 Lorizete Becker
218 Angélica Pagnan
Total = 02 

11 - ACS 02 - MICRO ÁREA 01 - Sapiranga, Barra do Júndia, For-
quilha Rocha Machado parte da Rod. SC 449 - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
084 Suelem Mota Valnier
Total = 01 

12 - ACS 02 - MICRO ÁREA 02 - Centro da Sapiranga, Linha Zenke 
- 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
136 Andréia Acordi Fermo
164 Zalem Bordignon dos Santos
Total = 02 

13 - ACS 02 - MICRO ÁREA 03 - Tranqueiras, Manoel Alves, parte 
da Vila União, Limeira - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
049 Zilda Carboni Miot
135 Shirley Michels Benedet da Boit
197 Cleidiane Pedro Mota
Total = 03 

14 - ACS 02 - MICRO ÁREA 04 - Barra do Cedro, Jacaré - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
234 Diandra Felisberto
256 Bruna Felisberto
Total = 02 
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026 Ana Karina Cirimbeli Coral Tournier
034 Vanessa Mafioletti Mota Machado 
035 Luana Luiz José
087 Aracelli Raquel Cutrim De Araújo
099 Aline Machado Barbosa
102 Aline Ghellere
109 Rosilane Maria de Bem Caldas
117 Janaina Borba Isoppo Rocho
122 Bruna Teixeira da Silva
140 Débora Matos Benedet
142 Stela Maris Bristot Motta
153 Flavia de Freitas Vicente
154 Camila Corrêa de Oliveira
155 Taise Rocha Macedo
161 Liliane Damásio de Souza Armando
163 Carolina Luchtemberg Nagel
165 Giseli Scandolara Bosa
166 Paula Pokamaja Teixeira
178 Janaina dos Santos Lessa
181 Ângela Cristina Pereira Silveira
182 Rosilene Borges
183 Julisbel Costa Lucio
185 Michele Alves Costa
186 Fernanda Timboni Pessi
198 Daiane Biff
207 Cristiane dos Santos Buzzello
209 Karina Sartor Demo
211 Luana Marcomin Rabelo
212 Viviane Alano da Silva da Rosa
214 Marileia Peterle
215 Marivania Martins Cardoso
216 Fernanda Ferro Dal Pont
222 Andréia Rocha de Freitas
224 Diandra Limas do Carmo
225 Daniela Triches Feltrin
226 Gisele Luiziane da Silva Fagundes
228 Ana Elisa Carminatti
237 Gisele Kristine Bitencourt dos Santos Rossi 
238 Graziela Minatto de Souza
241 Tânia Alexandre Mota
242 Gertrudes Scarabelot Monteiro
245 Débora Peterle Conti
253 Joaina dos Santos Scheffer
262 Christina Buss Bortolatto
263 Fernanda Algarve Antunes
267 Mayara Motta dos Santos
273 Sianna Cordova Nunes
280 Janete Marangoni Bonotto
283 Joselli Claudino da Cunha Gomes
284 Claudia Claudino da Cunha
288 Elizandra Michels
295 Anita Valim de Souza
306 Patrícia Eing Martins
312 Carla Cristina Dordetti Ribeiro
319 Marli Salete da Silva
323 Mariângela dos Passos Hilário
326 Katiana Scarpari
327 Nayane de Aguiar
331 Daiana Paula Sangaletti
Total = 62 

09 - Odontólogo PSF - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
042 Alexandre de Magalhães Youssef
046 Aliden William Robaski
098 Daniela Fabiana Marolla
103 Anabelle de Pelegrini
104 Gustavo Thome da Silva

128 Thais Alves Martins
196 Ana de Souza Soccas Sazan
200 Evanir Bonfanti Rosa
203 Andréia de Stefani
252 Melissa Boeira Zapala
257 Gigliola Olivo Cirimbelli
260 Marisete Osório Monteiro
261 Jaqueline Klein Simionato
275 Joseane Nazario
279 Simoni de Oliveira Mota
281 Douglas Piazzoli Canever
294 Angeli Daros
297 Taianara Valin Souza
302 Alessandra Simoni
Total = 17 

03 - Farmacêutico - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
067 Daiani Mezzari
143 Mariana Hahn Monteiro de Souza
148 Francine Zanette
246 Karoline Citadin
289 Anne Mary Destro
293 Adaiane Daros
Total = 06 

04 - Fonoaudiólogo (Educação) - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
303 Josiane Biz
Total = 01 

05 - Nutricionista (Educação) - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
065 Rubia Antero Daniel
077 Poliana Ghisi Minatto
123 Talita Colombo Ostetto
129 Bruna Miglioronza
137 Eduarda Dal Pont
138 Jaqueline Nunes Valerim
149 Cleonir Berti Topanotti
173 Tatiana Amboni
300 Priscila Scoppel
304 Isadora Favilla Baratella Nogueira
318 Cristina Frasson da Silva
324 Kátia Regina dos Santos
Total = 12 

06 - Agente em Informática (Educação) - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
170 Deive Cris Estery
Total = 01 

07 - Médico PSF - 02 vagas

Número Inscrição Nome Candidato
027 Ronaldo Manfredini Vassoler
096 Cintia Linhares E Souza
192 Lorena Silva da Rosa Rodrigues
247 Lucas Everton Leite Tournier
291 Sandro Effting
Total = 05 

08 - Enfermeiro PSF - 02 vagas

Número Inscrição Nome Candidato
010 Edenilce Jorge de Souza
015 Luciane Souto Silva
023 Silvana Maria Castelo Veras
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141 Suélen Martins Fabris
144 Tatiana Marcelino de Freitas
150 Adriana Lodeti
156 Miriam Borges Baltazar Borges
158 Fabiane Martini
167 Augustinho Sehnem
169 Camila da Rosa Souza
188 Rosilane de Bitencourt M. Magagnin
191 Zenio Machado Scarabelot
202 Ester da Silva
204 Odecia Almeida de Souza
206 Daiani Macarini
210 Tayse Conti
213 Gjean Albano
220 Mariza Cândido
231 Suzana Cardoso Demetrio
239 Daiane Daniel
265 Crichele Salvaro
274 Francine Cardoso
277 Katrine Casagrande
298 Flavia Dal Pont Tomazi
299 Iraci Cândido Neto
308 Leonardo Assis Patrício
313 Deyse Nara Correa
315  Vanessa Borges
317 Henrique Mota Teixeira
322 Silvia Consenço Casagrande
328 Fabio da Silva
329 Rafael Maciel Mota
330 Raquel Mizegenski Somariva
335 Ana Paula Rocha
336 Silvana Espindula da Rosa
337 Enio Serafim de Araújo
338 Anelize Longaretti Toldo
Total = 67 

12 - Auxiliar de Enfermagem PSF - 02 vagas

Número Inscrição Nome Candidato
019 Maria Eunice Américo Damásio
040 Mônica Dal Pont Bonfanti
105 Jacira Peterle
145 Patrícia Sartor Baesso
248 Cristiani Felisberto
271 Obertina Lima Ferreira
Total = 06 

13 - Mecânico - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
090 Adriano Benedet
Total = 01 

14 - Lavador/Engraxador - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
Total = 00 

15 - Motorista - 03 vagas

Número Inscrição Nome Candidato
002 Leoni Albano
007 Saudi Alexandre
008 Mario Alberto Feghera
009 Jucivan dos Santos de Jesus Marques
014 João Batista de Oliveira
017 Vanoir Machado Berti
018 Amilton Gonçalves
024 Fabio Klein
029 Jose Fagundes Vieira
032 Fernando Magagnin

116 Marcelo Tomaz da Silva
126 Daniela Zuchetto
139 Mateus Maccarini Peruchi
151 Guido Antonio Canela
157 Graciela Jaques
227 Felipe Cechinel Veronez
229 Elton Grechi de Oliveira
230 Liana Grechi de Oliveira
264 André Luiz Peruchi
285 Carulini Beck Bardini
286 Natalia Spillere Rovaris
311 Juliana Esmanhotto de Almeida
Total = 17 

10 - Fisioterapeuta - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
043 Diego de Boni
088 Camila Zapalla Gonzalez
131 Tamires Zapelini Dalponte
132 Ane Ronchi Brunelli
134 Giovanna Daniel Dal Toé
168 Bárbara Rovaris de Luca
184 Morgana Cardoso
190 Rodrigo Teixeira Rodrigues
193 Karoline Souza Scarabelot
194 Ana Claudia Medeiros da Silva
199 Cristina Zocche Daros
255 Arachelis da Silva Luzietti
272 Katiani Venson
278 Luciane Bonoto Dorneles
287 Monia Bardini Pietsch
Total = 15 

11 - Agente Administrativo - 03 vagas

Número Inscrição Nome Candidato
001 Aide Grasiela Macarini
003 Viviana Cristina Rocha
005 Maribel Silvestre Zanelatto
022 Giovanna Mazzuchetti
025 Douglas Vieira Silvério
028 Rosangela dos Santos Valnier
030 Catia Carmargo Brembati
031 Mayra Teodoro Longaretti
033 Dania Martinelo Buzanelo
036 Lívia Gonçalves Rocha Pasini
041 Erica Cividini Scardueli
048 Joelma Mota
051 Elizabete Cristina Rocha
053 Priscila Presa Ronsani
056 Flavia Minatto
063 Samanda Torquato
069 Vânia Scarpari
072 Mauricio Jose Pereira
073 Tatiane de Souza Fernandes de Freitas
074 Rubia Nara Rabello
080 Janaina Fabris Dal Pont
081 Viviane Rocha Pirola
091 Roselaine Sartor Manfredini
092 Thais Peruchi Scarpari
101 Maite Bordignon Scarabelot
106 Renata Tramontin Tonetto
107 Vanessa Fernandes Xavier
115 Adriana Zanette Magagnin
118 Patrik Pagnan Tonetto
119 Patricia Maciel
121 Marcos Adriano Dal Pont
124 Luciano Pucci Grebel
127 Sabrina Pereira Pietsch Benedet
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Realização das provas:

Provas Escritas: Serão realizadas às 13:30 horas do dia 17.07.2010, 
nas dependências da Escola de Educação Básica de Meleiro, sito 
a Rua Sete de Setembro nº 600, no centro da cidade de Meleiro 
- SC.

Provas Práticas: Serão realizadas no dia 17.07.2010, nos seguintes 
locais e horários:

Cargos Nº Inscritos Local Das Provas Horário

Mecânico 01 Garagem da Prefeitura 09:00 

Pintor 02 Garagem da Prefeitura 09:00

Auxiliar de Serviços 
Gerais – Trabalhador 

Braçal
01 Garagem da Prefeitura 09:00

Operador de ETA/EETE 
- SAMAE

07 SAMAE 10:00

Encanador - SAMAE 01 SAMAE 10:00

Motorista 32

Escola de Educação 
Básica Municipal Inês 

Tonelli Nápole - Rua Luiza 
Nápole Canela nº 1046 
no  centro da cidade de  

Meleiro.

13:00

Comunica que as provas serão realizadas de acordo com as instru-
ções contidas no Edital de Concurso Público .
Comunica também que o candidato que não comparecer para a 
realização da prova prática,, ou chegar depois do horário marca-
do, será eliminado do mesmo.

Meleiro, em 01 de julho de 2010.
JONNEI ZANETTE 
Prefeito Municipal

Lista	dos	Candidatos	Inscritos
Estado de Santa Catarina
Serviço Autônomo Municipal de Água e Saneamento de Meleiro 
- SAMAE
Edital de Concurso Público Nº 001/2010

LISTA DOS CANDIDATOS INSCRITOS

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Saneamento de Meleiro 
- SAMAE, homologa 
e torna público a Lista de Candidatos inscritos, conforme estabe-
lecido no Edital de Concurso Público Nº 001/2010

01 - Químico - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
208 Daine De Luca
Total = 01 

02 - Agente Administrativo - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
174 Mônica Grasiele Burigo
232 Adriana Lauffer Dornelles
305 Eloísa Dal Pont
Total = 03 

03 - Operador de Estação de (ETA/ETE) - 03 vagas

Número Inscrição Nome Candidato
054 Rogger Sartori Manfredini

037 Sidinei da Rosa
052 Fernanda Carboni
055 Rinaldo Teixeira
059 Rodimar Mota
060 Manoel dos Santos
061 Vantoir da Rocha Torquato
068 Mauricio Santos de Oliveira
070 Valmir Manenti
071 Anderson Scardueli
085 Ivonir Clemes
086 Lindomar Francisco Damasio
089 Valdemar Luiz Panhan
100 Wanderlei Zanette Rossi
175 Valnei Rocha
250 Rafael Luis Alves
254 Enedir Izé de Souza
259 Murilo de Aguiar
269 Marcos Elias Alves
321 Graziela da Silva
325 João Batista Machado Gomes
332 David Cardoso Genuíno
333 Eloir Izé de Souza
Total = 32 

16 - Pintor - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
006 Mario Zanelatto
171 Dinomar Vieira da Costa
Total = 02 

17 - Auxiliar de Serviços Gerais (limpeza, merenda) - 03 vagas

Número Inscrição Nome Candidato
011 Maria Albertina Feghera
012 Lucia Cateles
013 Judite Machado Martins
016 Albina Gomes de Carvalho
021 Teresinha Martins Pagnan
039 Fernanda Schuvartz Carboni
045 Amarfelina Mota da Boit
062 Eliete Minatto Torquato
064 Chaiane Machado Alexandre Scarpari
075 Terezinha das Graças Zuchinali Pasini
076 Josepina Alessio Zanelatto
078 Elisabete Luis
079 Gloria Luzia Corrêa
083 Fabiana Alves da Silva
093 Leliane Peruchi Scarpari
114 Eliane Manfioletti
176 Edina Regina Delfes
177 Luceia Pagnan Maia

217 Márcia Daniel
240 Ivanir Costa de Souza Peterle
243 Solange Rocha Rosso
276 Rosangela Mezari Dordete
282 Daiane Seberino da Silva Vieira
290 Nádia Maria Zanelatto Lodete
309 Elis Regina Américo
Total = 25 

18 - Auxiliar de Serviços Gerais (Braçal) - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
004 Juliano Xavier de Moura
Total = 01 
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Meleiro, 06 de julho de 2010.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Nova Trento

Prefeitura MuniciPal

Decreto	N°	062/2010
DECRETO nº 62 /2010

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação amigável 
ou judicial as áreas de terra que especifica e dá outras providên-
cias.

O Prefeito Municipal DE NOVA TRENTO, ORIVAN JARBAS ORSI, no 
uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 30, incisos I 
e VIII da CF; artigo 10, inciso I, alínea f, e artigo 94, inciso VII, da 
Lei Orgânica do Município de Nova Trento, e demais dispositivos 
legais pertinentes:
CONSIDERANDO a necessidade de promoção de obra de interes-
se público, a qual tem como objetivo possibilitar o escoamento 
das águas represadas ao longo do quilômetro cinquenta e três da 
Rodovia SC-411, quando da ocorrência de elevada precipitação 
pluviométrica;
CONSIDERANDO a aprovação de projeto pelo Departamento Es-
tadual de Infraestrutura - DEINFRA, devidamente licenciado pelos 
Órgãos Ambientais competentes, bem como a dotação de recur-
sos financeiros que alcançam o montante de R$ 588.323,38 (qui-
nhentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e três reais e trinta 
e oito centavos), participando o Município com a disponibilização 
de área que viabilize a execução da obra;
CONSIDERANDO que de há muito as residências localizadas no 
Bairro Besenello e região circundante vêm sofrendo com constan-
tes alagamentos, gerando prejuízos aos particulares e a própria 
Administração Municipal;
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de desapro-
priação, amigável ou judicial, em caráter de urgência, as áreas 
de terras descritas nos itens abaixo, constantes do Levantamento 
Topográfico anexo, o qual faz parte integrante deste Decreto:
a) Um terreno urbano, sem benfeitorias, com área de 4.268,95m² 
(quatro mil duzentos e sessenta e oito metros e noventa e cinco 
centímetros quadrados), com as seguintes medidas e confronta-
ções: Frente: ao Norte, medindo 64,10 metros em duas linhas, 
sendo que a primeira linha no sentido (NORDESTE) mede 17,61 
metros, no acompanhamento da Rua dos Imigrantes, daí a segun-
da linha faz um repiquete no sentido (OESTE-LESTE), medindo a 
distância de 46,49 metros, extremando com Área 01 - Área de de-
sapropriação; Fundos: ao SUL medindo 50,02 metros, sendo que 
37,93 metros extremam com a área 03 - Área de desapropriação 
referente à matrícula nº 8.183, em nome de Joãozinho Speranzini, 
e 12,09 metros extremam com terras de Laura Orsi; Lado Direi-
to: ao LESTE, medindo 70,37 metros, no acompanhamento do 
Caminho Particular, e; Lado Esquerdo: ao oeste, medindo 76,28 
metros, extremando com terras de Laura Orsi; matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João Batista 
sob o n° 8.184, em nome de Celso Speranzini, cadastrado no se-
tor de tributos deste Município sob o nº 4.091.
b) Um terreno urbano, sem benfeitorias, com área de 3.871,14m² 
(três mil, oitocentos e setenta e um metros e quatorze centíme-
tros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: 
Frente: ao Norte, medindo 56,82 metros, sendo que 37,93 metros 
extremam com Área 02 - Área de desapropriação referente à ma-
trícula nº 8.184, em nome de Celso Speranzini, e 18,89 metros 

120 Juliano Fernandes
180 Luiz Henrique Stradioto
205 Carlos Alberto da Silva
233 Jakson Cristiano Matos
268 Marcio Rene Recchia
314 Rudinei Evangelista
Total = 07 

04 - Encanador - 01 vaga

Número Inscrição Nome Candidato
162 Rafael Serafim Gonçalves
Total =01 

Realização das provas:
Provas Escritas: Serão realizadas às 13:30 horas do dia 17.07.2010, 
nas dependências da Escola de Educação Básica de Meleiro, sito a 
Rua Sete de Setembro no centro da cidade de Meleiro - SC.
Provas Práticas: Serão realizadas no dia 17.07.2010, nos seguintes 
locais e horários:

Cargos Nº Inscritos Local Das Provas Horário

Mecânico 01 Garagem da Prefeitura 09:00 

Pintor 02 Garagem da Prefeitura 09:00

Auxiliar de Serviços 
Gerais – Trabalhador 

Braçal
01 Garagem da Prefeitura 09:00

Operador de ETA/EETE 
- SAMAE

07 SAMAE 10:00

Encanador - SAMAE 01 SAMAE 10:00

Motorista 32

Escola de Educação 
Básica Municipal Inês 

Tonelli Nápole - Rua Luiza 
Nápole Canela nº 1046 
no  centro da cidade de  

Meleiro.

13:00

Comunica que as provas serão realizadas de acordo com as instru-
ções contidas no Edital de Concurso Público .
Comunica também que o candidato que não comparecer para a 
realização da prova prática,, ou chegar depois do horário marca-
do, será eliminado do mesmo.

Meleiro, 01 de julho de 2010.
EVERALDO MARTINS 
Diretor da SAMAE

LeiLÃO	N.º	047/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELEIRO

AVISO DE LICITAÇÃO 
LEILÃO N.º 047/2010

O MUNICIPIO DE MELEIRO torna público para conhecimento dos 
interessados que no dia 09/08/2010, às 09:00 horas estará rea-
lizando a reunião de recebimento das propostas de LEILÃO N.º 
047/2010, objetivando a Venda de Bens Móveis Inservíveis (má-
quinas e equipamentos) para a Administração, sendo a presente 
licitação do tipo Maior Lance por Item.
A integra do Edital e maiores informações poderão ser obtidas na 
Prefeitura Municipal de Meleiro, sito a Rua Sete de Setembro, 371 
Meleiro/SC, no horário das 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 
horas de Segunda a Sexta-Feira ou pelo fone 0XX48-5371110. 
A retirada do Edital poderá ser feita no endereço acima citado.
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ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

Carta	Convite	Nº	012/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 069/2010 - Carta Convite nº 012/2010
Objeto: A presente licitação tem por objeto a Contratação de Pro-
fissional para prestação de Serviços de Consultoria na área de En-
genharia Civil, de acordo com as exigências constantes do anexo 
I deste Convite. Será desclassificada a proposta de preço que não 
atender às exigências contidas no presente Convite, ou apresentar 
valor mensal superior a R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Julgamento: Menor Preço Global. Entrega dos envelopes e Aber-
tura das Propostas: 16/07/2010 às 10:00 horas.
Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, 
Centro, Fone: 48.32673215 www.novatrento.sc.gov.br. 

ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

extremam no acompanhamento do Caminho Particular, e com ter-
ras de Luiz Sgrott; Fundos: ao SUL medindo 72,80 metros, sendo 
que 31,52 metros extremam com a Área 04 - Área de desapro-
priação referente à matrícula nº 1.009, em nome de Ada Maria 
Cipriani Abelino, e 41,28 metros, com terras de Goretilde Cucco; 
Lado Direito: ao LESTE, medindo 62,95 metros, extremando com 
terras de Luiz Sgrott, e; Lado Esquerdo: ao oeste, medindo 64,65 
metros, extremando com terras de Laura Orsi; matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João Batista 
sob o n° 8.183, em nome de Joãozinho Speranzini, cadastrado no 
setor de tributos deste Município sob o nº 2.263.
c) Um terreno urbano, sem benfeitorias, com área de 2.314,34m² 
(dois mil, trezentos e quatorze metros e trinta e quatro centí-
metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: 
Frente: ao Norte, medindo 31,52 metros, extremando com Área 
03 - Área de desapropriação referente à matrícula nº 8.183, em 
nome de Joãozinho Speranzini; Fundos: ao SUL medindo 23,31 
metros, no acompanhamento do Rio Tijucas; Lado Direito: ao 
LESTE, medindo 85,95 metros, extremando com terras de Antô-
nio Cipriani, e; Lado Esquerdo: ao oeste, medindo 83,61 metros, 
extremando com terras de Valdir Piva; matriculado no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de São João Batista sob o 
n° 1.009, em nome de Ada Maria Cipriani Abelino, cadastrado no 
setor de tributos deste Município sob o nº 2.467.
Art. 2º - As áreas especificadas no artigo primeiro serão destina-
das para o fim exclusivo de execução de obra pública consistente 
em "Bueiro Duplo Celular de Concreto, de Seção 2,0 x 2,0, no 
KM 53 + 750 da Rodovia SC-411, Trecho: Nova Trento/São João 
Batista", a qual será promovida sob a responsabilidade técnica e 
orçamentária do Departamento Estadual de Infraestrutura - DEIN-
FRA, em parceria com o Município de Nova Trento/SC.
Art. 3º - É atribuído caráter de urgência a esta desapropriação 
nos termos do artigo 15 do Decreto Lei n° 3.365, de 21 de junho 
de 1941.
Art. 4º - As despesas decorrentes da desapropriação dos imóveis 
descritos no art. 1º correrão por conta de dotação orçamentária 
própria.
Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Registre-se e publique-se na forma da Lei.

Nova Trento/SC, 01 de julho de 2010.
ORIVAN JARBAS ORSI
Prefeito Municipal

MOISÉS CIPRIANI
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Carta	Convite	Nº	011/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TRENTO

Processo Licitatório nº 068/2010 - Carta Convite nº 011/2010
Objeto: A presente licitação tem por objeto a Contratação de Em-
presa para fornecimento de Material e Mão de Obra para a imple-
mentação de dois Portais de Entrada, que serão construídos na SC 
411 em dois pontos - Divisa entre Nova Trento/Brusque e Divisa 
entre Nova Trento/São João Batista, no Município de Nova Trento/
SC. Os serviços a serem executados deverão seguir a planilha 
de Orçamento de Material de Mão de Obra, Memorial Descriti-
vo e Projetos de Engenharia, tudo de acordo com as exigências 
constantes do anexo I deste (Termo de Referência) desta Carta 
Convite.
Julgamento: Menor Preço Global. Entrega dos envelopes e Aber-
tura das Propostas: 15/07/2010 às 10:05 horas.
Retirada do Edital e demais informações: Praça del Comune, 126, 
Centro, Fone: 48.32673215 www.novatrento.sc.gov.br. 
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  N. 153   525/2010

Página : 1 / 1

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 

30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Auto de Infração EnquadramentoCod.Infr./Desd.Nome do Proprietário/CondutorPlaca

LXG4320 55233859C ANGELIN WEBER 2336920/0

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC,  5 DE JULHO DE 2010

EDUARDO FORTES DE ALMEIDA

DELEGADO DE POLICIA

1 / 1

NOTIFICAÇÃO	DE	INFRAÇÃO	DE	TRANSITO	N.	153	525/2010
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  N. 153   526/2010

Página : 1 / 1

Auto de Infração EnquadramentoCod.Infr./Desd.Nome do Proprietário/CondutorPlaca

MAM6496 55233842C JOSE SCHIMIT DE LARA 1655169/1

MDC1942 55234079C ACIONI LUIZ VICENTE 244 * I7030/1

MEI2279 55234059C JEFERSON DE SOUZA TASSO 181 * XIX5568/0

MEO5808 55234296C IVO DALSASSO 1655169/1

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) 

O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E 

SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, 

AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC,  5 DE JULHO DE 2010

EDUARDO FORTES DE ALMEIDA

DELEGADO DE POLICIA

1 / 1

NOTIFICAÇÃO	DE	INFRAÇÃO	DE	TRANSITO	N.	153	526/2010
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  N. 153   527/2010

Página : 1 / 1

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 

30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Auto de Infração EnquadramentoCod.Infr./Desd.Nome do Proprietário/CondutorPlaca

CKV4084 55234264C JOSE CARLOS BONECHER 230 * VII6610/2

LYM9266 55234265C SANTILIO DA SILVA 230 * V6599/2

LYQ9390 55234276C ALEXANDRE FERRARI 1695207/0

LZW9529 55234271C NILTON BOSIO 162 * I5010/0

LZW9529 55234272C NILTON BOSIO 164 c/c 162 * I5118/0

LZW9529 55234273C NILTON BOSIO 230 * V6599/2

LZW9529 55234274C NILTON BOSIO 1655169/1

MBR4491 55234282C ANASTACIO POLI 1695207/0

MCP7155 55679792B CELESTE MARIA DADAM DALTROSO 230 * V6599/2

MEA3257 55679831B VALERIO PRANGE 230 * V6599/2

MEA3257 55679832B VALERIO PRANGE 162 * I5010/0

MEA3257 55679833B VALERIO PRANGE 164 c/c 162 * I5118/0

MEA3257 55679834B VALERIO PRANGE 2326912/0

MEA3257 55679835B VALERIO PRANGE 230 * I6556/5

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC,  5 DE JULHO DE 2010

EDUARDO FORTES DE ALMEIDA

DELEGADO DE POLICIA

1 / 1

NOTIFICAÇÃO	DE	INFRAÇÃO	DE	TRANSITO	N.	153	527/2010
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  N. 153   528/2010

Página : 1 / 1

Auto de Infração EnquadramentoCod.Infr./Desd.Nome do Proprietário/CondutorPlaca

IJU3839 55679688B EVELICE BASTIANI NICOLODI 181 * VIII5452/1

MFE7541 55234053C JADER COSTA 1675185/1

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) 

O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E 

SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, 

AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC,  5 DE JULHO DE 2010

EDUARDO FORTES DE ALMEIDA

DELEGADO DE POLICIA

1 / 1

NOTIFICAÇÃO	DE	INFRAÇÃO	DE	TRANSITO	N.	153	528/2010
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  N. 153   529/2010

Página : 1 / 1

Auto de Infração EnquadramentoCod.Infr./Desd.Nome do Proprietário/CondutorPlaca

MBH1425 55679880B ROSE NEVES DA SILVA 1695207/0

MBS0295 55233888C BERNARDETE TOMASI CARNIEL 1675185/1

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) 

O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E 

SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, 

AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC,  30 DE JUNHO DE 2010

EDUARDO FORTES DE ALMEIDA

DELEGADO DE POLICIA

1 / 1

NOTIFICAÇÃO	DE	INFRAÇÃO	DE	TRANSITO	N.	153	529/2010
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  N. 153   530/2010

Página : 1 / 1

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 

30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Auto de Infração EnquadramentoCod.Infr./Desd.Nome do Proprietário/CondutorPlaca

LZY8806 55679661B MILIANE TOMASI 2336920/0

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC,  30 DE JUNHO DE 2010

EDUARDO FORTES DE ALMEIDA

DELEGADO DE POLICIA

1 / 1

NOTIFICAÇÃO	DE	INFRAÇÃO	DE	TRANSITO	N.	153	530/2010
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FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A  AUTORIDADE 

DE TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS, APRESENTAR DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU AINDA INFORMAR O REAL CONDUTOR, CONFORME DISPOSTO NO 

ART. 257, PARÁGRAFO 7 DA MESMA LEI, COMBINADO COM A RESOLUÇÃO N. 017/1998 DO CONTRAN. SENDO PESSOA 

JURÍDICA O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, A NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR IMPLICARÁ NAS SANÇÕES DO ART. 257, 

PARÁGRAFO 8 DO CTB.

ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  POR AUTUAÇÃO  PELO  COMETIMENTO  DE  INFRAÇÃO  

DE  TRÂNSITO  N. 153   531/2010

Página : 1 / 1

Auto de Infração EnquadramentoCod.Infr./Desd.Nome do Proprietário/CondutorPlaca

LXZ4501 55234016C AFONSO MANUEL DALPRA 218 * I7455/0

LXZ4501 55234017C AFONSO MANUEL DALPRA 1955835/0

LYD9133 55233847C GABRIEL VICENTINI SARTORI 218 * I7455/0

MAW7151 55234019C SILVIO ADAO FLECK 218 * I7455/0

MCK2926 55233840C ERICO POLI 187 * I5746/1

MDL3428 55233841C JOSE ARLINDO TRAINOTTI 187 * I5746/1

MFS9088 55234080C TIAGO FERNANDO GALVAN 1955835/0

MGA0552 55233966C JOAO PAULO DA SILVA PORTO 162 * I5010/0

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) 

O(S) NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E 

SEUS PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO OU, QUERENDO, 

AINDA, APRESENTAR RECURSO À JARI.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC,  5 DE JULHO DE 2010

EDUARDO FORTES DE ALMEIDA

DELEGADO DE POLICIA

1 / 1

NOTIFICAÇÃO	DE	INFRAÇÃO	DE	TRANSITO	N.	153	531/2010
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SISTEMA DE INFRAÇÕES / SC  -  DETRAN.NET

DETRAN  -  DEINFRA

EDITAL  DE  NOTIFICAÇÃO  DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE  PELO  COMETIMENTO  

DE  INFRAÇÃO  DE  TRÂNSITO  N. 153   532/2010

Página : 1 / 1

FUNDAMENTADO NOS TERMOS DO ART. 281 PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.503, DE 23/09/1997, A AUTORIDADE DE 

TRÂNSITO, AO FINAL IDENTIFICADA, NOTIFICA O(S) PROPRIETÁRIO(S) DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO ESPECIFICADO(S), DA 

AUTUAÇÃO PELO COMETIMENTO DA(S) INFRAÇÃO(ÕES) RESPECTIVA(S), PODENDO, CASO QUEIRA , NO PRAZO DE 

30(TRINTA) DIAS, APRESENTAR RECURSO EM 1a E 2a INSTÂNCIAS NA FORMA DOS ART. 285 E SEGUINTES DO CTB.

Auto de Infração EnquadramentoCod.Infr./Desd.Nome do Proprietário/CondutorPlaca

IDP3306 55679839B CARLITO NUNES DE LIMA 164 c/c 162 * I5118/0

LYE8522 55679842B LINDOMIR BOSO 230 * V6599/2

LZO8760 55679841B ZEZINHO DALTROSO 1655169/1

MDQ1789 55233814C RUHAN DALPRA 230 * V6599/2

MEF3995 55233827C JAIRO VINOTTI 218 * I7455/0

MFY1264 54114027B RODRIGO PEREIRA 162 * I5010/0

TRANSCORRIDO O PRAZO ACIMA, SEM A APRESENTAÇÃO DO RECURSO, OU POR SEU INDEFERIMENTO, FICA(M) O(S) 

NOTIFICADO(S) CIENTE(S) DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE NOS TERMOS DO ART. 282 DA LEI N. 9503, DE 23/09/1997, E SEUS 

PARÁGRAFOS 4 E 5  (ACRESCIDOS PELA LEI 9.602/1998), PARA, EM 30 DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO.

OS PRAZOS ACIMA REFERIDOS ENTRAM EM VIGOR NA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL.

NOVA TRENTO/SC,  5 DE JULHO DE 2010

EDUARDO FORTES DE ALMEIDA

DELEGADO DE POLICIA

1 / 1

NOTIFICAÇÃO	DE	INFRAÇÃO	DE	TRANSITO	N.	153	532/2010
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Atividade 2.031 - Manut. Do Fundo Municipal de Saúde
Elemento de Despesa 3.1.91-01.0000.000000 Aplicações Diretas ... R$ 10.500,00

TOTAL SUPLEMENTADO .................................................................R$ 10.500,00

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 02 de Julho de 2010.
SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal.

Registre-se e Publique-se

Decreto	Nº	1801/2010
DECRETO Nº 1.801/2010, de 02 de Julho de 2010.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DÁ OUTRAS 
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 - III, da Lei Federal 
4.320, e amparado pela Lei 406/2009.

DECRETA:
Art. 1o - Fica o poder executivo municipal autorizado a abrir crédi-
to adicional suplementar por anulação de dotações do orçamento 
vigente, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), relativo a 
recursos ordinários, assim consignados:

60.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
60.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Atividade 2.031-Manutenção do Fundo Mun.de Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.01-0003.000000 - Aplicações Diretas .R$ 15.000,00

TOTAL SUPLEMENTADO .................................................................R$ 15.000,00

Art. 2º - Para a abertura do crédito adicional suplementar de que 
trata o artigo 1º serão utilizados recursos provenientes da anu-
lação parcial das seguintes dotações, no valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais).

60.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
60.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Atividade 2.031-Manutenção do Fundo Mun.de Saúde
Elemento de Despesa 4.4.90.01-0000.000000 - Aplicações Diretas .R$ 15.000,00

TOTAL ANULADO ............................................................................ R$ 15.000,00

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder 
às alterações necessárias no PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias), resultantes destas alterações orça-
mentárias.

Art. 4o - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário.

Novo Horizonte (SC), em 02 de Julho de 2010.
SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal

Decreto	Nº	1802/2010
DECRETO Nº 1.802/2010, de 05 de julho de 2010.

Novo Horizonte

Prefeitura MuniciPal

Decreto	Nº	1799/2010
DECRETO Nº 1.799/2010 de 02 de Julho 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 o repasse referente ao Contrato Seitec nº 
14.036/2010-8, firmados através da SDR de São Lourenço 
d´Oeste e Governo do Estado com o município de Novo Horizonte 
neste exercício de 2010,

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$ 24.999,00 (Vinte 
e quatro mil novecentos e noventa e nove reais), relativos a recur-
sos vinculados, assim consignados:

50.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA TRANSP. OBRAS E MEIO AMBIENTE
50.02 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
projeto 1.008 - Realização de Eventos/Feiras livres
Elemento de Despesa 3.3.90.01.0062.000000 Aplicações Diretas .... R$ 24.999,00

TOTAL SUPLEMENTADO ..................................................................R$ 24.999,00

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 02 de Julho de 2010.
SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Decreto	Nº	1800/2010
DECRETO Nº 1.800/2010 de 02 de Julho de 2010.
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 
POR SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e em confor-
midade com o disposto nos arts. 41- I, 42 e 43 - I, da Lei Federal 
4.320, e amparado pela Lei 406/2009; 

DECRETA:
Art. 1o - Fica o poder executivo municipal autorizado a abrir cré-
dito adicional suplementar por Superávit Financeiro do Exercício 
anterior no orçamento vigente, no valor de R$ 10.500,00 (Dez mil 
e quinhentos reais), relativo a recursos vinculados, assim consig-
nados:

60.00 - SECRETARIA DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL
60.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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Ao Leste medindo 30,18 m, (trinta metros), extremando com ter-
ras da Igreja Assembléia de Deus;
Ao Sul onde mede em dois lances 10,36m, mais 11,93m, mais 
1,72 m, no total de 24,01(vinte e quatro metros e um centíme-
tros) extremando com terras de Romário Pereira Santos e Carlos 
Correia;
Ao Oeste medindo 29,86(vinte e nove mil e oitenta e seis centí-
metros), extremando com terras do vendedor Senhor RONALDO 
FERNANDES MEDEIROS.

II - Esta Registrada no Ofício de Registro de Imóveis do Município 
e Comarca de Garopaba-SC, Sob R-3 matricula n°1.180- livro 2, 
antes registrada sob o n° 36.144 livro 02GZ- Cartório de Palhoça/
SC.

III- Localiza-se no Bairro Areias neste Município.

Art. 4º O valor do direito, objeto desta desapropriação, será deter-
minado por Comissão Especial de Avaliação.

Art. 5º O direito de superfície desapropriado destina-se a constru-
ção de Creche.

Art. 6º Para fins de imissão na posse é atribuído caráter de urgên-
cia a esta desapropriação.

Art. 7º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições em contrário.

Município de Paulo Lopes-SC em 06 de Julho de 2010.

Evandro João dos Santos
Prefeito Municipal

Publicado o Presente Decreto no Diário Oficial dos Municípios, no 
dia 07 de Julho de 2010
Zenon Berto Borges
Secretario Municipal de Administração.

Errata	da	Portaria	186/2010
ERRATA
PORTARIA 186/2010

Na portaria publicada no dia 02/07/2010, onde se lê: "Contratar 
por prazo temporário" Leia-se: "Alteração de Carga Horária ".
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Portaria	195/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA N° 195/2010
Torna sem efeito a portaria n° 110/2010

Evandro João dos Santos, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no 
uso das atribuições que lhe confere a legislação vigente, RESOL-
VE:
TONAR sem efeito na integra a Portaria n° 110/2010, que desig-
nou a Comissão Especial de Avaliação de Imóvel.

Município de Paulo Lopes de 01 de Julho de 2010
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicio-
nada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 
4º do Decreto 017/2009.

NOMEIA LEILOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE NOVO HORI-
ZONTE NO EXERCÍCIO DE 2010.

SANTOS ZILLI, Prefeito Municipal de Novo Horizonte, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
o art. 55, VII e IX da lei orgânica Municipal e amparado pelo art. 
53, caput, da Lei 8.666/93, com suas atualizações,

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeado o servidor Municipal RODRIGO ROSSONI, 
matricula nº 313/01, como LEILOEIRO OFICIAL, para proceder 
leilões de bens pertencentes ao Município de Novo Horizonte-SC, 
no exercício de 2010.

Parágrafo Único: O leiloeiro ora nomeado, será auxiliado pelos 
membros da Comissão permanente de Licitações, quando da re-
alização de leilões.

Art. 2º - Aos trabalhos realizados pelo Leiloeiro ora nomeado não 
caberá nenhum adicional financeiro, por se tratar de relevantes 
serviços públicos.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Horizonte - SC, em 05 de 
julho de 2010.
SANTOS ZILLI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Paulo Lopes

Prefeitura MuniciPal

Decreto	N°45/2010
DECRETO Nº. 045/2010.
Declara de Utilidade Publica, para fins de desapropriação, o direito 
de Posse da área de terras que menciona e da outras providên-
cias.

EVANDRO JOÃO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, 
no uso de suas atribuições e usando da competência que lhe con-
ferem o art. 6º do Decreto-lei Nº 3365, de 21 de junho de 1941 e 
o art. 66, II, IV e XII da Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º Fica declarado de utilidade, para fins de desapropriação, 
amigável ou judicial, o direito de propriedade da área de 721,51 
m² ( Setecentos e Vinte e Hum Metros e Cinqüenta e Hum Cen-
tímetros Quadrados ) de propriedade dos Senhor RONALDO FER-
NANDES MEDEIROS CPF n° 509.570.239-87, proprietário do imó-
vel registrado no Oficio de Registro de Imóveis do Município e 
Comarca de Garopaba, sob n° R-3 da matrícula n° 1.180, Livro 2, 
conforme Escritura Pública anexo a este Decreto.

Art. 2º Fica Igualmente Declarada de Utilidade Pública para fins de 
desapropriação Amigável ou Judicial a Propriedade da área acima 
referida no artigo 1ª (primeiro) que se inclui no terreno urbano, 
com área total remanescente de 71.850,25 m2, de propriedade de 
Luciano de Bona Moises e esposa, Arlete Machado, Viúva, Luana 
de Bona Moises e Esposo, Hercílio Anastácio de Souza, solteiro.

Art.3° A Área, objeto deste Decreto 
I - Possui as seguintes medidas e confrontações:
Ao Norte, onde mede 24,00 m ( vinte e quatro metros) extreman-
do com a rua Néri Raupp;
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Lei	Municipal	nº	1.823/2010
LEI MUNICIPAL Nº 1.823/2010
"Institui a Semana do Motorista no Município de Porto Belo". Au-
tor: Vereador Emerson Luciano Stein.

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de 
suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habi-
tantes deste Município que Câmara de Vereadores aprovou, e eu 
sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica instituída a semana do MOTORISTA no Município de 
Porto Belo, a ser comemorada na última semana do mês de julho 
de cada ano.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 2 dias do mês de julho de 2010.
ALBERT STADLER
PREFEITO

Lei	Municipal	nº	1.824/2010
LEI MUNICIPAL Nº 1.824/2010
"Cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) do Mu-
nicípio de Porto Belo e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso de 
suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habi-
tantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica criada a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - 
COMDEC do Município de Porto Belo, diretamente subordinada 
ao Prefeito ou ao seu eventual substituto, com a finalidade de 
coordenar, em nível municipal, todas as ações de defesa civil, nos 
períodos de normalidade e anormalidade. 

Art. 2º Para as finalidades desta Lei denomina-se: 
I - Defesa Civil: o conjunto de ações preventivas, de socorro, as-
sistencial e reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os 
desastres, preservar o moral da população e restabelecer a nor-
malidade social. 
II - Desastre: o resultado de eventos adversos, naturais ou provo-
cados pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável, causando 
danos humanos, materiais ou ambientais e conseqüentes prejuí-
zos econômicos e sociais.
III - Situação de Emergência: reconhecimento legal pelo poder 
público de situação anormal, provocada por desastre, causando 
danos superáveis pela comunidade afetada. 
IV - Estado de Calamidade Pública: reconhecimento legal pelo po-
der público de situação anormal, provocada por desastre, causan-
do sérios danos à comunidade afetada, inclusive à incolumidade 
ou à vida de seus integrantes. 

Art. 3º A COMDEC manterá com os demais órgãos congêneres 
municipais, estaduais e federais estreito intercâmbio com o obje-
tivo de receber e fornecer subsídios técnicos para esclarecimentos 
relativos à defesa civil. 

Art. 4º A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC cons-
titui órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil. 

Art. 5º A COMDEC compor-se-á de: 
I - Coordenador;
II - Conselho Municipal;
III - Secretaria;
IV - Setor Técnico;

ZENON BERTO BORGES
Secretário Municipal de Administração

Portaria	196/2010
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES
PORTARIA Nº196/2010.
Constitui Comissão Especial de Avaliação de Bem Imóvel. 

Evandro João dos Santos, Prefeito Municipal de Paulo Lopes, no 
uso das atribuições que lhe confere a legislação vigente, RESOL-
VE:
DESIGNAR,

Orandino da Silva, Availton Manoel Silvano, Jose Pereira Demetrio, 
Jose Manoel Martins, Antonio César dos Santos para constituírem 
a Comissão Especial de Avaliação dos Bem Imóveis relacionado 
abaixo:

I - O direito à superfície da área de terra de 721,51m² (Setecentos 
e vinte um, e Cinqüenta e um Centímetros), no Bairro Areias para 
construção de creche.

Devendo a referida Comissão emitir os competentes pareceres 
para todos os fins.

Município de Paulo Lopes de 01 de Julho 2010
EVANDRO JOÃO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicio-
nada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos de Artigo 
4º do Decreto 017/2009.
ZENON BERTO BORGES
Secretário Municipal de Administração

Porto Belo

Prefeitura MuniciPal

Lei	Municipal	nº	1.822/2010
LEI MUNICIPAL Nº 1.822/2010
"Dá denominação à Servidão". Autor: Vereador Emerson Luciano 
Stein.

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, no uso de 
suas atribuições conferidas por Lei, faço saber a todos os habi-
tantes deste Município que Câmara de Vereadores aprovou, e eu 
sanciono a presente Lei:

Art. 1º Fica denominada "Wilson Reis Farias", a servidão com có-
digo de logradouro 53, que tem seu início na Av. Hironildo Con-
ceição dos Santos e término na Rua Antônio Lucas de Brito, no 
Bairro de Perequê.

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

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 30 dias do mês de junho de 2010.
ALBERT STADLER
PREFEITO
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V - Setor Operativo.

Art. 6º O Coordenador da COMDEC será indicado pelo Chefe do 
Executivo Municipal, preferencialmente dentre pessoas que te-
nham cursos ou conhecimento técnico na área, e compete ao 
mesmo organizar as atividades de defesa civil no município. 

Art. 7º Poderão constar dos currículos escolares nos estabeleci-
mentos municipais de ensino, noções gerais sobre procedimentos 
de Defesa Civil. 

Art. 8º - O Conselho Municipal será composto pelo Presidente e 
representantes das Secretarias Municipais e dos Órgãos da Admi-
nistração Pública Direta e Indireta Municipais, Estadual e Federal 
sediados no Município, e por representantes das classes produto-
ras e trabalhadoras, de clubes de serviços, de entidades religiosas 
e de organizações não-governamentais - OGN - que apóiam as 
atividades de Defesa Civil em caráter voluntário. 

Art. 9º Os servidores públicos designados para colaborar nas 
ações emergenciais exercerão essas atividades sem prejuízos das 
funções que ocupam, e não farão jus a qualquer espécie de grati-
ficação ou remuneração especial. 
Parágrafo Único. A colaboração referida neste artigo será conside-
rada prestação de serviço relevante e constará dos assentamen-
tos dos respectivos servidores. 

Art. 10. A presente Lei será regulamentada pelo Poder Executivo 
Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua publica-
ção. 

Art. 11. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Mu-
nicipal nº 997, de 24 de novembro de 1997. 

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, aos 2 dias do mês de julho de 2010.
ALBERT STADLER
PREFEITO

Decreto	nº	811/2010
DECRETO Nº 811/2010
"Nomeia membros para compor a Comissão Permanente de Análi-
se de Descontos de IPTU, e dá outras providências".

ALBERT STADLER, Prefeito do Município de Porto Belo, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica,
Decreta:

Art. 1º A Comissão Permanente de Análise de Descontos de IPTU 
será composta pelos seguintes servidores:
a) Lisiane Dutra Glavam;
b) Augusto Porto de Moura;
c) André Brito Salustiano.

Art. 2º O prazo de validade da presente Comissão será de 2 (dois) 
anos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário, em especial o Decreto 
nº 787, de 23 de fevereiro do ano em curso.

Centro Administrativo "Prefeito Antônio Stadler Filho",
em Porto Belo - SC, ao 1º dia do mês de julho de 2010.
ALBERT STADLER
PREFEITO
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-

CNPJ:

C.E.P.:

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

Folha:  1/1 

88210-000 

82.575.812/0001-20 

PORTO BELO - SC 
AV. GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2500 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO Nr.:  3/2010 - TP 

TOMADA DE PREÇO 

Processo Administrativo: 
Processo de Licitação: 
Data do Processo: 

33/2010
23/04/2010

36/2010

VANDER INCORPORADORA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA     (947) 
1 152.022,60 98.200,00 CONTENÇÃO MARGENS DO RIO REBELO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA

JOÃO MANOEL SERPA NUMA EXTENSÃO DE 67,80M CONFORME
PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO PARTE INTEGRANTE DESTE
EDITAL.

0,646

98.200,00Total do Fornecedor: 

98.200,00Total Geral: 

       O Prefeito Municipal,  ALBERT STADLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de 
Licitações, resolve: 

(em Reais R$) 
g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

b )  Licitação Nr.: 
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 

33/2010 
3/2010-TP 
Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
12/05/2010 
12/05/2010 e )  Data da Adjudicação: 1 Sequência: 

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.:

CONTENÇÃO MARGENS DO RIO REBELO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO MANOEL SERPA 
NUMA EXTENSÃO DE 67,80M CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO PARTE 
INTEGRANTE DESTE EDITAL. 

f )  Objeto da Licitação

Total do Item Quantidade Preço Unitário 

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (33),  1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (36),  1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (68) 

PORTO BELO,   12   de  Maio   de   2010. --------------------------------------------------------------------------
ALBERT STADLER 

PREFEITO MUNICIPAL 

HOMOLOGAÇÃO	E	ADJUDICAÇÃO	TP	003/2010
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-

CNPJ:

C.E.P.:

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

Folha:  1/1 

88210-000 

82.575.812/0001-20 

PORTO BELO - SC 
AV. GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2500 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO Nr.:  3/2010 - TP 

TOMADA DE PREÇO 

Processo Administrativo: 
Processo de Licitação: 
Data do Processo: 

33/2010
23/04/2010

36/2010

VANDER INCORPORADORA E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA     (947) 
1 152.022,60 53.822,60 CONTENÇÃO MARGENS DO RIO REBELO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA

JOÃO MANOEL SERPA NUMA EXTENSÃO DE 67,80M CONFORME
PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO PARTE INTEGRANTE DESTE
EDITAL.

0,354

53.822,60Total do Fornecedor: 

53.822,60Total Geral: 

       O Prefeito Municipal,  ALBERT STADLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de 
Licitações, resolve: 

(em Reais R$) 
g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

b )  Licitação Nr.: 
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 

33/2010 
3/2010-TP 
Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
12/05/2010 
12/05/2010 e )  Data da Adjudicação: 2 Sequência: 

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.:

CONTENÇÃO MARGENS DO RIO REBELO E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO MANOEL SERPA 
NUMA EXTENSÃO DE 67,80M CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO PARTE 
INTEGRANTE DESTE EDITAL. 

f )  Objeto da Licitação

Total do Item Quantidade Preço Unitário 

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (33),  1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (36),  1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (68) 

PORTO BELO,   12   de  Maio   de   2010. --------------------------------------------------------------------------
ALBERT STADLER 

PREFEITO MUNICIPAL 

HOMOLOGAÇÃO	E	ADJUDICAÇÃO	TP	003/2010
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-

CNPJ:

C.E.P.:

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

Folha:  1/1 

88210-000 

82.575.812/0001-20 

PORTO BELO - SC 
AV. GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2500 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO Nr.:  4/2010 - TP 

TOMADA DE PREÇO 

Processo Administrativo: 
Processo de Licitação: 
Data do Processo: 

35/2010
29/04/2010

37/2010

PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA     (1256)
1 182.528,49 4.081,63 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA MAURO JOÃO 

JAQUES NUMA EXTENSÃO DE 310,00 M, COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA. 

0,022

4.081,63Total do Fornecedor: 

4.081,63Total Geral: 

       O Prefeito Municipal,  ALBERT STADLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, 
especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de 
Licitações, resolve: 

(em Reais R$) 
g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

b )  Licitação Nr.: 
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 

35/2010 
4/2010-TP 
Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
17/05/2010 
17/05/2010 e )  Data da Adjudicação: 1 Sequência: 

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.:

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA MAURO JOÃO JAQUES NUMA EXTENSÃO DE 
310,00 M, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. CONFORME PROJETO, 
MEMORIAL DESCRITIVO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. 

f  )  Objeto da Licitação 

Total do Item Quantidade Preço Unitário 

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (33),  1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (36) 

PORTO BELO,   17   de  Maio   de   2010. --------------------------------------------------------------------------
ALBERT STADLER 

PREFEITO MUNICIPAL 

HOMOLOGAÇÃO	E	ADJUDICAÇÃO	TP	004/2010
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CNPJ:

C.E.P.:

TERMO  DE  HOMOLOGAÇÃO  E  ADJUDICAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

Folha:  1/1

88210-000 

82.575.812/0001-20

PORTO BELO - SC 
AV. GOVERNADOR CELSO RAMOS, 2500 

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO Nr.:  4/2010 - TP

TOMADA DE PREÇO

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo: 

35/2010
29/04/2010

37/2010

PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA     (1256)
1 182.528,49 178.446,86DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA MAURO JOÃO

JAQUES NUMA EXTENSÃO DE 310,00 M, COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA. 

0,978

178.446,86Total do Fornecedor: 

178.446,86Total Geral: 

       O Prefeito Municipal,  ALBERT STADLER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,
especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
Licitações, resolve: 

(em Reais R$)
g )  Fornecedores e Itens Vencedores:

b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 

35/2010 
4/2010-TP 
Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
17/05/2010 
17/05/2010 e )  Data da Adjudicação: 2Sequência:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.:

DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA MAURO JOÃO JAQUES NUMA EXTENSÃO DE
310,00 M, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. CONFORME PROJETO, 
MEMORIAL DESCRITIVO PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL. 

f  )  Objeto da Licitação

Total do ItemQuantidade Preço Unitário 

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (33),  1.004.4.4.90.00.00.00.00.00 (36)

PORTO BELO,   17   de  Maio   de   2010. --------------------------------------------------------------------------
ALBERT STADLER 

PREFEITO MUNICIPAL 

HOMOLOGAÇÃO	E	ADJUDICAÇÃO	TP	004/2010
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DECRETA:
Art. 1º De conformidade com o Relatório Conclusivo da Comissão 
de Avaliação nomeada pela Portaria nº 020, de 31 de março de 
2010, ficam considerados inservíveis para o Serviço Público Mu-
nicipal, os bens patrimoniais abaixo especificados de propriedade 
do Município, compreendendo veículos, equipamentos, sucata de 
materiais de informática, roçadeira, motosserra, touro mecânico e 
sucata de ferro velho diversos:

I- caminhão GM Chevrolet 11000, chassi nº 9BG653NXHHC020281 
- Placa LZX 1114, ano de fabricação/modelo 1987, Certificado de 
Registro de Veículo 556717350, avaliado em R$ 9.000,00;

II- caminhão GM Chevrolet 14000 (Matra), chassi 9BG-
783NLLKC005433 - Placa LZX 0574, ano de fabricação 1989 mo-
delo 1990, Certificado de Registro de Veículo 556728572, avaliado 
em R$ 12.000,00;

III- veículo VW/Santana, chassi 9BWAC03X51P015967 - Placa 
MDB 1996, ano de fabricação/modelo 2001, Certificado de Regis-
tro de Veículo 755737873, avaliado em R$ 12.000,00;

IV- veículo VW/GOL, chassi 9BWZZZ30ZTP043125 - Placa AGF 
4037, ano de fabricação/modelo 1996, Certificado de Registro de 
Veículo 654814740, avaliado em R$ 6.000,00;

V- veículo VW/KOMBI (carcaça) chassi 9BWZZZ23ZPP034787 - 
Placa MCI 6390, ano de fabricação 1993 modelo 1994, Certificado 
de Registro de Veículo 556734114, avaliado em R$ 1.000,00;

VI- patrola ICON MC - 80 D, avaliada em R$ 8.000,00;

VII- pá carregadeira MICHIGAN 75, avaliada em R$ 30.000,00;

VIII- touro mecânico, avaliado em R$ 8.000,00;

IX- lote de sucatas avaliadas em R$ 0,22 o quilo, composto por:
a) 01 caçamba de 5 m3;
b) sucatas em geral (peças, ferro velho).

X- lote de sucatas de informática avaliado em R$ 300,00 e com-
posto por:
a) monitores;
b) cpu's;
c) impressoras;
d) estabilizadores;
e) no-breaks;
f) teclados;
g) mouses.

XI- 06 roçadeiras e 01 motossera avaliadas em R$ 1.500,00;

XII- 01 caçamba de 10m3 avaliada em R$ 5.000,00.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 02 de julho de 2010.
RENATO STASIAK   
Prefeito Municipal 

ROBERTO BONFLEUR 
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Portaria	nº	043/10
PORTARIA Nº 043, de 05 de julho de 2010.
Nomeia Membros do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV 
e dá outras providências.

Porto União

Prefeitura MuniciPal

Decreto	nº	404/10
DECRETO Nº 404, de 22 de junho de 2010.
Dispõe sobre delegação de competência para assinatura de che-
ques, e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Porto União, Estado de Santa Catarina, 
usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do 
artigo 64, da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA:
Art. 1º Delega competência ao Secretário Municipal de Educação, 
Sr. Bento Trindade Junior, para junto com o Sr. Prefeito Municipal, 
movimentar as contas e assinar os cheques do Fundo Municipal 
de Educação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, retroagindo 
seus efeitos a 1º de janeiro de 2010.

Porto União (SC), 22 de junho de 2010. 

RENATO STASIAK   
Prefeito Municipal 

ROBERTO BONFLEUR 
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Decreto	nº	412/10
DECRETO Nº 412, de 02 de julho de 2010.
Dispõe sobre exoneração.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, 
usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do 
artigo 64, da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA:
Art. 1º EXONERA A PEDIDO MARIA ANGÉLICA GOSLAR NIZER, 
do cargo de Provimento em Comissão de Assessor Pedagógico, 
do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Município de 
Porto União.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 02 de julho de 2010. 
RENATO STASIAK   
Prefeito Municipal 

ROBERTO BONFLEUR 
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Decreto	nº	413/10
DECRETO Nº 413, de 02 de julho de 2010.
Dispõe sobre Bens Patrimoniais do Município, e dá outras provi-
dências.

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, 
usando da competência privativa que lhe confere o item IV, do 
artigo 64, da Lei Orgânica do Município, 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - Do objeto
Constitui objeto deste convênio, o repasse de recursos financeiros 
ao CONVENIADO, a título de subvenção, destinados a auxiliar nas 
despesas de sua manutenção, para que possa representar o Mu-
nicípio em competições e eventos oficiais.

CLÁUSULA SEGUNDA - Do valor
O valor total do presente convênio é de R$ 4.000,00 (quatro mil 
reais), a ser desembolsado pelo Município em 03 (três) parcelas 
mensais e consecutivas, à conta de Dotação Orçamentária consig-
nada no Orçamento Geral do Município.

CLÁUSULA TERCEIRA - Da Liberação dos Recursos
O CONCEDENTE repassará ao CONVENIADO, as duas primeiras 
parcelas no valor de R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinqüenta 
reais), e a última parcela no valor de R$ 1.300,00 (um mil e tre-
zentos reais), correndo as despesas à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária consignada no Orçamento Geral do Município na 
rubrica:

ÓRGÃO 0200  PODER EXECUTIVO DE PORTO UNIÃO 
UNIDADE 0210 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE 2034 Encargos Gerais da Administração
ELEMENTO 335041-100 Contribuições

CLÁUSULA QUARTA - Da utilização dos recursos
Os recursos liberados visam auxiliar a entidade nas despesas de 
sua manutenção, para que possa representar o Município em 
competições e eventos oficiais.

CLÁUSULA QUINTA - Das obrigações
I - Do CONCEDENTE:
O CONCEDENTE obriga-se a repassar mensalmente até o 15º dia 
útil de cada mês ao CONVENIADO os valores correspondentes as 
parcelas conforme mencionado na Cláusula Terceira.

II - Do CONVENIADO:
O CONVENIADO obriga-se a prestar contas mediante a apresen-
tação de cópia documental dos recursos recebidos no prazo de 60 
(sessenta) dias a partir da data do primeiro pagamento efetuado 
pelo CONCEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA - Da legislação aplicável
O presente Convênio rege-se pelas disposições expressas na Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria 
Geral dos Contratos e as disposições de direito público.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da transmissão de documentos
A troca eventual de documentos e cartas entre o concedente e o 
conveniado, será feita através de protocolo. Nenhuma outra for-
ma será considerada como prova de entrega de documentos ou 
cartas.

CLÁUSULA OITAVA - Da publicidade
Uma vez firmado, o presente Convênio terá seu extrato publicado 
no Órgão de Imprensa Oficial do Município, pelo CONCEDENTE, 
dando-se cumprimento ao disposto no Artigo 61, Parágrafo único 
da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA - Dos casos omissos
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos 
princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA - Da vigência e da prorrogação
O período de vigência do Convênio será até 31 de dezembro de 
2010, contados da data de sua assinatura, condicionada sua va-
lidade à publicação no DOM/SC, podendo ser prorrogado caso 
haja interesse do Município, por sucessivos períodos até o limite 

O Prefeito Municipal DE PORTO UNIÃO, Estado de Santa Catarina, 
no uso de suas prerrogativas legais, na forma das disposições 
contidas no Artigo 84, Inciso II da Lei Orgânica do Município, 

RESOLVE:
Art. 1º Nomear os membros que atuarão no Programa Minha Casa 
Minha Vida - PMCMV:

I- Cláudio Tilgner de Souza - Engenheiro Civil, cadastrado no 
CREA nº 20485-5; e
II- Luciana Cristina Kauva - Assistente Social da Prefeitura Munici-
pal, cadastrada no CRESS nº 2220-12ª Região.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC.

Porto União (SC), 05 de julho de 2010.
RENATO STASIAK   
Prefeito Municipal 

ROBERTO BONFLEUR 
Secretário Municipal de Administração, Esporte e Cultura

Processo	Licitatório	061/2010	Extrato	de	Edital	de	
Tomada	de	Preços	008/2010
Prefeitura Municipal de Porto União
Estado de Santa Catarina
Processo Licitatorio 061/2010
Extrato de Edital de Tomada de Preços 008/2010

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições, torna publico 
para conhecimento dos interessados que fará realizar processo 
licitatorio na modalidade de tomada de preços, tipo menor preço 
global para contratação de empresa para locação de containers. 
Recebimento e abertura dos envelopes será no dia 28 de julho de 
2010, as 14:00 horas na Prefeitura Municipal. Maiores informa-
ções e copia do edital podem ser retiradas a Rua Padre Anchieta, 
126, fone ( 042) 35231155. 

Porto União SC, 07 de julho de 2010.
RENATO STASIAK
Prefeito Municipal

Convênio	nº	025/10
MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO
FUTEBOL CLUBE DO PORTO
CONVÊNIO Nº 025/10

Convênio que entre si celebram o Município de Porto União e o 
FUTEBOL CLUBE DO PORTO, com sede no Município de União da 
Vitória - PR.

Por este instrumento, de um lado, o Município de Porto União, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Padre 
Anchieta, 126, Centro, Porto União-SC, com inscrição no CNPJ sob 
o nº 83.102.541/0001-58, representado neste ato pelo Prefeito 
Municipal Sr. Prefeito Municipal Sr. RENATO STASIAK, portador do 
RG nº 581.440 - SC e CPF nº 216.709.009-91, doravante deno-
minado CONCEDENTE e o FUTEBOL CLUBE DO PORTO, com sede 
na Rua Marechal Deodoro, nº 607, Cidade Nova - Porto União-
SC, inscrito no CNPJ sob o nº 03.298.839/0001-46, doravan-
te denominado CONVENIADO, neste ato representado pelo seu 
Presidente ISRAEL TRANCOSO, residente e domiciliado na Rua 
Cruz Machado, nº 1034 - União da Vitória-PR, portador da CI nº 
1438148/SC e CPF nº 479.750.089-15, devidamente autorizados 
pela Lei Municipal nº 3.768, de 18 de junho de 2010, celebram 
o presente convênio, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas:
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Art.4º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio do Sul, 06 de julho de 2010.

VANDERLEI PETRI
Secretário Municipal de Administração
Lso

Salto Veloso

Prefeitura MuniciPal

Decreto	N.	020/2010
DECRETO N. 020/2010, DE 06 DE JULHO DE 2010.
REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N. 009/2009, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Fica instituído através deste Decreto, o Regulamento para 
tratamento jurídico diferenciado e simplificado das microempre-
sas, empresas de pequeno porte e microempreendedores indi-
viduais, em conformidade com o disposto nos arts. 146, III, "d", 
170, IX, e 179 da Constituição Federal, as disposições contidas na 
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
e alterações posteriores, bem como, pela Lei Municipal n. 009, de 
28 de Dezembro de 2009.
Parágrafo único. Para fins do disposto neste decreto, aplicam-se 
as definições de microempresa, de empresa de pequeno porte e 
de microempreendedor individual contidas na Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações poste-
riores.

CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO, LEGALIZAÇÃO E BAIXA
Seção I
Das Diretrizes

Art. 2º. Compete ao Departamento de Tributação e Cadastro, o 
processo de abertura e fechamento de empresas sediadas nesta 
urbe, observando a unicidade do processo de registro e de lega-
lização, devendo para tanto articular as competências próprias 
com aquelas dos demais órgãos das outras esferas envolvidas 
na formalização empresarial, buscando compatibilizar e integrar 
procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e 
garantir a linearidade do processo, da perspectiva do empresário.

Art. 3º. Deverão ser mantidas à disposição dos empresários, de 
forma presencial e pela rede mundial de computadores, informa-
ções, orientações e instrumentos que permitam pesquisa prévia 
à etapa de inscrição, alteração e baixa de empresas, de modo a 
prover a certeza quanto à documentação exigível e quanto à via-
bilidade da inscrição.

Art. 4º. Os procedimentos relativos à consulta de viabilidade, ins-
crição, alteração e baixa de empresas serão realizados por meio 
de sistemas informatizados, integrados ao Projeto Registro Mer-
cantil Integrado - REGIN.
Parágrafo único. Fica a Secretária de Administração e Finanças 
autorizada a adotar as providências necessárias para completa 

máximo de 60 (sessenta) meses, conforme autoriza o Artigo 57, 
Inciso II, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da rescisão
O presente Convênio ficará rescindido, de pleno direito, por 
inadimplência de qualquer das obrigações aqui pactuadas. Poderá 
haver rescisão, também, por mútuo consenso das partes, a qual-
quer época.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do foro
Fica eleito o Foro da Comarca de Porto União, Estado de Santa 
Catarina, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais pri-
vilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões 
oriundas do presente Convênio, que não forem resolvidas admi-
nistrativamente.

E, por assim estarem acordes, as partes rubricam e firmam o pre-
sente convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que 
produza os seus efeitos jurídicos e legais, juntamente com as tes-
temunhas abaixo nomeadas.

Porto União (SC), 30 de junho de 2010.

Prefeito Municipal Presidente
FUTEBOL CLUBE DO PORTO

TESTEMUNHAS: 
1.Nome: Roberto Bonfleur   2.Nome: Ricardo Dragoni  
CPF nº 420.444.999-91   CPF nº 420.445.539-53

Rio do Sul

Prefeitura MuniciPal

Portaria	Nº.	0403/RH
PORTARIA Nº. 0403/RH

VANDERLEI PETRI, Secretário Municipal de Administração da Pre-
feitura Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, usando da com-
petência que lhe confere Decreto nº 219, de 28 de maio de 2008,

RESOLVE:
Art.1º. Determinar, com base nos Artigos nº 106 e 107, da Lei 
Complementar nº 099 de 24 de abril de 2003, a instauração da 
Sindicância Administrativa nº 007/2010, que será integrada pelos 
seguintes servidores:
a) Carlos Alberto Luithardt, matrícula nº 7005/01, ocupante do 
cargo de provimento efetivo Auxiliar Administrativo III, nível 40, 
faixa 51, na qualidade de presidente;
b) Marco Aurélio Ferrari, matrícula nº 18287/01, ocupante do car-
go de provimento efetivo Auxiliar Administrativo III, nível 40, faixa 
43;
c) Cristiane Aparecida Leandro de Souza , matrícula nº 2755/01, 
ocupante do cargo de provimento efetivo Agente de Saúde, nível 
50, faixa 52. 

Art.2º. A Comissão ora instituída, tem a incumbência de analisar o 
Memorando nº 096/2010, emitido pelo Departamento de Patrimô-
nio e Boletim de Ocorrência anexo, onde foi furtado um Projetor 
Multimídia, marca Sony, modelo LCD VPL - cx 21, nº de patrimônio 
18436, ocorrido na Policlínica de Referência Regional.

Art.3º. O prazo para conclusão dos trabalhos é de 30 (trinta dias) 
a contar da data da publicação desta portaria.
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§ 2º. A realização de inscrição do microempreendedor individual 
diretamente no Portal do Empreendedor prescindida da realização 
e deferimento da consulta de viabilidade resultará no indeferimen-
to da inscrição municipal e revogação de eventuais documentos 
emitidos anteriormente à análise do pedido de inscrição pelo Mu-
nicípio, em especial dos registros provisórios do CNPJ e do NIRE.
§ 3º. O microempreendedor individual fica isento do pagamento 
de todas as taxas relativas à primeira inscrição.
§ 4º. A partir do segundo ano da inscrição municipal, aplicar-se-ão 
ao microempreendedor individual as disposições legais relativas à 
taxas aplicáveis às demais empresas.

Art. 8º. A inscrição da microempresa e da empresa de pequeno 
porte deverá ser realizada no sítio oficial do Município, após o 
deferimento da consulta de viabilidade.

CAPÍTULO II
DO REGIME TRIBUTÁRIO

Art. 9º. As microempresas, as empresas de pequeno porte e os 
microempreendedores individuais optantes pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pe-
las microempresas e empresas de pequeno porte - Simples Nacio-
nal, relativamente ao Imposto Sobre Serviços (ISS), cingir-se-ão 
às disposições fixadas pela Lei Complementar Federal nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, e suas alterações, e pelas normas expe-
didas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.

Art. 10. O valor devido mensalmente a título de ISS pelas micro-
empresas optantes pelo Simples Nacional que aufiram receita bru-
ta, no ano-calendário anterior, igual ou inferior ao valor definido 
no § 18, do art. 18, da 

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, será por 
estimativa, no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais).
§ 1º. O valor estimado mensal, nos termos do caput, será aplicado 
a partir do exercício seguinte ao da publicação desta lei.
§ 2º. As microempresas que possuam mais de um estabelecimen-
to ou que estejam no ano-calendário de início de atividades ficam 
impedidas de utilizar o disposto neste artigo.
§ 3º. O valor estimado apurado na forma deste artigo será devido 
ainda que tenha ocorrido retenção ou substituição tributária.
§ 4º. O valor estimado apurado na forma deste artigo deverá ser 
incluído no valor devido pela microempresa relativamente ao Sim-
ples Nacional, quando da geração do Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional (DAS).

Art. 11. A retenção na fonte de ISS devido pelas microempresas 
ou pelas empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Na-
cional somente será permitida se observado o disposto no art. 3º 
da Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, e 
deverá observar as seguintes normas:
I - a alíquota aplicável na retenção na fonte deverá ser informada 
no documento fiscal e corresponderá ao percentual de ISS pre-
visto nos Anexos III, IV ou V da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, para a faixa de receita bruta a que a 
microempresa ou a empresa de pequeno porte estiver sujeita no 
mês anterior ao da prestação;
II - na hipótese de o serviço sujeito à retenção ser prestado no 
mês de início de atividades da microempresa ou da empresa de 
pequeno porte, deverá ser aplicada pelo tomador a alíquota cor-
respondente ao percentual de ISS referente à menor alíquota pre-
vista nos Anexos III, IV ou V da Lei Complementar nº 123/2006;
III - na hipótese do inciso II deste artigo, constatando-se que hou-
ve diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada, 
caberá à microempresa ou empresa de pequeno porte prestadora 
dos serviços efetuar o recolhimento dessa diferença no mês sub-
seqüente ao do início de atividade em guia própria do Município;
IV - na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte 

integração dos referidos sistemas.

Art. 5º. O Município de Salto Veloso adotará, para fins de ca-
dastramento, a codificação prevista na Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas - CNAE.

Parágrafo Único. Fixa-se o prazo de 60 (sessenta) dias para atu-
alização cadastral das empresas já inscritas no Município e sua 
respectiva vinculação à Classificação Nacional de Atividades Eco-
nômicas (CNAE), competindo tal função, ao Setor de Cadastro de 
Contribuintes.

Seção II
Da Consulta de Viabilidade e Da Inscrição

Art. 6º. É obrigatória a realização da consulta de viabilidade pre-
viamente ao pedido de inscrição da microempresa, da empresa de 
pequeno porte e do microempresário individual, a qual será efeti-
vada por meio do sistema Registro Mercantil Integrado - REGIN, 
disponível no sítio oficial do Município, e requerida preferencial-
mente por contador ou técnico contábil devidamente registrado 
no respectivo conselho de classe.
§ 1º. A consulta de viabilidade deverá bastar a que o empresário 
seja informado pelos órgãos competentes:
I - da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possi-
bilidade de exercício da atividade econômica desejada no local 
escolhido;
II - de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de 
licenças de autorização de funcionamento, segundo a natureza 
da atividade econômica pretendida, o porte, o grau de risco e a 
localização.
§ 2º. O Setor de Cadastro de Contribuintes disporá de 15 (quinze) 
dias, contados da data da realização da consulta no REGIN, para 
emitir o respectivo parecer, o qual poderá ser pelo:
I - Deferimento da consulta de viabilidade, nos casos de atendi-
mento de todas as normas de ocupação do solo, posturas, segu-
rança pública, vigilância sanitária e meio ambiente;
II - Indeferimento da consulta de viabilidade, nos casos em que 
não forem atendidas todas as normas de ocupação do solo, postu-
ras, segurança pública, vigilância sanitária e meio ambiente.

§ 3º. Na hipótese do inciso II do § 2º deste artigo, o atendimento 
de todas as normas de ocupação do solo, posturas, segurança 
pública, vigilância sanitária e meio ambiente, deverá ser cumprido 
anteriormente ao Alvará de Localização e Funcionamento.
§ 4º. O contador ou escritório de contabilidade optante pelo Re-
gime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribui-
ções devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte 
- Simples Nacional deverá prestar orientações e efetuar o pedido 
de consulta de viabilidade gratuitamente ao microempreendedor 
individual, nos termos do artigo 18, § 22-B, inciso I, da Lei Com-
plementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006.
§ 5º, Ao microempreendedor individual será facultada a realiza-
ção de consulta de viabilidade tão-somente para o exercício de 
atividades econômicas constantes na regulamentação específica 
aprovada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
alterações posteriores.
§ 6º. A consulta de viabilidade de que trata este artigo será gra-
tuita.

Art. 7º. O processo de registro do microempreendedor individual 
deverá ter trâmite especial, opcional para o empreendedor na for-
ma disciplinada pelo Comitê para Gestão da Rede Nacional para 
a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Ne-
gócios.
§ 1º. A inscrição do microempreendedor individual deverá ser 
realizada no Portal do Empreendedor, disponível no site www.
portaldoempreendedor.gov.br, após a realização e deferimento da 
consulta de viabilidade previsto no artigo 6º deste Decreto.
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Portaria	Nº.	DP0156/2010
PORTARIA Nº. DP0156/2010
"ALTERA CARGA HORÁRIA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições ,

RESOLVE:
Artigo 1º. Fica alterada a carga horária do servidor (a) ALEXAN-
DRE GATELLI, nomeado pela portaria n.º DP0061/2009 de 27 de 
Fevereiro de 2009, acrescida de 05 horas.

Artigo 2º. A carga horária do servidor supra passa a ser de 40 
horas semanais.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito retroativo, revogadas as disposições em contrario.

Salto Veloso-SC, 30 de Junho de 2010.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e 
Finanças, em 30 de junho de 2010.
LUCIANA HOELTGEBAUM
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

Portaria	Nº.	DP0157/2010
PORTARIA Nº. DP0157/2010
"ALTERA CARGA HORÁRIA SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Estado 
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições ,

RESOLVE:
Artigo 1º. Fica alterada a carga horária do servidor (a) JOSE ELI-
ZEU JUNIOR, 
nomeado pela portaria n.º DP0079/2010 de 08 de Março de 2010, 
acrescida de 20 horas.

Artigo 2º. A carga horária do servidor supra passa a ser de 40 
horas semanais.

Artigo 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito
retroativo, revogadas as disposições em contrario.

Salto Veloso-SC, 30 de Junho de 2010.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e 
Finanças, em 30 de junho de 2010.
LUCIANA HOELTGEBAUM
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

Portaria	Nº.	DP0159/2010
PORTARIA Nº. DP0159/2010

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no 
uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do 
Município.

RESOLVE,
Artigo 1º. Fica exonerado, a pedido, a partir desta data, o Sr (a) 

estar sujeita à tributação do ISS no Simples Nacional por valores 
fixos mensais, não caberá a retenção a que se refere este artigo;
V - na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte 
não informar a alíquota de que tratam os incisos I e II deste artigo 
no documento fiscal, aplicar-se-á a maior alíquota correspondente 
ao percentual de ISS prevista nos Anexos III, IV ou V da Lei Com-
plementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
VI - não será eximida a responsabilidade do prestador de serviços 
quando a alíquota do ISS informada no documento fiscal for in-
ferior à devida, hipótese em que o recolhimento dessa diferença 
será realizado em guia própria do Município;
VII - o valor retido, devidamente recolhido, será definitivo, e sobre 
a receita de prestação de serviços que sofreu a retenção não ha-
verá incidência de ISS a ser recolhido no Simples Nacional.

CAPÍTULO III
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 12. Sem prejuízo de sua ação específica, a autoridade fiscal 
exercerá sua atividade prioritariamente de maneira orientadora e 
não punitiva junto ao microempreendedor individual, à microem-
presa e à empresa de pequeno porte.
Parágrafo único. Sempre que possível e a infração não colocar 
em risco os consumidores e os trabalhadores, o auto de infração 
será precedido de intimação com prazo de 30 (trinta) dias para 
solucionar a irregularidade.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito.
Salto Veloso, 06 de julho 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

Portaria	Nº.	DP0155/2010
PORTARIA Nº. DP0155/2010
"CONCEDE FUNÇÃO GRATIFICADAPARA 
SERVIDOR MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS"

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, Es-
tado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade como anexo IV da Lei Municipal n.º 1.025/2001 de 
04/07/2001;

RESOLVE:
Art. 1º. Conceder a Função Gratificada - FG-1, para o servidor 
ALVARO BISCARO, para responder pelos serviços de diretor da 
contabilidade da Secretaria Municipal de Administração do Muni-
cípio de Salto Veloso.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Salto Veloso-SC, 30 de junho de 2010
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e 
Finanças, em 30 de junho de 2010.
LUCIANA HOELTGEBAUM
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos
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RESOLVE,
Artigo 1º. Fica exonerado, a pedido, a partir desta data, o Sr (a) 
Sarilei Suldovski, no cargo de Zeladora.

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

Salto Veloso-SC, 01 de Julho de 2010.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e 
Finanças, em 01 de julho de 2010.
LUCIANA HOELTGEBAUM
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

Portaria	Nº.	DP0163/2010
PORTARIA Nº. DP0163/2010
"Nomeia Secretário do Município de Salto Veloso-SC, e dá outras 
Providências"

Pedrinho Ansiliero, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Lei 
1025/2001 de 04/07/2001, Anexo I, Quadro de Pessoal do Mu-
nicípio. 

RESOLVE,
Artigo 1º. Fica nomeado para o cargo de Assessor de Gabinete, 
cargo em comissão, nível CC-1 a partir de 01/07/2010, a Sr.(a) 
CELIA DE BORTOLI.

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente 
portaria, serão por conta de dotações próprias consignadas no 
Orçamento Vigente.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação,revogadas as disposições em contrario.

Salto Veloso-SC, em 01 de Julho de 2010.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e 
Finanças, em 01 de julho de 2010.
LUCIANA HOELTGEBAUM
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

São Lourenço do Oeste

Prefeitura MuniciPal

Lei	Complementar	Nº	119,	de	05	de	Julho	de	2010.
LEI COMPLEMENTAR Nº 119, DE 05 DE JULHO DE 2010.
Altera a Lei Complementar nº 099, de 03 de fevereiro de 2009, e 
dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de Santa 
Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do 
Município, faz saber que a Câmara dos Vereadores aprovou e este 
sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º. O Anexo III, da Lei Complementar nº 099, de 03 de feve-
reiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

CELIA DE BORTOLI, no cargo de Diretora de Saúde.

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

Salto Veloso-SC, 30 de Junho de 2010.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e 
Finanças, em 30 de julho de 2010.
LUCIANA HOELTGEBAUM
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

Portaria	Nº.	DP0160/2010
PORTARIA Nº. DP0160/2010

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no 
uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do 
Município.

RESOLVE,
Artigo 1º. Prorroga mandato letivo no Cargo de Conselheira Tu-
telar
Sr (a) . ANA CELIA DE OLIVEIRA, por prazo 
indeterminado, mediante solicitação da Presidente do 
Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. 

Salto Veloso-SC, 30 de Junho de 2010.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e 
Finanças, em 30 de junho de 2010.
LUCIANA HOELTGEBAUM
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

Portaria	Nº.	DP0161/2010
PORTARIA Nº. DP0161/2010

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no 
uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do 
Município.

RESOLVE,
Artigo 1º. Prorroga mandato letivo no Cargo de Conselheira Tu-
telar
Sr (a) . ANGELA MARIA ARIATI, por prazo 
indeterminado, mediante solicitação da Presidente do 
Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente. 

Salto Veloso-SC, 30 de Junho de 2010.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Publicada a presente portaria nesta Secretaria de Administração e 
Finanças, em 30 de junho de 2010.
LUCIANA HOELTGEBAUM
Responsável pelo Setor de Recursos Humanos

Portaria	Nº.	DP0162/2010
PORTARIA Nº. DP0162/2010

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso-SC, no 
uso de suas atribuições, em conformidade com a Lei Orgânica do 
Município.
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Secretaria Muni-
cipal de Saúde

Secretaria Municipal de 
Saúde

Diretoria de Adminis-
tração 

1 2

Diretoria de Relaciona-
mento e Humanização 

da Saúde
1

Gerência de Apoio Ope-
racional

1

Gerência de Vigilância 
Sanitária

1

Gerência de Controle 
Epidemiológico e Servi-

ços Conveniados
1

Gerência de Acolhimento 
ao Cidadão

1

Secretaria 
Municipal do 

Desenvolvimen-
to Urbano

Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Urbano 

Diretoria de Planejamen-
to Urbano 

1

Diretoria de Serviços 
Urbanos

1

Gerência de Planeja-
mento Urbano e Obras 

Públicas
1

Gerência de Apoio Téc-
nico e Fiscalização

3

Gerência de Habitação 1

Gerência de Infraestru-
tura Urbana

1 5

Gerência de Serviços Ur-
banos e Meio Ambiente

1 2

Secretaria 
Municipal do 

Desenvolvimen-
to Rural

Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Rural

Diretoria de Estímulo às 
Atividades Econômicas 

Rurais
1 2

Diretoria de Infraestru-
tura Rural 

1

Gerência de Inspeção 
Animal

1 1

Gerência de Infraes-
trutura do Distrito de 

Frederico Wastner 
1 1

Gerência de Infraes-
trutura do Distrito de 
Presidente Juscelino

1 1

Gerência de Infraestru-
tura do Distrito de São 

Roque
1 1

Secretaria 
Municipal do 

Desenvolvimen-
to Social

Secretaria Municipal do 
Desenvolvimento Social

1

Gerência de Proteção 
Social

1 1

Gerência de Apoio a 
Programas Sociais

1

Secretaria 
Municipal do 

Desenvolvimen-
to Econômico

Secretaria Municipal 
do Desenvolvimento 

Econômico

ANEXO III
ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE – AR

CÓDIGO/
NÍVEL

%AGS-1
ADICIONAL
ORIGINAL

ADICIONAL ATU-
ALIZADO

Nº DE VAGAS

AR-1 35% R$ 1.680,00 *R$ 1.848,00 3

AR-2 20% R$ 960,00 *R$ 1.056,00 10

AR-3 15% R$ 720,00 *R$ 792,00 26

AR-4 10% R$ 480,00 *R$ 528,00 6

AR-5 8% R$ 384,00 *R$ 422,40 1

AR-6 6% R$ 288,00 *R$ 316,80 30

Art. 2º. O Anexo IV, da Lei Complementar nº 099, de 03 de feve-
reiro de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

ANEXO IV
NÚMERO DE VAGAS DO ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE – AR

Órgão Denominação do Cargo AR-1 AR-2 AR-3 AR-4 AR-5 AR-6

Gabinete do 
Prefeito

Assessoria de Gabinete 2

Assessoria de Comuni-
cação

1 1 1

Assessoria de Articu-
lação

1

Procuradoria 
Geral do Municí-

pio

Procuradoria Geral do 
Município

1

Controladoria 
Geral do Municí-

pio

Controladoria Geral do 
Município

1 1

Contadoria Ge-
ral do Município

Contadoria Geral do 
Município

1 1

Secretaria 
Municipal de 

Administração e 
Planejamento

Secretaria Municipal de 
Administração e Plane-

jamento

Diretoria de Planejamen-
to e Gestão

1

Diretoria de Tecnologia 
da Informação 

1 1

Gerência de Licitações e 
Compras

1 3

Gerência de Recursos 
Humanos

1 1

Gerência de Manuten-
ção de Equipamentos e 

Veículos
1 4

Secretaria 
Municipal de 

Fazenda

Secretaria Municipal de 
Fazenda

1

Secretaria 
Municipal de 

Educação

Secretaria Municipal de 
Educação

Diretoria Geral de Edu-
cação

1 6 1

Gerência de Supervisão 
Pedagógica

1

Gerência de Apoio Admi-
nistrativo e Operacional

1
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Decreto	Nº	4.071,	de	06	de	Julho	de	2010.
DECRETO Nº 4.071, DE 06 DE JULHO DE 2010.
Abre Crédito Adicional Suplementar - Anulação de Dotações, no 
Orçamento programa de 2010.

O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, Estado de 
Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Or-
gânica do Município, e autorização contida na Lei Municipal nº 
1.842, de 27/11/2009 e Lei Federal nº 4.320/64, art. 43, §1º, 
inciso III,

DECRETA:
Art. 1º  Fica aberto no corrente exercício, crédito 
suplementar - anulação de dotações no orçamento programa, no 
valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), na seguinte dotação 
orçamentária:

10.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
10.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
10.01.20.606.4507.2.025.3.3.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 11 Aplicação Direta 60.000,00

Art. 2º Para atendimento da suplementação que trata o art. 1º 
serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial da do-
tação a seguir descrita, de acordo com o estabelecido no art. 43, 
§1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64 e Leis Municipais nº 
1.842, de 27/11/2009:

10.00 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
10.01 SEC. MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL - SDR
10.01.20.606.4507.2.025.3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.0000 12 Aplicação Direta 60.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste, SC, 06 de julho de 2010.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Schroeder

Prefeitura MuniciPal

Portaria	Nº.	3.568/2010,	de	02	de	julho	de	2010.
PORTARIA Nº. 3.568/2010, de 02 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Or-
gânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1° ALTERAR, a carga horária do cargo efetivo da funcionária 
Sra. Priscila Gravina Círio Ferrão, de 20 (vinte) horas semanais 
para 30 (trinta) horas semanais, conforme necessidade da Secre-
taria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008, adquirindo efei-
tos retroativos a partir de 1° de julho de 2010.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 02 de julho de 2010.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal 

HARILDO KONELL 

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições legais em contrário.

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

São Lourenço do Oeste, SC, 05 de julho de 2010.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

Decreto	Nº	4.070,	de	05	de	Julho	de	2010.
DECRETO Nº 4.070, DE 05 DE JULHO DE 2010.
Nomeia Membros para avaliação de Veículo de propriedade do 
Município para fins de alienação e dá outras providências.
 
O Prefeito Municipal DE SÃO LOURENÇO DO ESTE, Estado de San-
ta Catarina, no uso das atribuições do seu cargo conferidas pelos 
incisos VII e XXVI do artigo 55 da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeadas as pessoas a seguir relacionados, para 
comporem a Comissão de avaliação de veículo, que irão reavaliar 
e expedir o competente Laudo de bem de propriedade do Municí-
pio, relacionado no Anexo Único deste Decreto, a fim de leiloá-lo:
I - Ananias Severo José da Silva, servidor público municipal ocu-
pante do cargo de Técnico em Contabilidade, matrícula nº 9/01, 
portador do RG nº 441201; 
II - Sadi Valduga, servidor público municipal ocupante do cargo de 
Gerente de Manutenção de Veículos, matrícula nº 219/02, porta-
dor do RG nº 2626020;
III - Walmir Segatto, servidor público municipal ocupante do car-
go de analista administrativo, matrícula nº 506/02, portador do 
RG nº 37910449;
IV - Fábio Quadros Martins, servidor público, portador do RG nº 
4.389.238 e CPF 040.223.719-60, matrícula nº 1.785/01;
V - Nederlei Francisco Moreira, terceirizado, portador do CPF nº 
502.144.469-72.

Art. 2º A Comissão, ao analisar o bem de propriedade do Muni-
cípio, deverá emitir Laudo constando o estado de conservação e 
o valor. 
Parágrafo Único. O Laudo de avaliação deverá conter parecer con-
clusivo quanto ao estado de conservação do bem e se o mesmo é 
inservível ao serviço público a que se destina.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data de publicação deste Decreto, para proceder com as ava-
liações.

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

São Lourenço do Oeste, SC, 05 de julho de 2010. 

TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO
(Decreto nº 4.070, de 05 de julho de 2010)

BEM A SER AVALIADO

Nº Ordem Equipamentos Modelo Marca Ano Nº do Patrimônio

1 Retro Escavadeira 580L Turbo CASE 1999 1855

São Lourenço do Oeste, SC, 05 de julho de 2010.
TOMÉ FRANCISCO ETGES
Prefeito Municipal
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Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria	Nº.	3.571/2010,	de	05	de	julho	de	2010.
PORTARIA Nº. 3.571/2010, de 05 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Or-
gânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a realização do Concurso Público n°. 001/2009 - 
GAB/PMS;

Considerando o Decreto n°. 2.078/2010, de 24/02/2010, que ho-
mologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

RESOLVE:
Art. 1° ADMITIR, o Sr. Elmer Sandro Quadros, para exercer o car-
go de Fiscal de Obras e Posturas, percebendo o nível salarial n°. 
045 - Administração, com carga horária de 40 (quarenta) horas 
semanais, em virtude de sua aprovação no Concurso Público n°. 
001/2009 - GAB/PMS, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008. 

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 05 de julho de 2010.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal

DENILSON WEISS
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria	Nº.	3.572/2010,	de	06	de	julho	de	2010.
PORTARIA Nº. 3.572/2010, de 06 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Or-
gânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1° ACEITAR o pedido de afastamento por Auxilio Doença da 
funcionária Sra. Ivone Fátima Taffarel.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 06 de julho de 2010.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal 

HARILDO KONELL 
Secretário de Educação, Cultura, Esporte Lazer

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria	Nº.	3.569/2010,	de	05	de	julho	de	2010.
PORTARIA Nº. 3.569/2010, de 05 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Or-
gânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

RESOLVE:
Art. 1° ACEITAR o pedido de demissão do funcionário Sr. Jefferson 
Jorge de Souza, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008.

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 05 de julho de 2010.
FELIPE VOIGT
Prefeito Municipal 

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER 
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Portaria	Nº.	3.570/2010,	de	05	de	julho	de	2010.
PORTARIA Nº. 3.570/2010, de 05 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Or-
gânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a realização do Concurso Público n°. 001/2010 - 
SMSAS/PMS - ESF/NASF;

Considerando o Decreto n°. 2.111/2010, de 01/06/2010, que ho-
mologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

RESOLVE:
Art. 1° ADMITIR, o Sr. Rogério Ohf, para exercer o cargo de Edu-
cador Físico - ESF, percebendo o nível salarial n°. 009 - ESF (Nível 
181), com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em 
virtude de sua aprovação no Concurso Público n°. 001/2010 - SM-
SAS/PMS - ESF/NASF, a partir desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008. 

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 05 de julho de 2010.
FELIPE VOIGT 
Prefeito Municipal 

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER 
Secretária de Saúde e Assistência Social



Página 270DOM/SC - Edição N°52507/07/2010 (Quarta-feira)

www.diariomunicipal.sc.gov.brASSINADO DIGITALMENTE

pela Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e me-
diante cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Considerando a necessidade de se estabelecer novo prazo para 
continuação dos serviços, objeto do contrato celebrado com a 
CONTRATADA. E permissivo legal, a Lei Federal nº. 8.666/93, e 
no permissivo contratual, conforme parecer da Procuradoria Mu-
nicipal.

Os recursos orçamentários destinados ao objeto em questão, pro-
virão da dotação orçamentária fontes 14 e 15.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, 
qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder; em comum acordo 
entra as parte, CONTRATADA e CONTRATANTE, resolve-se:

Cláusula 1ª - Fica prorrogado o Termo de Credenciamento - Con-
trato Administrativo n.º 38/2010-FMS, no período de 12 meses, 
sendo sua vigência até 09 de junho de 2011.

Cláusula 2ª - As demais condições outrora pactuadas permane-
cem inalteradas.
E por estarem de acordo com o presente instrumento de Ter-
mo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que 
produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes 
a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo 
ou fora dele.

Schroeder (SC), 07 de Junho de 2010.

CONTRATADA:
LIRA IMAGEM LTDA
Carlos Alberto Dias Valiente
CPF nº. 020.399.429-98

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Felipe Voigt 

T E S T E M U N H A S:
1ª __________________ 2ª ____________________________
Nome: Orlando Tecilla Nome: Everton Francisco Cesconetto
CPF nº. 311.753.079-34 CPF nº. 038.873.459-08

Tunápolis

Prefeitura MuniciPal

Processo	de	Licitação	nº	72/2010
Dispensa de Licitação nº 09/2010
Estado Santa Catarina
Município de Tunápolis.
Processo de Licitação nº 72/2010
Dispensa de Licitação nº 09/2010
Objeto: A presente Dispensa de Licitação tem por objeto a exe-
cução dos serviços de reprodução de cópias xerográficas, incluin-
do os equipamentos, insumos (Tonner), serviços de manutenção 
preventiva e corretivas fornecidas e executadas nas instalações da 
Prefeitura Municipal de Tunápolis
Fundamento : com base no art. 24, II, da Lei n.º 8.666/93
Valor:R$ 3.000,00 (Três mil reais)

Tunápolis, SC, aos 25 de junho de 2010.
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Portaria	Nº.	3.573/2010,	de	06	de	julho	de	2010.
PORTARIA Nº. 3.573/2010, de 06 de julho de 2010.

FELIPE VOIGT, Prefeito Municipal de Schroeder, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições, consubstanciadas na Lei Or-
gânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

Considerando a realização do Concurso Público n°. 001/2010 - 
SMSAS/PMS - ESF/NASF;

Considerando o Decreto n°. 2.111/2010, de 01/06/2010, que ho-
mologa a lista dos classificados no referido Concurso Público;

RESOLVE:
Art. 1° ADMITIR, a Sra. Franciele Martins de Abreu, para exercer 
o cargo de Agente Comunitária de Saúde - ESF, percebendo o 
nível salarial n°. 005 - ESF (Nível 077), com carga horária de 
40 (quarenta) horas semanais, em virtude de sua aprovação no 
Concurso Público n°. 001/2010 - SMSAS/PMS - ESF/NASF, a partir 
desta data.

Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
do Art. 2º, da Lei nº 1.669/2008, de 17/06/2008. 

Registre-se. Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se.

Schroeder (SC), 06 de julho de 2010.
FELIPE VOIGT 
Prefeito Municipal 

INGRIT ELI ROWEDER EICHENBERGER 
Secretária de Saúde e Assistência Social

Registrada e publicada na mesma data.
ROSANGELA CRISTINA MIRANDA MOTTA
Chefe de Gabinete

Termo	Aditivo	Nº.	A13/2010	-	FMS
TERMO ADITIVO Nº. A13/2010 - FMS
1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO/CONTRA-
TO ADMINISTRATIVO Nº. 38/2010-FMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, 
com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, 
bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado 
pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor Felipe Voigt; e,

CONTRATADA: LIRA IMAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 
09.025.670/0001-37, estabelecida na Rua Guilherme Weege, nº. 
50, Centro, na cidade de Jaragua do Sul, Estado de Santa Cata-
rina, CEP: 89251-610, doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor Carlos Alberto 
Dias Valiente, inscrito no CPF sob o nº. 020.399.429-98, portador 
da carteira de identidade nº. 6.078.256-3-SSP-SC.

Considerando o Termo de Credenciamento - Contrato Adminis-
trativo nº. 38/2010 - FMS, celebrado em 24 de maio de 2010, 
decorrente da Chamada Publica nº. 02/2009 - FMS, Processo 
nº. 21/2009 - FMS, para contratação de entidades prestadoras 
de serviços de assistência à saúde, na área ambulatorial, para o 
conjunto total de procedimentos de Ultrassonografia do referido 
grupo, na Tabela Unificada de Procedimentos/SUS do Ministério 
da Saúde para o Município de Schroeder/SC, conforme edital de 
Chamamento Público que faz parte integrante deste instrumento 
como se transcrito, conforme edital de Chamamento Público que 
faz parte integrante deste instrumento como se transcrito, regido 
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Videira

Prefeitura MuniciPal

Lei	nº	2.363/10
LEI Nº 2.363/10, DE 28 DE JUNHO DE 2.010.
Dispõe sobre a sinalização das vias onde se localizam estabeleci-
mentos de ensino público ou particular, e dá outras providências.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira.
Faço saber a todos os Munícipes que a Câmara Municipal aprovou 
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º As vias onde se localizam estabelecimentos de ensino pú-
blico ou particular, independentemente do fluxo de veículos veri-
ficado no local, serão sinalizadas com faixa de segurança e placa 
indicativa.

Parágrafo Único - A sinalização vertical e horizontal será realizada, 
preferencialmente, próxima aos portões ou às portas de entrada 
dos estabelecimentos de ensino, a uma distância que permita ao 
motorista visualizar a sede da instituição.

Art. 2º Todo estabelecimento de ensino que vier a se instalar no 
Município deverá comunicar aos órgãos responsáveis sua instala-
ção, para que providenciem a sinalização de que trata o art. 1º 
desta Lei. 

Art. 3º O Poder Público terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias 
para se adequar ao disposto nesta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publica-
ção, condicionada 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 disposições em contrário.

Videira, 28 de junho de 2.010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal 

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 28 
dias do mês de junho de 2.010.
HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Lei	nº	2.364/10
LEI Nº 2.364/10, DE 30 DE JUNHO DE 2.010.
Abre Crédito Adicional para Suplementação das Dotações que Es-
pecifica o Orçamento Vigente 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. 1° Fica aber-
to, no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Videira, crédito 
adicional no valor de R$ 418.000,00 (Quatrocentos e dezoito mil 
reais), à suplementação das seguintes dotações orçamentárias:

15 - Fundo Municipal de Saúde 
01 - Fundo Municipal de Saúde 
1.014 - Construção/Ampliação/Reformas de Unidades de Saúde 
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas 127.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0023.0 - Aplicações Diretas 165.000,00

15 - Fundo Municipal de Saúde 

Processo	de	Licitação	nº	74/2010
Dispensa de Licitação nº 10/2010
Estado Santa Catarina
Município de Tunápolis.
Processo de Licitação nº 74/2010
Dispensa de Licitação nº 10/2010
Objeto: A presente Dispensa de licitação tem por objeto a aquisi-
ção de Gêneros alimentícios destinados para o almoço a ser reali-
zado no Encontro Municipal dos Corais na Linha Fátima no dia 04 
de julho de 2010
Fundamento : com base no art. 24, II, da Lei n.º 8.666/93
Valor:R$ 2.165,00 (Dois mil e cento e sessenta e cinco reais

Tunápolis, SC, aos 01 de julho de 2010.
ENOI SCHERER
Prefeito Municipal

Turvo

Prefeitura MuniciPal

Edital	de	Notificação	de	Repasses	02
EDITAL DE NOTICAÇÃO DE REPASSES 02

A Administração Municipal de Turvo, atendendo a determinação 
contida na Lei Federal nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTI-
FICA os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e enti-
dades empresariais com sede no Município de Turvo, que recebeu 
recursos federais conforme abaixo especificado:

- Convênio: 708828/2009-MI
Objeto: Aquisição de uma retroescavadeira para atender os agri-
cultores
Origem dos Recursos: Ministério da Integração Nacional 
Parcela Única: 200.000,00
Data do repasse da parcela: 21/05/2010

- Contrato: 0264324-74/2008
Objeto: Pavimentação Asfáltica na Rua José Roberto Trichês - Tre-
cho 2
Origem dos Recursos: Ministério das Cidades 
Valor da 4ª parcela: 21.278,36
Data do repasse da 5ª parcela: 02/07/2010
Valor da 5ª parcela: 57.560,31
Data do repasse da 5ª parcela: 05/07/2010

- Contrato: 0266317-33/2008
Objeto: Pavimentação Asfáltica na Rua José Roberto Trichês - Tre-
cho 1
Origem dos Recursos: Ministério das Cidades 
Valor da 2ª parcela: 124.409,89
Data do repasse da 2ª parcela: 05/07/2010

Turvo/SC, 05 de julho de 2010.
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Videira, 25 de junho de 2.010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração 
aos 25 dias do mês de junho de 2.010.
HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Decreto	nº	9.448/10
DECRETO N.º 9.448/10, DE 25 DE JUNHO DE 2.010.
Aprova Desmembramento de Áreas que especifica e, dá outras 
providências.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no art. 72, XXIV da Lei Or-
gânica do Município e de conformidade com as disposições legais 
vigentes,

Considerando o que consta dos Processos Administrativos nº 
2651/2.010, tendo por objeto pedido de desmembramento de 
áreas, formulado por Terezinha Olga Marafon e Antonio Alcides 
Marafon.

Considerando que o pedido do requerente, segundo informa o 
referido processo administrativo, preenche as exigências legais,

DECRETA
Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de 01 (uma) área dis-
tinta, sendo a área nº 01 com 370,00 m2 (trezentos e setenta 
metros quadrados), de propriedade de Terezinha Olga Marafon 
e Antonio Alcides Marafon, constante da matrícula nº 18.618 do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira e rema-
nescente na referida matrícula a área de 430,00 m2 (quatrocentos 
e trinta metros quadrados), conforme mapa e memorial descritivo 
constante do Processo Administrativo nº 2.651/2.010. 

Art. 2º A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da publicação do respectivo ato, sob pena 
de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 25 de junho de 2.010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração 
aos 25 dias do mês de junho de 2.010.
HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Decreto	nº	9.449/10
DECRETO Nº 9.449/10, DE 25 DE JUNHO DE 2010
Dá nova redação ao artigo 2º do Decreto nº 7.432/01, que Regu-
lamenta a Lei nº 0931, de 18 de outubro de 2.001, e aos artigos 
1º e 2º do Decreto nº 7.477/02, que Define as Vias e Logradouros 
Públicos sujeitos ao Estacionamento Rotativo de Veículos, na mo-
dalidade de Zona Azul, de que trata a Lei nº 0931/2001.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições 
legais e, considerando o disposto na Lei nº 0931/01, de 18 de 
outubro de 2001,

01 - Fundo Municipal de Saúde 
2.080 - Manutenção da Saúde no Município 
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas 38.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0023.0 - Aplicações Diretas 88.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 418.000,00

Art. 2º  A suplementação, a que se refere o artigo anterior, correrá 
à conta do excesso de arrecadação de 2010 e da anulação total ou 
parcial da seguinte dotação:

15 - Fundo Municipal de Saúde 
01 - Fundo Municipal de Saúde 
1.017 - Construção Centro de Especialidades Médicas 
4.4.90.00.00.00.00.00.00.01.0003.0 - Aplicações Diretas 165.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 165.000,00

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua assinatura, con-
dicionada 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, 30 de junho de 2.010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei nesta Secretaria de Administração aos 30 
dias do mês de junho de 2.010.
HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Decreto	nº	9.448/10
DECRETO N.º 9.448/10, DE 25 DE JUNHO DE 2.010.
Aprova Desmembramento de Áreas que especifica e, dá outras 
providências.

WILMAR CARELLI, Prefeito Municipal de Videira, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no art. 72, XXIV da Lei Or-
gânica do Município e de conformidade com as disposições legais 
vigentes,

Considerando o que consta dos Processos Administrativos nº 
2651/2.010, tendo por objeto pedido de desmembramento de 
áreas, formulado por Terezinha Olga Marafon e Antonio Alcides 
Marafon.

Considerando que o pedido do requerente, segundo informa o 
referido processo administrativo, preenche as exigências legais,

DECRETA
Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de 01 (uma) área dis-
tinta, sendo a área nº 01 com 370,00 m2 (trezentos e setenta 
metros quadrados), de propriedade de Terezinha Olga Marafon 
e Antonio Alcides Marafon, constante da matrícula nº 18.618 do 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira e rema-
nescente na referida matrícula a área de 430,00 m2 (quatrocentos 
e trinta metros quadrados), conforme mapa e memorial descritivo 
constante do Processo Administrativo nº 2.651/2.010. 

Art. 2º A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da publicação do respectivo ato, sob pena 
de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79.

Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos 
da Lei nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.
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RUA SANTA CATARINA: Toda a Extensão;
RUA SETE DE SETEMBRO: Toda a Extensão;
RUA DUQUE DE CAXIAS: Toda a Extensão;

RUA BOM SUCESSO: Toda a Extensão.(NR)”

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada 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 dis-
posições em contrário.

Videira, 25 de junho de 2.010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração 
aos 25 dias do mês de junho de 2010.
HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Decreto	nº	9.450/10
DECRETO Nº 9.450/10, DE 28 DE JUNHO DE 2010.
Determina horário especial de expediente nas Repartições Públi-
cas do Município.

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, usando das atribuições que lhe 
confere o art. 72, incisos IX e XII da Lei Orgânica do Município, 

CONSIDERANDO a realização da Copa do Mundo de Futebol/2010, 
com início em 11 de junho de 2010,

DECRETA
Art. 1° Fica estabelecido horário especial de expediente dos 
órgãos e entidades da Administração Municipal, direta, indireta, 
autarquias e fundações, ressalvados os serviços essenciais, das 
07:30h as 10:30h e das 13:30h as 18:30h, no dia 02 de julho de 
2010, data do jogo da Seleção Brasileira de Futebol nas quartas 
de final.

Art. 2º Fica o Secretário de Administração, em casos excepcio-
nais, autorizado a ajustar o horário de expediente previsto no 
art. 1º, objetivando assegurar a adequada prestação dos serviços 
públicos. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
condicionada 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 dispo-
sições em contrário.

Videira, 28 de junho de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal 

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração 
aos 28 dias do mês de junho de 2010.
HAMILTON ANTONIO ZARDO JÚNIOR
Secretário de Administração

Dispensa	de	Licitação	N.	29/2010	-	FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE VIDEIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/10-FMS
O Município de Videira, através do Fundo Municipal de Saúde, 
comunica a homologação dos seguintes atos:
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/10-FMS
HOMOLOGAÇÃO: 06/07/2010

DECRETA
Art. 1º O artigo 2º do Decreto nº 7.432/01 passa a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 2º As vias e logradouros públicos pertencentes ao Sistema 
de Estacionamento Rotativo controlado, são as que se seguem:

ZONA AZUL

VIA/ LOGRADOURO TRECHO

R. Saul Brandalise Entre a R. D. Pedro II até o nº 602

R. D. Pedro II Toda a Extensão

R. Pedro Andreazza Toda a Extensão

R. Coronel Schmidt Entre R. Brasil e R. Saul Brandalise

R. XV de Novembro Da Perdigão à Rua Florianópolis

R. Benjamin Grazziotin Do início até a Rodoviária

R Padre Anchieta
A partir da Rua Saul Brandalise até a Rua 
Victor Meirelles

R. Brasil
Entre a R. Dom Pedro II e R. Veneriano 
dos  Passos 

ZONA VERDE

VIA/ LOGRADOURO TRECHO

Rua Antonio Fávero

A partir da Praça Nereu Ramos até o de-
pósito da empresa Cláudio Materiais para 
Construção Ltda

R. Osvaldo Cruz
A partir da R. Brasil até o final do Hospital 
Santa Maria

R. Luiz Ferlin Senior
Entre a R. Saul Brandalise e R. Veneriano 
dos Passos

Rua Santa Catarina Toda a Extensão

Rua Sete de Setembro Toda a Extensão

Rua Duque de Caxias Toda a Extensão

Rua Bom Sucesso Toda a Extensão “(NR)”

Art. 2º Os artigos 1º e 2º do Decreto nº 7.477/02 passam a vigo-
rar com a seguinte redação:
  

“Art. 1º Ficam compreendidas pela Zona Azul, sujeitas ao pa-
gamento do estacionamento rotativo, as seguintes vias e logra-
douros públicos municipais:
RUA SAUL BRANDALISE: Trecho entre a Rua Dom Pedro II até 
o nº 602;
RUA DOM PEDRO II: Toda a extensão;
RUA PEDRO ANDREAZZA: Toda a extensão;
RUA CORONEL ALBERTO SCHMIDT: Entre a Rua Brasil e a Rua 
Saul Brandalise;
RUA XV DE NOVEMBRO: Trecho do Frigorífico da BRF Foods S.A. 
à Rua Florianópolis;
RUA BENJAMIN GRAZZIOTIN: Do início até a Rodoviária;
RUA PADRE ANCHIETA, A partir da Rua Saul Brandalise até a 
Rua Victor Meirelles. 
RUA BRASIL: Entre a Rua Dom Pedro II e a Rua Veneriano dos 
Passos; (NR)”

  
“Art. 2º Até disposição em contrário fica dispensado o paga-
mento nas vagas rotativas, existentes nas seguintes vias e lo-
gradouros públicos:

  
RUA ANTONIO FAVERO: Da Praça Nereu Ramos até o depósito 
da empresa Cláudio Materiais para Construção Ltda;
RUA OSVALDO CRUZ: A partir da Rua Brasil até o final do Hos-
pital Santa Maria;
RUA LUIZ FERLIN SENIOR: Entre a Rua Saul Brandalise e a Rua 
Veneriano dos Passos;
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da Região da Amurel, no uso de suas atribuições estatutárias, 
CONVOCA todos os Prefeitos dos Municípios consorciados para 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 24 de junho 
de 2010, às 14:30 horas, com a presença de no mínimo 50% 
(cinqüenta por cento) mais um dos Prefeitos ou representantes 
credenciados dos Municípios Consorciados, em primeira convoca-
ção, e às 15:00 horas, em segunda convocação, com a presença 
de no mínimo 1/5 (um quinto) dos Prefeitos ou representantes 
credenciados dos Municípios Consorciados, em sua sede provi-
sória, localizada na Rua Rio Branco, n.º 67, Sede da AMUREL, 
bairro Vila Moema, Tubarão/SC. Na pauta do dia, em discussão as 
seguintes matérias: 1. Aprovação da Ata da Assembléia Anterior; 
2. Apreciação dos Registros Contábeis, referente ao 2º bimestre 
de 2010; 3. Assuntos Diversos. Tubarão, 08 de junho de 2010. 
LEONETE BACK LOFFI, Presidenta do CIS-AMUREL. Em seguida 
colocou para aprovação (item I da pauta) a ata da AGO, realizada 
no dia 29/04/2010, com dispensa de sua leitura, tendo em vista 
que cópia da mesma foi recebida pelos Prefeitos anteriormente 
a esta assembléia, a qual foi aprovada por todos. Na seqüência 
o item II da pauta - Apreciação dos Registros Contábeis do 2º 
bimestre de 2010, sendo entregue  uma cópia do relatório para 
cada um, o qual foi apresentado pela contadora Patrícia, sendo 
aprovado por unanimidade. Seguindo a  pauta, Item III   -  As-
suntos  Diversos, a  Presidenta  informou  que, conforme decidido 
na assembléia anterior, a questão referente ao preço da consulta, 
continua sem solução e sugeriu que fosse deixado para ser trata-
do na próxima assembléia, em agosto, já que pretende participar 
da próxima reunião do Colegiado de Saúde da Amurel, para tratar 
do assunto e ter uma posição melhor, no que foi acatado por to-
dos. Em seguida foi colocado em pauta, a minuta de projeto de 
lei, que revoga a Lei Municipal que autoriza o executivo municipal 
a efetuar repasses financeiros mensais ao Cis-Amurel, através va-
lor de referência  per capta, onde foi prestado os devidos esclare-
cimentos pelo assessor  jurídico da Amurel, Dr. Fábio Borges, que 
salientou ainda, que os municípios consorciados ficam engessados 
quando querem fazer um repasse mensal maior, pois aquele valor 
per capta fica insuficiente para sua demanda naquele momento. 
Cada município deverá cumprir seu orçamento anual, que já é 
aprovado pela Câmara de Vereadores, sendo por isto independen-
te da per capta e por isso, aquela lei torna-se inútil, dispensável e 
sem propósito. Ficou decidido que, cada município vai tratar deste 
assunto com os setores responsáveis. Em seguida, o Coordenador 
Técnico-Administrativo, Sr. Edson Nunes, entregou a cada Prefei-
to, uma pasta contendo seu respectivo saldo orçamentário, um re-
latório com os valores gastos por cada município, individualizados 
por prestadores de serviços, desde o mês de abril de 2009, (data 
de início dos atendimentos aos pacientes) e outro com o saldo da 
conta corrente do consórcio, no Banco do Brasil.
Finalmente, a palavra foi deixada livre aos presentes e após rápi-
dos comentários, dispensados de registro nesta ata, a Presidenta 
novamente agradeceu a todos e nada mais havendo a tratar, deu 
por encerrada a assembléia e determinou a este coordenador para 
lavrar a presente ata, que segue assinada nas formas de costume.

LEONETE BACK LOFFI SILVIO HEIDEMANN
Presidenta do CIS-AMUREL Secretário do CIS-AMUREL
Prefeita Municipal de São Martinho Prefeito Municipal de Rio Fortuna

EDSON NUNES DR. FÁBIO BORGES
Coordenador Técnico-Administrativo Assessor Jurídico

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS 
RELACIONADOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE, OS QUAIS SERÃO 
DISTRIBUÍDOS PARA OS PACIENTES CARENTES.
FORNECEDOR DIRETO: Farmácia Geremias Ltda.
Valor R$: 4.745,16 (quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais 
e dezesseis centavos).
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso IV da Lei de Licitações.

Videira - SC, 06 de Julho de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

PR	125/2010	-	PMV
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 125/2010 - PMV
O Prefeito Municipal de Videira torna público que fará realizar o 
Pregão Presencial nº 125/2010. 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAIS (FERRAMENTAS, SUPORTES PARA PLACAS DE SINALI-
ZAÇÃO, TINTAS, EPIS - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDI-
VIDUAL), PARA A EQUIPE DE JARDINAGEM DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA. 2. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 3. CREDEN-
CIAMENTO: a partir das 16:00 horas do dia 21 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, 05 de Julho de 2010.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Consórcios Públicos

cis/aMurel

Ata	da	Assembleia
CIS-AMUREL 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Amurel
CNPJ. 02.715.882/0001-05
24.06.2010 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CON-
SÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMUREL – CIS/AMUREL
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dez, 
às 15:00 hs, em segunda chamada, reuniram-se na sala dos Pre-
feitos da AMUREL, para Assembléia Geral Ordinária, os prefeitos: 
Sr. Jaime Wensing – Prefeito Municipal de Armazém; Sr. Evanísio 
Uliano – Prefeito Municipal de Braço do Norte; Sr. Silvio Heide-
mann – Prefeito Municipal de Rio Fortuna; Sr.  Celso Heidemann 
– Prefeito Municipal de Santa Rosa de Lima; Sra. Leonete Back 
Loffi – Prefeita Municipal de São Martinho; Sr. Pedrinho Marcon – 
Vice-Prefeito Municipal de Treze de Maio; Sr. Luiz Carlos Brunel Al-
ves – Prefeito Municipal de Capivari de Baixo; Sra. Lea de Oliveira 
Lopes – Vice-Prefeita Municipal de Imbituba. Participaram ainda,  
o Coordenador Técnico-Administrativo do CIS-Amurel, o Sr. Ed-
son Nunes; o Secretário Executivo da Amurel, Sr. Jorge Leonardo 
Nesi, a Contadora do CIS/ Amurel, Srta. Patrícia Vieira Martins e 
o assessor jurídico da Amurel, o Dr. Fábio Borges. Após saudar os 
presentes, a Presidenta do Cis/Amurel, Sra. Leonete Back Loffi, 
de imediato determinou ao Coordenador Técnico-Administrativo 
a leitura da convocação desta assembléia, que registro a seguir: 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. A 
Presidenta do CIS/AMUREL - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
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