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Braço do Trombudo

Prefeitura

Edital de Cadastramento de 2012
EDITAL DE CADASTRAMENTO Nº 1/2012

O Prefeito Municipal do Município de Braço do Trombudo, Estado 
de Santa Catarina, torna público aos interessados, que se encon-
tra aberta a partir das 8:00 Horas do dia 05 (cinco) do mês de 
janeiro do ano em curso, as inscrições para cadastramento de 
fornecedores deste MUNICÍPIO.

I - DO LOCAL
Os interessados deverão inscrever-se mediante requerimento e 
documentação, junto ao protocolo geral da Prefeitura, no horário 
das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 horas.

II - DA DOCUMENTAÇÃO
A documentação deverá ser entregue juntamente com o requeri-
mento de cadastramento e se constituirá do seguinte:

1 - Da Habilitação Jurídica
a) Cédula de identidade e CPF dos sócios gerentes ou diretores 
da empresa;
b) Contrato Social e Última Alteração; Declaração de Firma Indi-
vidual; Estatuto Social, acompanhado da ata da eleição da pre-
sente diretoria. Dependendo do tipo de sociedade, apresenta-se 
o documento correspondente devidamente registrado no órgão 
competente;
c) Decreto de autorização em se tratando de sociedade estran-
geira;

2 - Da Habilitação Técnica
a) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, 
quando for o caso;
b) Certificados, currículos de profissionais, prospectos, manuais de 
produtos, atestados e cartas de representação de fornecimento de 
produtos ou serviços, conforme o caso;

3 - Da Habilitação Econômica
a) Balanço patrimonial do último exercício financeiro;
b) Certidão negativa de falência, concordata ou de protestos, ex-
pedida pelo cartório competente do domicílio do requerente;

4 - Da Habilitação Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ)
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Fe-
derais e à Dívida Ativa da União.
c) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal da sede do 
requerente.
d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual.
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Caçador

Prefeitura

Contrato 69-2011 SAÚDE
Contrato 69/2011 FMS - Aquisição de 20 relógios ponto digitais 
biométricos destinados as unidades de saúde, referente ao pro-
cesso licitatório nº 61/2011, PR 46/2011. Contratada: DIMAS DE 
MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA. Valor R$: 
62.000,00. Prazo: 12 meses.

Câmara muniCiPal

Publicação Resumida: Art. 61 § único da Lei 8.666/93 
e alterações subsequentes
Câmara Municipal de Caçador/SC
Publicação Resumida: Art. 61 § único da Lei 8.666/93 e alterações 
subsequentes
Contrato Administrativo nº 054/2011 - 5º aditamento ao Con-
trato Administrativo nº 18/2007, referente ao processo licitatório 
nº 10/2007 - Convite nº 09/2007. Objeto: Prorrogação do pra-
zo de contratação. Contratada: John e Cia Ltda - ME - CNPJ nº 
02.520.680/0001-08. Valor: R$ 3.100,00. Prazo: 31.01.2012. Sir-
ley de Fatima Tibes Ceccatto - Presidente.

Camboriú

Prefeitura

Edital de Chamamento 042/2012
EDITAL DE CHAMAMENTO Nº. 042/2012
(Edital de Concurso Público nº. 001/2007)
“Convoca aprovados em concurso público de que trata o Edital nº. 
001/2007, e dá outras providências”.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ, Estado de Santa Ca-
tarina, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no que 
lhe faculta a Lei Municipal nº. 990 de 27 de agosto de 1993 e na 
Lei Complementar nº. 008 de 18 de outubro de 2007;

Art. 1º - Ficam convocados os aprovados no concurso público de 
que trata o Edital nº. 001/2007, conforme os Cargos constante do 
Anexo I, parte integrante do presente Edital.

Art. 2º - Os convocados por este Edital, deverão comparecer no 
prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação deste, ao 
Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal da Administra-
ção, Rua Getulio Vargas, nº. 77 nesta Cidade, para apresentar os 
documentos de que trata o artigo 3º do presente edital, no horário 
de funcionamento da Prefeitura Municipal.

Art. 3º - Os aprovados no Concurso ora convocados deverão apre-
sentar a seguinte documentação para efeito de nomeação e pos-
se:

I. Aprovação em concurso público;
II. Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia autentica-
da em cartório);
III. Fotocópia Carteira de Identidade (cópia autenticada em car-
tório);

e) Certidão de regularidade relativo ao INSS.
f) Certidão de regularidade relativo ao FGTS.
Obs. Os documentos poderão ser apresentados por processo de 
cópia devidamente autenticados por Tabelião de Notas ou por 
Funcionário Público Municipal devidamente designado para tal 
finalidade, não se admitindo emendas ou rasuras, sob pena de 
indeferir o pedido.

III - DA ANÁLISE E JULGAMENTO
A análise e julgamento de pedido de inscrição será feita pela Co-
missão Municipal Permanente de Julgamento de Licitações em 
reuniões semanais, 03 (três) dias antes de ocorrer abertura de 
processo licitatório na modalidade Tomada de Preços.
Durante as reuniões serão analisados e julgados todos os pedidos 
protocolados no período que se antecedeu.
A decisão da Comissão será exarada em atas das reuniões, em 
sendo favorável, expedir-se-á o Certificado de Fornecedor.

IV - DOS RECURSOS  
No caso de indeferimento ao pedido de cadastramento, altera-
ções e ou cancelamento do registro cadastral, caberá recurso a 
Comissão no prazo de 05 (cinco) dias a partir do recebimento da 
notificação. O pedido de reconsideração poderá ser feito, em igual 
prazo, ao Chefe do Poder Executivo Municipal.

V - DO CERTIFICADO DE FORNECEDOR
Os Certificados de Fornecedor serão expedidos pela Unidade de 
Compras do Município, 05 (cinco) dias após o despacho da Co-
missão e terão validade de 01 (um) ano, podendo ser expedido 
segundas vias com data de validade da primeira.

VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
O processo pertinente ao pedido de cadastramento será registrado 
na Unidade de Compra do Município.
Será motivo de cancelamento do registro cadastral e consequen-
temente caçado o respectivo Certificado de Fornecedor, a empre-
sa cadastrada que tiver sua falência ou concordata decretada ou 
ainda declarada inidônea por qualquer órgão público, municipal, 
estadual ou federal.
São motivos para indeferir o pedido de registro cadastral: A falta 
de documentos previstos nos ítens I deste edital bem como suas 
incorreções ou com prazo de validade vencido;

Braço do Trombudo, 02 de janeiro de 2012.
Vilberto Muller Schovinder
Prefeito Municipal

CADASTRO DE FORNECEDORES
Razão Social da Empresa:
Denominação do Estabelecimento:
CNPJ sob o nº Inscrição Estadual nº
Inscrição Municipal:
Endereço:
Cidade: Cep: Estado:
Fone: Fax: Caixa Postal:
E-mail:
Ramo de Atividade:
Capital Social R$
Última alteração Contratual:
Faturamento mensal:
Porte da Empresa:
Matriz:
Filiais:
Principais Fornecedores:

Principais Clientes:

NOMES - SÓCIOS Nº CPF CATEGORIA
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77º CLASSIFICADO - MARIA MARLENE PEREIRA
78º CLASSIFICADO - NILDA DA SILVA
79º CLASSIFICADO - SOELI APARECIDA NEPOMUCENA DE LARA
80º CLASSIFICADO - JULIANA BARCELOS
81º CLASSIFICADO - ELVIRA BENTO DE MORAES ROSA
82º CLASSIFICADO - DERLI TEREZA FRANÇA
83º CLASSIFICADO - SALETE IZOTTON DOS SANTOS LOPES

CARGO: FONOAUDIÓLOGO
10º CLASSIFICADO - CAMILLE RAMOS VALENTE
11º CLASSIFICADO - DANIELE FERNANDA JAEHRIG
12º CLASSIFICADO - ROBERTA CONCATTO

CARGO: PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL
71º CLASSIFICADO - PATRICIA VIEIRA
72º CLASSIFICADO - PATRICIA TEIXEIRA
73º CLASSIFICADO - GISELE VIGNOLI
74º CLASSIFICADO - MARLENE MARLI JABLONSKI
75º CLASSIFICADO - MARIA ISABEL PHILIPPI BECHTOLD
76º CLASSIFICADO - MARIA DE FATIMA G. DA SILVA
77º CLASSIFICADO - ADRIANA PEREIRA
78º CLASSIFICADO - DANIELE CRISTINE PAUL SILVA
79º CLASSIFICADO - ALINE BIASUS
80º CLASSIFICADO - LEILA DAIANA NUNES GOMES
81º CLASSIFICADO - FRANCISLAINE HASPER
82º CLASSIFICADO - EVANIZE TEREZINHA SCHWERZ SILVEIRA
83º CLASSIFICADO - LUCIANE CORREA DOS SANTOS
84º CLASSIFICADO - DANIELA PACIFICO PEPE
85º CLASSIFICADO - ANDREIA DE SOUZA MACHADO
86º CLASSIFICADO - NEUSA MENDES BISCONSIN
87º CLASSIFICADO - SILVIA APARECIDA NAVARRO NADER
88º CLASSIFICADO - JOSIANE DO PATROCÍNIO S. VARELA
89º CLASSIFICADO - EDINA CRISTINA DOS SANTOS PORTO
90º CLASSIFICADO - CARLA ROBERTA DE ARRUDA CRUZ
91º CLASSIFICADO - CRISTINA SIMÃO
92º CLASSIFICADO - LUCIANA ALVES DA ROSA
93º CLASSIFICADO - IVETE MERCEDES GERALDO DA SILVA
94º CLASSIFICADO - MARIA ANDREIA DOS SANTOS SIEVERT
95º CLASSIFICADO - SABRINA REGINA MARTINS
96º CLASSIFICADO - LILIAN PALHANO
97º CLASSIFICADO - FABIANA GOMES
98º CLASSIFICADO - EDILENE BATISTA
99º CLASSIFICADO - DEBORA ALVES DA ROSA
100º CLASSIFICADO - VALDECI TEREZINHA TILL CARDOSO
101º CLASSIFICADO - VILVA GONÇALVES DA SILVA
102º CLASSIFICADO - IVONETE MARGARIDA ADAM
103º CLASSIFICADO - JUCIANE SCHIRLEI DE SOUZA
104º CLASSIFICADO - SANY CHARLENE GOUVEIA
105º CLASSIFICADO - CLEUSA DE FATIMA FERREIRA
106º CLASSIFICADO - LESLEY GUEDES CASATTI
107º CLASSIFICADO - GLACY ZAMPOLI LEÃO
108º CLASSIFICADO - GRASIELLE MORFIM
109º CLASSIFICADO - SOLANGE UMBELINO DOS SANTOS
110º CLASSIFICADO - FABIANA DA SILVA
111º CLASSIFICADO - IVETE SCHWEIG
112º CLASSIFICADO - ROSEMERY A.V.DE SOUZA
113º CLASSIFICADO - LUCIANA ZIMMERMANN LOOK
114º CLASSIFICADO - CINTIA FLOR
115º CLASSIFICADO - JOCELMA MARIA B. NASCIMENTO
116º CLASSIFICADO - DAIANA CRISTINA SCOTTINI

CARGO: PROFESSOR SÉRIES INICIAIS
17º CLASSIFICADO - ROSILEIA JACINTO GOMES
18º CLASSIFICADO - SIMONE DE JESUS COSTA
19º CLASSIFICADO - TAIZI NASCIMENTO DA SILVA
20º CLASSIFICADO - CRISTIANE MARIANO
21º CLASSIFICADO - IVOLI BERKENBROCK DUARTE
22º CLASSIFICADO - NÚBIA RIBAS REICHERT
23º CLASSIFICADO - NOELIDES BOLSANEL

IV. Fotocópia Comprovante de Residência;
V. Fotocópia Diploma ou Certificado das Titulações para o cargo 
pretendido (cópia autenticada em cartório);
VI. Fotocópia Título de Eleitor acompanhado do comprovante de 
comparecimento à última eleição ou de Certidão de Quitação Elei-
toral;
VII. Fotocópia Certificado de Quitação do Serviço Militar para os 
candidatos do sexo masculino;
VIII. Atestado Médico comprobatório do gozo de boa saúde física 
mental;
IX. Fotocópia de Certidão de casamento;
X. Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos;
XI. Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Estadual e Fe-
deral;
XII. Fotocópia da Carteira de Trabalho das seguintes páginas: fo-
lha de rosto, dados pessoais e número do PIS/PASEP.
§1º - O Atestado médico acima será emitido pela JUNTA MÉDICA 
do município constituída para tal finalidade.
§2º - Para emissão do atestado médico, destinado a comprovar a 
boa saúde física e mental, o candidato deverá apresentar os se-
guintes exames de laboratório e imagem: Hemograma completo, 
glicemia, VDRL, parcial de urina, ECG (Eletrocardiograma) e RX 
Tórax.
§3º - Os exames devem ser realizados em data posterior a publi-
cação deste edital.

Art. 4º - O candidato que não comparecer para apresentação da 
documentação acima descrita, dentro do prazo estabelecido no 
artigo 2º, será considerado desistente e eliminado, sendo substi-
tuído pelo próximo aprovado, obedecida à ordem de classificação.

Art. 5º - Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita do Município de Camboriú, Estado de Santa 
Catarina, aos 02 dias do mês de Janeiro de 2012.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS
Prefeita Municipal 

JOHN LENON TEODORO
Secretário Municipal Da Administração

Publicado no Mural Público Municipal e Registrado no Livro de Pu-
blicações Na data supra

John Lenon Teodoro
Secretário de Administração

ANEXO I

CARGO: MERENDEIRA
61º CLASSIFICADO - DIRCE BUENO DE OLIVEIRA
62º CLASSIFICADO - MARIA MELLO SILVA
63º CLASSIFICADO - MARIA GORETI VIEIRA
64º CLASSIFICADO - VANIA MARIA AZAMBUJA ROCHA
65º CLASSIFICADO - MARIA DERDIDES SIQUEIRA ROZA
66º CLASSIFICADO - JURANEIDE TEIXEIRA GARCIA
67º CLASSIFICADO - IRIA PEREIRA
68º CLASSIFICADO - MARTA GARCIA PESSOA
69º CLASSIFICADO - EDNALVA ALVES PEREIRA
70º CLASSIFICADO - NANCY DOS SANTOS MANCAO
71º CLASSIFICADO - ISANETE DE LIZ
72º CLASSIFICADO - ROSEMAR DE MIRA
73º CLASSIFICADO - TEREZA PAIDA
74º CLASSIFICADO - EVANI VIEIRA DA SILVA
75º CLASSIFICADO - NEUSA MARIA COELHO DA SILVA VIEIRA
76º CLASSIFICADO - MARIA TEREZA PRADO
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15º CLASSIFICADO - IDINETE DA SILVA
16º CLASSIFICADO - VERA LUCIA AMARAL REIS

CARGO: PROFESSOR 5º a 8º SERIE - HISTÓRIA
12º CLASSIFICADO - LORI DIVA MULLER SAGGIN DIAS
13º CLASSIFICADO - ALDANICE MARTINS DUDEK
14º CLASSIFICADO - MARIA CLARA DE ANDRADE BORDIM
15º CLASSIFICADO - JULIANO TREVISANI
16º CLASSIFICADO - EDSON SCHEINEDER DA SILVA
17º CLASSIFICADO - LUCELIA DA COSTA LOPES
18º CLASSIFICADO - DAIANA ROBERTA GALLO
19º CLASSIFICADO - CLAUDIA LIMA BERTOLAZI
20º CLASSIFICADO - KEN ICHI BECHERER

CARGO: PROFESSOR 5º a 8º SERIE - LINGUA ESTRANGEIRA IN-
GLÊS
11º CLASSIFICADO - JANAINA CATIA SILVA
12º CLASSIFICADO - ELISANGELA ZEFERINA
13º CLASSIFICADO - CATIANE HENN
14º CLASSIFICADO - KAMILA HEUSI
15º CLASSIFICADO - ALINE YARA BIANCO DI SAMPAIO

CARGO: PROFESSOR 5º a 8º SERIE - LINGUA PORTUGUESA
11º CLASSIFICADO - ENERI TERESINHA PLETSCH
12º CLASSIFICADO - NOELI DE FATIMA DA CRUZ RIBEIRO
13º CLASSIFICADO - RUBIANA SCREMIN
14º CLASSIFICADO - CRISTIANE STOLFI
15º CLASSIFICADO - WILSON JOSÉ CALDEIRA
16º CLASSIFICADO - VALDETE MONTEIRO DA SILVA DOS SANTOS
17º CLASSIFICADO - ANDREIA SALAZAR DE GODOY
18º CLASSIFICADO - BRUNA LUIZA BENDER
19º CLASSIFICADO - ALAIDE ALVES LEITE
20º CLASSIFICADO - FERNANDA DE BORTOLI
21º CLASSIFICADO - TANIA REGINA GARCIA
22º CLASSIFICADO - HUANITA RADKE CAROLO
23º CLASSIFICADO - DANIELA PINTO DE PAULA
24º CLASSIFICADO - JOANA DARC GOULART OLIVEIRA
25º CLASSIFICADO - DAYANA THIVES OENING

CARGO: PROFESSOR 5º a 8º SERIE - LINGUA PORTUGUESA - 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
LUIZ CLAUDIO GANDIN

CARGO: PSICÓLOGO
13º CLASSIFICADO - LUCIANA ELISA CUNHA
14º CLASSIFICADO - MARINES THIEL
15º CLASSIFICADO - EVANDRO FERNANDES ALVES
16º CLASSIFICADO - JUCEMARA GERVASIO
17º CLASSIFICADO - CAMILA GABRIELA BORTOLOTTO ZIEMI-
CZAK
18º CLASSIFICADO - DESIRE SANTOS DA COSTA
19º CLASSIFICADO - GISELE GIANA CARDOSO

CARGO: PSICOPEDAGOGO
07º CLASSIFICADO - GLACIR GONÇALVES
08º CLASSIFICADO - JOVITA ROCHA TOMAS
09º CLASSIFICADO - JANAINA DE NASCIMENTO
10º CLASSIFICADO - ROSANE DRUWE DE SOUZA
11º CLASSIFICADO - ALCIONETE ROCHA DA SILVA
12º CLASSIFICADO - ISABEL CRISTINA ROCHA PORTO

CARGO: AUXILIAR ODONTOLÓGICO
04º CLASSIFICADO - JUCELI AP. SABINO

24º CLASSIFICADO - RITA DE CASSIA ZIMMERMAN
25º CLASSIFICADO - ROSEMERI GARCIA
26º CLASSIFICADO - MARI INES FONTONI
27º CLASSIFICADO - ORDONEZA DE LUCIA BRAZ DE SOUZA
28º CLASSIFICADO - CARLA ANDREIA REGIS
29º CLASSIFICADO - ELISABETE CRISTINA MIHSFELDT
30º CLASSIFICADO - THERMUTIS DA SILVA SABARÁ
31º CLASSIFICADO - GIOVANA SCHIZZI ZANIN
32º CLASSIFICADO - FRANCIANE CRISTINA FRONZA DA SILVA
33º CLASSIFICADO - GISLAINE DE SOUZA SALOME
34º CLASSIFICADO - TATIANA MANICA
35º CLASSIFICADO - IZOLETE RICARDO DA SILVA
36º CLASSIFICADO - SIMONE DA SILVA BARBOSA
37º CLASSIFICADO - CHRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
38º CLASSIFICADO - IRONITA MOSER SILVA
39º CLASSIFICADO - JUCELIO FERREIRA BUENO
40º CLASSIFICADO - JOSIANE SARAMENTO
41º CLASSIFICADO - ANA ROSA LINHARES PEREIRA
42º CLASSIFICADO - MARCIA REGINA DAL PIVA
43º CLASSIFICADO - FLAVIA RENATA LINHARES DUTRA
44º CLASSIFICADO - ADRIANA PAMPLONA DALFOVO
45º CLASSIFICADO - NADIA NARA DE SOUZA
46º CLASSIFICADO - MAYARA HELENA DA SILVA
47º CLASSIFICADO - MARCIA REGINA PRAUN
48º CLASSIFICADO - GISELE NEVES CORREA
49º CLASSIFICADO - FLAVIA EBERHARDT
50º CLASSIFICADO - ANGELA SILMARA CORREA
51º CLASSIFICADO - GISELE APARECIDA STOCCO
52º CLASSIFICADO - PATRICIA AMANCIO RODRIGUES
53º CLASSIFICADO - SUZELAINE LOBACK DE OLIVEIRA
54º CLASSIFICADO - CARLA CAROLINA DE SOUZA MOREIRA
55º CLASSIFICADO - EVA DE CACIA RUFINO
56º CLASSIFICADO - LURDES KASMIRCZAK
57º CLASSIFICADO - IRIA LOPES ESCOBAR HOLLER
58º CLASSIFICADO - LEILA GUIMARÃES LOPES WERGENES

CARGO: PROFESSOR 5º a 8º SERIE - CIÊNCIAS
14º CLASSIFICADO - GRACIELA TESTONI
15º CLASSIFICADO - MILENA DE CASTRO PALMA
16º CLASSIFICADO - VANESSA LIMA BERTOLOZI SIMON
17º CLASSIFICADO - TUANE CRISTINE PINHEIRO
18º CLASSIFICADO - WAGNER E SILVA E SOUZA
19º CLASSIFICADO - JULIANA MENDES MARQUES
20º CLASSIFICADO - JERUSA BOZZO

CARGO: PROFESSOR 5º a 8º SERIE - EDUCAÇÃO FISICA
27º CLASSIFICADO - GRACIELA TESTONI
28º CLASSIFICADO - CRISTIAN ANTONIO UTZIG
29º CLASSIFICADO - ANA CLAUDIA DA SILVA HOSTING
30º CLASSIFICADO - JELSOMAR SOUZA
31º CLASSIFICADO - VANESSA GENTILLE LACAVA LEONI
32º CLASSIFICADO - SIBELI APARECIDA GARBIN
33º CLASSIFICADO - LEONARD LUIS COELHO HOSTINS
34º CLASSIFICADO - REGIANE CRISTINA ANTONIO DE FARIAS
35º CLASSIFICADO - RONEY CAETANO
36º CLASSIFICADO - AIRTON ROBERTO DOS SANTOS
37º CLASSIFICADO - CLAUDINEI BRAZ DA SILVA

CARGO: PROFESSOR 5º a 8º SERIE - GEOGRAFIA
5º CLASSIFICADO - RAFAELA BASTIANI SILVA
6º CLASSIFICADO - ALEANDRE SCHWEITZER
7º CLASSIFICADO - INGRID ALVES PEREIRA
8º CLASSIFICADO - ELIZANGELA FISCHER
9º CLASSIFICADO - ANDRÉ DA SILVA
10º CLASSIFICADO - DAISY CHRISTIANE DE SOUZA
11º CLASSIFICADO - JAIR REDIVO
12º CLASSIFICADO - CLAUDETE DOS SANTOS
13º CLASSIFICADO - RODRIGO RODRIGUES
14º CLASSIFICADO - FRANCISCO JULIAO CARDOSO NETO
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Chapadão do Lageado

Prefeitura

Portaria Nº 459 de 30.12.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A N° 459/2011

Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa 
Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Chapadão do Lageado - SC, Lei Com-
plementar 008 de 23.12.99 e de acordo com o Anexo Único da Lei 
Complementar 047 de 01.12.2010,

RESOLVE:
Art.1º Exonerar o servidor JOSE ALTAIR DA SILVEIRA, ocupante 
do cargo em Comissão de Chefe de Serviço da Divisão de Urbanis-
mo, nomeado pela portaria nº. 253/2011 de 06.05.2011, a partir 
de 02.01.2012.

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

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de dezembro 
de 2011.
José Braulio Inácio
Prefeito Municipal

Portaria Nº 460 de 30.12.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO LAGEADO
P O R T A R I A N° 460/2011

- CONSIDERANDO, que não houve interesse da candidata aprova-
da no Concurso Publico nº. 001/2007, em assumir a vaga;

- CONSIDERANDO, o resultado do Processo Seletivo Simplificado 
nº. 02/2010, realizado para contratação de pessoal em caráter 
temporário, para Execução do Programa Saúde da Família - PSF;

- CONSIDERANDO a necessidade de manter o Programa Saúde da 
Família - PSF;

- CONSIDERANDO, o interesse público no atendimento a popula-
ção;

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa 
Catarina, usando de suas atribuições legais conferidas pela Lei 
Orgânica do Município de Chapadão do Lageado, e conforme dis-
posto no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar nº. 0026 de 04.05.06.

RESOLVE:
Art.1° Prorrogar os efeitos da Portaria nº. 223 de 02.06.2010, 
já prorrogada pelas Portarias nºs. 382/2010 e 292/2011, de que 
Admite em caráter temporário DIRCE DE SOUZA, ocupante da 
função do cargo de Atendente de Consultório Dentário do PSF 
- 40 horas, na Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de 
01.01.2012 a 31.12.2012.

Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de dezembro 
de 2011.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Campo Alegre

Prefeitura

Pregão Presencial 01/2012 - Registro de Preços
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC
RESUMO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012-

O objeto do presente Edital consiste no Registro de Preços para 
Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO 
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO, CONFOR-
ME ITINERÁRIOS DESCRITOS NOS ANEXOS DESTE EDITAL, PARA 
O LETIVO DE 2012, PODENDO SER PRORROGADO NA FORMA DA 
LEI
O critério de julgamento será pelo requisito menor preço GLOBAL 
(Total Geral).
Abertura: 12/01/2012, às 14:00 horas, no prédio da Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro - Campo 
Alegre-SC.
Prazo para entrega dos envelopes (documentação e proposta): 
até às 13h45min do dia 12/01/2012, no Protocolo da Prefeitura 
Municipal (conforme endereço acima).
Recursos: 00.01.0122 -Transporte Escolar; 00.01.0127 PNATE Pro-
grama Nac. Transp. Escolar e 00.01.0118 Receitas e Transf. De 
Impostos.
O edital na íntegra está disponível no site do Município: www.
campoalegre.sc.gov.br .

Campo Alegre, 02 de janeiro de 2012.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Pregão Presencial 02/2012 -
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE-SC
RESUMO EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2012 -

A licitação tem como objeto a aquisição de materiais de pintura 
e contratação de mão de obra para pintura das instalações do 
Centro Municipal de Educação Infantil Alegre Infância, sito à Rua 
Nereu Ramos, nº 124, Centro, Município de Campo Alegre.
O critério de julgamento será pelo requisito menor preço por LOTE.
Abertura: 12/01/2012, às 10:00 horas, no prédio da Prefeitura 
Municipal, sito à Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro - Campo 
Alegre-SC.
Prazo para entrega dos envelopes (documentação e proposta): 
até às 09h45min do dia 12/01/2012, no Protocolo da Prefeitura 
Municipal (conforme endereço acima).
Recursos: 00.01.0118 - Receitas Impostos e Transf. De Impostos.
O edital na íntegra está disponível no site do Município: www.
campoalegre.sc.gov.br .

Campo Alegre, 02 de janeiro de 2012.
VILMAR GROSSKOPF
Prefeito Municipal
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do Lageado-SC, e em conformidade com o preceituado no art. 51 
e seus parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas modificações posteriores,

RESOLVE:
Art. 1º Constituir a Comissão Permanente de Licitações da Pre-
feitura Municipal de Chapadão do Lageado, para atuar durante o 
exercício de 2012, composta pelos seguintes membros:

Titulares:
- ROSICLEIDE SIPRIANI PEREIRA
- NEUSA FRANCISCO LUCKMANN
- MARIO DA SILVA

Suplentes:

- DANIELY APARECIDA ESSER
- ADILSON HEINZ
- JOSIR JACO KALBUSCH

Art. 2° A Comissão será presidida pelo Sr. Mario da Silva e secre-
tariada pela Sra. Rosicleide Sipriani Pereira.

Parágrafo único. A Comissão Permanente de Licitação citada no 
art. 1º, reunir-se-á, sempre que necessário, com a presença de no 
mínimo 03 (três) de seus membros.

Art. 3º São atribuições da Comissão de que trata o art. 1º desta 
Portaria, dentre outras previstas em leis ou regulamentos, a habili-
tação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração 
ou cancelamento, o processamento e julgamento das propostas 
dos licitantes.

Parágrafo único. No caso de concurso, o julgamento será feito por 
uma Comissão Especial a ser constituída por ato do Poder Execu-
tivo Municipal.

Art. 4º A licitação será processada e julgada pela Comissão Per-
manente de Licitação em estrita conformidade com os princípios 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao ins-
trumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.

Art. 5º Os membros da Comissão Permanente de Licitação respon-
derão solidariamente por todos os atos praticados pela referida 
Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devida-
mente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em 
que tiver sido tomada a decisão.

Art. 6º A abertura dos envelopes contendo a documentação para 
habilitação e as propostas será realizada sempre em ato público 
previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, 
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão Permanente 
de Licitação.

Art. 7º Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos 
licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação.

Art. 8º O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Co-
missão Permanente de Licitação realizá-lo em conformidade com 
os tipos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato 
convocatório e de acordo com os fatores exclusivamente nele refe-
ridos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos 
órgãos de controle.

Art. 9º Os Servidores especificados nesta Portaria desem-
penharão as suas atribuições de MEMBROS DA COMISSÃO, 

Portaria Nº 461 de 30.12.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 461/2011

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa 
Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 
50,inciso VII, da Lei Orgânica do município, c/c o art. 78, caput, 
da Lei Complementar n° 008, de 23.12.99,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias regulamentares relativas ao período aqui-
sitivo de 15/08/2010 à 14/08/2011, a servidora JAQUELINE FRAN-
CISCO - Matricula n°2492/01, ocupante do cargo efetivo de Oficial 
de Nível Médio - 40 horas, em exercício na Secretaria Municipal de 
Administração e Planejamento.

Art. 2° Autorizar a servidora a gozar férias de 30 (trinta) dias no 
período de 02.01.2012 à 31.01.2012, acrescidas de 1/3 do abono 
constitucional, conforme art. 46 da LC n° 008, de 23.12.99.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 30 de 
dezembro de 2011.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 462 de 30.12.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 462/2011

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa 
Catarina, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 
50,inciso VII, da Lei Orgânica do município, c/c o art. 78, caput, 
da Lei Complementar n° 008, de 23.12.99,

RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias regulamentares relativas ao período aqui-
sitivo de 04/05/2010 à 03/05/2011, a servidora AVANESA KERS-
CHBAUM WILL - Matricula n°229/02, ocupante do cargo efetivo de 
Auxiliar Administrativo-40 horas, em exercício na Secretaria Muni-
cipal de Administração e Planejamento.

Art. 2° Autorizar a servidora a gozar férias de 30 (trinta) dias no 
período de 02.01.2012 à 31.01.2012, acrescidas de 1/3 do abono 
constitucional, conforme art. 46 da LC n° 008, de 23.12.99.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO, 30 de 
dezembro de 2011.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 463 de 30.12.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 463/2011
“CONSTITUI COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E DÁ OU-
TRAS PROVIDENCIAS.”

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa 
Catarina, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 
70, inciso II, alínea “c”, da Lei Orgânica do Município de Chapadão 
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- FMS
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2012 - FMS

O Município de Chapadão do Lageado, através do Fundo Munici-
pal de Saúde, torna público aos interessados, que estará reunida 
no dia 12 de Janeiro de 2012, às 11:00, a fim de receber, abrir e 
examinar documentação e propostas de empresas que pretendam 
participar do Processo Licitatório, cujo objeto é a aquisição de 
combustíveis (gasolina comum, etanol (álcool)), inclusos os ser-
viços de frentista, destinados ao abastecimento dos veículos do 
Fundo Municipal de Saúde do Município de Chapadão do Lageado-
sc, de acordo com as especificações contidas no Anexo do Edital. 
As informações poderão ser obtidas pelo fone (47) 3537-0072, das 
08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 ou pelo e-mail: compras@
chapadaodolageado.sc.gov.br

Chapadão do Lageado (SC), 02 de janeiro de 2011.
MARCIO MACIEL
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Extrato do Edital do Processo Licitatório n° 01/2012 
- PM
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2012 
- PM
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2012 - PM

O Município de Chapadão do Lageado, torna público aos interes-
sados, que estará reunida no dia 12 de Janeiro de 2012, às 09:00, 
a fim de receber, abrir e examinar documentação e propostas de 
empresas que pretendam participar do Processo Licitatório, cujo 
objeto é a aquisição de combustíveis (gasolina comum, etanol 
(álcool)), inclusos os serviços de frentista, destinados ao abaste-
cimento dos veículos Da Prefeitura Municipal do Município de Cha-
padão do Lageado-sc, de acordo com as especificações contidas 
no Anexo do Edital. As informações poderão ser obtidas pelo fone 
(47) 3537-0072, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 ou pelo 
e-mail: compras@chapadaodolageado.sc.gov.br

Chapadão do Lageado (SC), 02 de janeiro de 2011.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Câmara muniCiPal

Portaria N001/2012 de 02/01/2012
Estado de Santa Catarina
Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado
PORTARIA Nº001/2012 de 02/01/2012.

ARLINDO STEIN, Presidente da Câmara Municipal de Chapadão 
do Lageado, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais:

RESOLVE:
NOMEAR
MARCELO LEHMKUL MACHADO, carteira de identidade nº20/
R1.424.426, para o cargo Comissionado de ASSESSOR JURÍDICO, 
inscrito na OAB/SC 7290 com carga horária de 15 horas, nos ter-
mos da Lei nº508 de 27.05.2011, da Câmara Municipal de Chapa-
dão do Lageado-SC.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

concomitantemente com as de seus respectivos cargos.

Art. 10. Todos os trabalhos desta Comissão deverão ser registra-
dos em atas,
devidamente assinadas, e arquivadas no setor competente.

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2012.

Art. 12. Revoga-se a portaria nº. 376/2010 de 16.12.2010, suas 
alterações e demais disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de dezembro 
de 2011.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Portaria Nº 464 de 30.12.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
PORTARIA N° 464/2011
“NOMEIA EQUIPE DE APOIO DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 
DENOMINADA PREGÃO E ESTABELECE OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito do Município de Chapadão do Lageado, Estado de Santa 
Catarina, no uso das atribuições de competência legal e de acor-
do com o que lhe confere o Artigo 70, Inciso II da Lei Orgânica 
Municipal, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/2002 e 
o disposto no inciso II, art. 7º do Anexo I, do decreto 035/2008,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear a Equipe de Apoio da Modalidade de Licitação 
denominada Pregão, para o exercício de 2012, que será composta 
pelos seguintes membros:

TITULARES:

- Joelsio Machado
- Rosicleide Sipriani Pereira
- Mario da Silva

SUPLENTES:

- Neusa Francisco Luckmann
- Adilson Heinz
- Josir Jacó Kalbusch

Art. 2º O Pregoeiro será o Senhor Joélsio Machado, que será se-
cretariada pela Senhora Rosicleide Sipriani Pereira.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2012.

Art. 4º Revoga - se a Portaria n° 377/2010 de 17.12.2010 e de-
mais disposições em contrario.

Prefeitura do Município de Chapadão do Lageado, 30 de dezembro 
de 2011.
JOSÉ BRAULIO INÁCIO
Prefeito Municipal

Extrato do Edital do Processo Licitatório n° 01/2012 
- FMS
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO LAGEADO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO N° 01/2012 
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Concórdia

Prefeitura

Extrato do Resultado do Julgamento e Classificação 
das Propostas Tomada de Preços Nº 47/2011 - PMC
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA
TOMADA DE PREÇOS Nº 47/2011 - PMC
Objeto: contratação de empresa do ramo de engenharia e\\\\ou 
construção civil para elaboração de projetos de duplicação da Rua 
Senador Atílio Francisco Xavier Fontana, neste Município, de acor-
do com o Memorial Descritivo constante no Anexo “D” do Edital.
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
DAS PROPOSTAS

Em cumprimento ao disposto no artigo 109, § 1º da Lei Federal nº 
8.666/1993, e posteriores alterações, torna-se público o resulta-
do do julgamento da fase classificatória da licitação em epígrafe, 
na seguinte conformidade: a licitante SANETAL ENGENHARIA E 
CONSULTORIA EM SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA EPP foi 
DESCLASSIFICADA por não cumprir o item 6.1 alínea “h” do edital 
“Cronograma físico-financeiro de execução da obra do objeto des-
te Edital, com percentuais de execução mensal compatíveis com 
os percentuais previstos nos cronogramas integrantes do proje-
to básico desta licitação, devidamente assinado pelo responsá-
vel técnico do proponente; Local, data, identificação e assinatura 
do representante legal da licitante;”. Por conseguinte foi apurada 
a seguinte classificação: a licitante BAUER ENGENHARIA LTDA, 
sagrou-se vencedora do objeto do presente certame com o menor 
valor Global de R$ 72.800,00 (setenta e dois mil e oitocentos re-
ais); a licitante AZIMUTE ENGENHEIROS CONSULTORES SC LTDA 
ficou na segunda colocação com o valor global de R$ 79.881,90 
(setenta e nove mil oitocentos e oitenta e um reais com noventa 
centavos); a licitante GEOVIAS ENGENHARIA LTDA - EPP ficou na 
terceira colocação com o valor global de R$ 80.100,00 (oitenta 
mil e cem reais); e a licitante ESET- ENGENHARIA E TOPOGRA-
FIA LTDA ficou na quarta colocação com o valor global de R$ 
81.214,32 (oitenta e um mil duzentos e quatorze reais com trinta 
e dois centavos).
O preço cotado pela licitante vencedora é inferior ao preço máxi-
mo estipulado no subitem 9.1 do Edital. Outrossim, ficam as lici-
tantes participantes notificadas que dentro do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados da data da publicação deste extrato, a Comis-
são Permanente de Licitações dará vistas ao respectivo processo 
licitatório a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, 
para interposição de recurso.

Concórdia, SC, 30 de Dezembro de 2011.
Eliane Corrêa Basso
Presidente, em exercício.

Forquilhinha

Prefeitura

Lei Nº 1.769, de 29 de Dezembro de 2011.
LEI Nº 1.769, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
ALTERA O ARTIGO 4º DA LEI Nº 1.627/11, QUE AUTORIZA O PO-
DER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONSTITUIR CONSÓRCIO IMOBI-
LIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA

Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado, 02 de janeiro 
de 2012.
ARLINDO STEIN
Presidente

Contrato n001/2012
Contrato N°001/2012
Extrato do Contrato n°001/2012
Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado
Estado de Santa Catarina
Contratante: Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado
Contratada: Márcia m. da Silva cia ltda - infodigitalle
Objeto: Locação de sistema de informática GEDOC,

Valor global: R$2.691,81.
Valor mensal: R$224.32.
Data da vigência: 02/01/2012, a 31/12/2012.

Chapadão do Lageado, 02 de janeiro de 2012.
ARLINDO STEIN
Presidente

Contrato n002/2012
Contrato N°002/2012
Extrato do Contrato n°002/2012
Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado
Estado de Santa Catarina
Contratante: Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado
Contratada: Betha Sistemas ltda
Objeto: sistema de contabilidade pública, sistema de folha de pa-
gamento, sistema de compras e licitações, sistema de patrimônio.

Valor global: R$6.686,16.
Valor mensal: R$557,18.
Data da vigência: 02/01/2012, a 31/12/2012.

Chapadão do Lageado, 02 de janeiro de 2012.
ARLINDO STEIN
Presidente

Contrato n003/2012
Contrato N°003/2012
Extrato do Contrato n°003/2012
Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado
Estado de Santa Catarina
Contratante: Câmara de Vereadores de Chapadão do Lageado
Contratado: Erlon Carlos Thiesen
Objeto: Assessoria de imprensa e relizes,

Valor global: R$8.400,00.
Valor mensal: R$700,00.
Data da vigência: 02/01/2012, a 31/12/2012.

Chapadão do Lageado, 02 de janeiro de 2012.
ARLINDO STEIN
Presidente
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correrão por conta da dotação 18.02.2.070.3.3.50.01.00(9) do or-
çamento vigente do município.

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

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

Forquilhinha/SC, 29 de dezembro de 2011.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 29 de dezembro de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Lei Nº 1.771, de 29 de Dezembro de 2011.
LEI Nº 1.771, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR, COM ENCARGOS, 
BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, À EMPRESA TEK-
NOGROM INDÚSTRIA E EQUIPAMENTOS LTDA-ME E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA,
Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado 
de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das 
atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte 
Lei:

Art. 1º É o Executivo Municipal autorizado a desafetar e doar área 
de terra à TEKNOGROM INDÚSTRIA E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, 
inscrita no CNPJ sob o número 14.280.680/0001-92, correspon-
dente ao Lote nº. “04” da quadra “C” do Núcleo Industrial VI do 
bairro Vila Lourdes, Rod. Mun. Maximiliano Gaidzinski, com área 
total de 2.542,95 m² (dois mil e quinhentos e quarenta e dois 
metros e noventa e cinco centímetros quadrados), e as seguin-
tes confrontações: ao NORTE, 32,77 metros com Afonso Back; 
ao SUL, 32,77 metros com a Rodovia Municipal Maximiliano Gai-
dzinski; ao LESTE, 77,66 metros com o Lote nº 05 e ao OESTE, 
77,78 metros com o Lote nº 03.
Parágrafo único. O imóvel ora doado se destina à implantação de 
parque fabril da Empresa, cujo objeto social é fabricação de má-
quinas e equipamentos para agricultura e pecuária, peças e aces-
sórios, de acordo com o parecer do Conselho Municipal da Indús-
tria e Comércio, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal.

Art. 2º A partir da data da publicação desta Lei, a doação caducará 
e o imóvel constituído de terreno reverterá automaticamente ao 
Município, se a Empresa donatária ou seus sucessores não cum-
prirem as especificações e condições abaixo:
I - Não iniciar, a partir da assinatura do contrato, dentro de 06 
(seis) meses, e a concluí-la dentro de 36 (trinta e seis) meses, 
prorrogável a critério do Conselho Municipal de Indústria e Co-
mércio, as obras de construção civil do galpão industrial de sua 
sede social;
II - Não exercer, não executar, não exercitar, bem como alterar a 
finalidade para a qual a referida área foi doada ou não derem o 
uso prometido ou o desviarem de sua finalidade contratual. Qual-
quer forma de negócio ou atividade que a Empresa vier a exercer, 
não poderá, sob qualquer hipótese, provocar a degeneração dos 
objetivos e finalidades desta doação que consiste rigorosamente 
na exploração das atividades industriais;
III - Caso a Empresa donatária locar ou proceder sublocação da 
totalidade ou mesmo parte do imóvel, inclusive do prédio indus-
trial existente ou daqueles que vierem a ser constituídos;
IV - Em caso da Empresa donatária apresentar estágio de ociosida-
de, bem como apresentar brusca e inexplicável diminuição do seu 
quadro de mão de obra, demonstrando aspectos pré-falimentares;

Faço saber que a Câmara Municipal de Forquilhinha, Estado de 
Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das 
atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte 
Lei:

Art. 1º Altera o artigo 4º da Lei Municipal nº. 1.627, de 04 de 
fevereiro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º O Município executará a urbanização da área, com a im-
plantação da infraestrutura do loteamento, e a Sociedade Literária 
e Caritativa Santo Agostinho receberá como pagamento, até 31 
de dezembro de 2012, 65 (sessenta e cinco) lotes devidamente 
urbanizados, desembaraçados e matriculados individualmente em 
Cartório, correspondente aos lotes 01 a 11 da quadra A, aos lotes 
01 a 22 da quadra B, aos lotes 01 a 22 da quadra C e aos lotes 01 
a 10 da quadra D, com a área total de 26.935,90m² (vinte e seis 
mil novecentos e trinta e cinco metros e noventa centímetros qua-
drados), sendo todos os custos decorrentes de ônus do Município.”

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

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

Forquilhinha/SC, 29 de dezembro de 2011.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 29 de dezembro de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Lei Nº 1.770, de 29 de Dezembro de 2011.
LEI Nº 1.770, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECUR-
SOS FINANCEIROS AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RU-
RAIS DE FORQUILHINHA.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA
Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado 
de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das 
atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a repassar re-
cursos financeiros ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Forqui-
lhinha, entidade sem fins lucrativos, declarado de utilidade pública 
pela Lei Municipal nº 793, de 31 de outubro de 2001, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 00.921.623/0001-
05, no montante de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), para custeio 
das despesas correntes destinadas à manutenção das atividades 
normais do sindicato durante o exercício de 2012.
Parágrafo único. O valor referido no caput desse artigo é a cota 
parte de benefício econômico que o Município participa, visando 
auxiliar os trabalhadores rurais perante sua entidade de classe.

Art. 2º Os valores a serem repassados, poderão ser de forma par-
celada de acordo com a disponibilidade financeira do Município e 
as necessidades do Sindicato.

Art. 3º O Sindicato terá o prazo de até 30 (trinta) dias para apli-
cação dos recursos e de até 60 (sessenta) dias para a devida 
prestação de contas.
Parágrafo único. A prestação de contas será efetuada mediante 
demonstrativo de balancete financeiro, acompanhado de docu-
mentos fiscais originais ou cópias autenticadas.

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei 
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Art. 1º É o Executivo Municipal autorizado a desafetar e doar área 
de terra à MN PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA., inscrita no CNPJ 
sob o número 09.397.737/0001-64, correspondente ao Lote nº. 
“20” do Núcleo Industrial IV do bairro Ouro Negro, com área total 
de 9.358,23 m² (nove mil e trezentos e cinquenta e oito metros e 
vinte e três centímetros quadrados), e as seguintes confrontações: 
ao NORTE, 119,74 metros confrontando com a Área Remanescen-
te; ao SUL, 119,74 metros confrontando com a Rua nº 102; ao 
LESTE, 78,37 metros confrontando com a Área Remanescente e 
ao OESTE, 77,95 metros confrontando com a Rua nº 104.
Parágrafo único. O imóvel ora doado se destina à implantação de 
parque fabril da Empresa, cujo objeto social é fabricação de peças 
fundidas e usinadas em ferro, de acordo com o parecer do Conse-
lho Municipal da Indústria e Comércio, devidamente homologado 
pelo Prefeito Municipal.

Art. 2º A partir da data da publicação desta Lei, a doação caducará 
e o imóvel constituído de terreno reverterá automaticamente ao 
Município, se a Empresa donatária ou seus sucessores não cum-
prirem as especificações e condições abaixo:
I - Não iniciar, a partir da assinatura do contrato, dentro de 06 
(seis) meses, e a concluí-la dentro de 36 (trinta e seis) meses, 
prorrogável a critério do Conselho Municipal de Indústria e Co-
mércio, as obras de construção civil do galpão industrial de sua 
sede social;
II - Não exercer, não executar, não exercitar, bem como alterar a 
finalidade para a qual a referida área foi doada ou não derem o 
uso prometido ou o desviarem de sua finalidade contratual. Qual-
quer forma de negócio ou atividade que a Empresa vier a exercer, 
não poderá, sob qualquer hipótese, provocar a degeneração dos 
objetivos e finalidades desta doação que consiste rigorosamente 
na exploração das atividades industriais;
III - Caso a Empresa donatária locar ou proceder sublocação da 
totalidade ou mesmo parte do imóvel, inclusive do prédio indus-
trial existente ou daqueles que vierem a ser constituídos;
IV - Em caso da Empresa donatária apresentar estágio de ociosida-
de, bem como apresentar brusca e inexplicável diminuição do seu 
quadro de mão de obra, demonstrando aspectos pré-falimentares;
V - No caso da Empresa donatária, ou ainda pessoa física ou en-
tidade jurídica por ela autorizada, edificar qualquer tipo de cons-
trução residencial de qualquer porte no terreno doado, sob qual-
quer justificativa, à exceção de alojamento, de pequeno porte, 
que venha ser utilizado por pessoas de relacionamento da firma 
donatária;
VI - De qualquer maneira alienar, transacionar, dar em penhora, 
dação em pagamento, permutar ou qualquer outra forma de ne-
gócio que venha provocar degeneração dos objetivos e finalidades 
da presente doação sem a prévia anuência do Conselho Municipal 
da Indústria e Comércio;
VII - Gravar o imóvel com ônus real de garantia sem a prévia au-
torização do Conselho Municipal da Indústria e Comércio.
Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser 
dilatados, desde que, a Empresa donatária apresente ao Órgão 
Executivo, relatórios demonstrativos das obrigações concretizadas 
e justificativas das que estão em andamento e por realizar.

Art. 3º Fica proibido o desvio de destinação do imóvel para outras 
finalidades que não a prevista nesta Lei.

Art. 4º Reverterá ao Poder Público Municipal, independentemente 
de notificação judicial ou extrajudicial, o terreno doado a título 
de incentivo econômico quando não utilizado na finalidade previs-
ta no projeto original, ou, quando a utilização afrontou qualquer 
dispositivo desta Lei e do Termo de Doação, sem ônus para o 
Município, sendo que as benfeitorias não removíveis seguirão a 
sorte do principal.
Parágrafo único. É facultado ao Poder Público Municipal o direito 
de desistir da reversão do terreno, desde que comprovada a in-
conveniência técnica e julgada onerosa ao erário a transação.

V - No caso da Empresa donatária, ou ainda pessoa física ou en-
tidade jurídica por ela autorizada, edificar qualquer tipo de cons-
trução residencial de qualquer porte no terreno doado, sob qual-
quer justificativa, à exceção de alojamento, de pequeno porte, 
que venha ser utilizado por pessoas de relacionamento da firma 
donatária;
VI - De qualquer maneira alienar, transacionar, dar em penhora, 
dação em pagamento, permutar ou qualquer outra forma de ne-
gócio que venha provocar degeneração dos objetivos e finalidades 
da presente doação sem a prévia anuência do Conselho Municipal 
da Indústria e Comércio;
VII - Gravar o imóvel com ônus real de garantia sem a prévia au-
torização do Conselho Municipal da Indústria e Comércio.
Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser 
dilatados, desde que, a Empresa donatária apresente ao Órgão 
Executivo, relatórios demonstrativos das obrigações concretizadas 
e justificativas das que estão em andamento e por realizar.

Art. 3º Fica proibido o desvio de destinação do imóvel para outras 
finalidades que não a prevista nesta Lei.

Art. 4º Reverterá ao Poder Público Municipal, independentemente 
de notificação judicial ou extrajudicial, o terreno doado a título 
de incentivo econômico quando não utilizado na finalidade previs-
ta no projeto original, ou, quando a utilização afrontou qualquer 
dispositivo desta Lei e do Termo de Doação, sem ônus para o 
Município, sendo que as benfeitorias não removíveis seguirão a 
sorte do principal.
Parágrafo único. É facultado ao Poder Público Municipal o direito 
de desistir da reversão do terreno, desde que comprovada a in-
conveniência técnica e julgada onerosa ao erário a transação.

Art. 5º A empresa donatária deverá obedecer rigorosamente a to-
dos os dispositivos legais aplicáveis à espécie, sob pena de rever-
são automática ao patrimônio público municipal, sem indenização 
pelas por benfeitorias construídas.

Art. 6º A edificação de benfeitorias não outorga ao donatário o 
direito de retenção no caso de reversão do imóvel.

Art. 7º São concedidos os estímulos fiscais de que trata o artigo 
2º e seus incisos da Lei Municipal nº. 007, de 09 de fevereiro de 
1990.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se às disposições em contrário.

Forquilhinha/SC, 29 de dezembro de 2011.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 29 de dezembro de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Lei Nº 1.772, de 29 de Dezembro de 2011.
LEI Nº 1.772, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR, COM ENCARGOS, 
BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, À EMPRESA MN 
PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA. E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA,
Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado 
de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das 
atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte 
Lei:



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 11

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 89902/01/2012 (Segunda-feira)

I - Não iniciar, a partir da assinatura do contrato, dentro de 06 
(seis) meses, e a concluí-la dentro de 36 (trinta e seis) meses, 
prorrogável a critério do Conselho Municipal de Indústria e Co-
mércio, as obras de construção civil do galpão industrial de sua 
sede social;
II - Não exercer, não executar, não exercitar, bem como alterar a 
finalidade para a qual a referida área foi doada ou não derem o 
uso prometido ou o desviarem de sua finalidade contratual. Qual-
quer forma de negócio ou atividade que a Empresa vier a exercer, 
não poderá, sob qualquer hipótese, provocar a degeneração dos 
objetivos e finalidades desta doação que consiste rigorosamente 
na exploração das atividades industriais;
III - Caso a Empresa donatária locar ou proceder sublocação da 
totalidade ou mesmo parte do imóvel, inclusive do prédio indus-
trial existente ou daqueles que vierem a ser constituídos;
IV - Em caso da Empresa donatária apresentar estágio de ociosida-
de, bem como apresentar brusca e inexplicável diminuição do seu 
quadro de mão de obra, demonstrando aspectos pré-falimentares;
V - No caso da Empresa donatária, ou ainda pessoa física ou en-
tidade jurídica por ela autorizada, edificar qualquer tipo de cons-
trução residencial de qualquer porte no terreno doado, sob qual-
quer justificativa, à exceção de alojamento, de pequeno porte, 
que venha ser utilizado por pessoas de relacionamento da firma 
donatária;
VI - De qualquer maneira alienar, transacionar, dar em penhora, 
dação em pagamento, permutar ou qualquer outra forma de ne-
gócio que venha provocar degeneração dos objetivos e finalidades 
da presente doação sem a prévia anuência do Conselho Municipal 
da Indústria e Comércio;
VII - Gravar o imóvel com ônus real de garantia sem a prévia au-
torização do Conselho Municipal da Indústria e Comércio.
Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser 
dilatados, desde que, a Empresa donatária apresente ao Órgão 
Executivo, relatórios demonstrativos das obrigações concretizadas 
e justificativas das que estão em andamento e por realizar.

Art. 3º Fica proibido o desvio de destinação do imóvel para outras 
finalidades que não a prevista nesta Lei.

Art. 4º Reverterá ao Poder Público Municipal, independentemente 
de notificação judicial ou extrajudicial, o terreno doado a título 
de incentivo econômico quando não utilizado na finalidade previs-
ta no projeto original, ou, quando a utilização afrontou qualquer 
dispositivo desta Lei e do Termo de Doação, sem ônus para o 
Município, sendo que as benfeitorias não removíveis seguirão a 
sorte do principal.
Parágrafo único. É facultado ao Poder Público Municipal o direito 
de desistir da reversão do terreno, desde que comprovada a in-
conveniência técnica e julgada onerosa ao erário a transação.

Art. 5º A empresa donatária deverá obedecer rigorosamente a to-
dos os dispositivos legais aplicáveis à espécie, sob pena de rever-
são automática ao patrimônio público municipal, sem indenização 
pelas por benfeitorias construídas.

Art. 6º A edificação de benfeitorias não outorga ao donatário o 
direito de retenção no caso de reversão do imóvel.

Art. 7º São concedidos os estímulos fiscais de que trata o artigo 
2º e seus incisos da Lei Municipal nº. 007, de 09 de fevereiro de 
1990.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se às disposições em contrário.

Forquilhinha/SC, 29 de dezembro de 2011.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Art. 5º A empresa donatária deverá obedecer rigorosamente a to-
dos os dispositivos legais aplicáveis à espécie, sob pena de rever-
são automática ao patrimônio público municipal, sem indenização 
pelas por benfeitorias construídas.

Art. 6º A edificação de benfeitorias não outorga ao donatário o 
direito de retenção no caso de reversão do imóvel.

Art. 7º São concedidos os estímulos fiscais de que trata o artigo 
2º e seus incisos da Lei Municipal nº. 007, de 09 de fevereiro de 
1990.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se às disposições em contrário.

Forquilhinha/SC, 29 de dezembro de 2011.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 29 de dezembro de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Lei Nº 1.773, de 29 de Dezembro de 2011.
LEI Nº 1.773, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR, COM ENCARGOS, 
BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, À EMPRESA 
CROMONOBRE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO EM METAIS 
ARAMADOS LTDA-ME E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA,
Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado 
de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das 
atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte 
Lei:

Art. 1º É o Executivo Municipal autorizado a desafetar e doar área 
de terra à CROMONOBRE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO 
EM METAIS ARAMADOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o número 
14.661.807/0001-80, correspondente aos Lotes nº. “06” e “07” da 
quadra “C” do Núcleo Industrial VI, do bairro Vila Lourdes, Rod. 
Mun. Maximiliano Gaidzinski, com área total de 10.117,74 m² (dez 
mil e cento e dezessete metros e setenta e quatro centímetros 
quadrados), e as seguintes confrontações: Lote 06: ao NORTE, 
32,74 metros com Afonso Back; ao SUL, 32,77 metros com a Ro-
dovia Municipal Maximiliano Gaidzinski; ao LESTE, 77,31 metros 
com o Lote nº 07 e ao OESTE, 77,42 metros com o Lote nº 05; 
Lote 07: ao NORTE, 98,31 metros Afonso Back; ao SUL, 98,31 me-
tros com a Rodovia Municipal Maximiliano Gaidzinski; ao LESTE, 
76,95 metros com a Avenida 141 e ao OESTE, 77,31 metros com 
o Lote nº 06.
Parágrafo único. O imóvel ora doado se destina à implantação de 
parque fabril da Empresa, cujo objeto social é comércio atacadis-
ta de ferragens e ferramentas, comércio varejista de ferragens e 
ferramentas, fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto 
padronizados, metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas 
ligas não especificados anteriormente, serviços de usinagem, tor-
nearia e solda, de acordo com o parecer do Conselho Municipal 
da Indústria e Comércio, devidamente homologado pelo Prefeito 
Municipal.

Art. 2º A partir da data da publicação desta Lei, a doação caducará 
e o imóvel constituído de terreno reverterá automaticamente ao 
Município, se a Empresa donatária ou seus sucessores não cum-
prirem as especificações e condições abaixo:
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Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser 
dilatados, desde que, a Empresa donatária apresente ao Órgão 
Executivo, relatórios demonstrativos das obrigações concretizadas 
e justificativas das que estão em andamento e por realizar.

Art. 3º Fica proibido o desvio de destinação do imóvel para outras 
finalidades que não a prevista nesta Lei.

Art. 4º Reverterá ao Poder Público Municipal, independentemente 
de notificação judicial ou extrajudicial, o terreno doado a título 
de incentivo econômico quando não utilizado na finalidade previs-
ta no projeto original, ou, quando a utilização afrontou qualquer 
dispositivo desta Lei e do Termo de Doação, sem ônus para o 
Município, sendo que as benfeitorias não removíveis seguirão a 
sorte do principal.
Parágrafo único. É facultado ao Poder Público Municipal o direito 
de desistir da reversão do terreno, desde que comprovada a in-
conveniência técnica e julgada onerosa ao erário a transação.

Art. 5º A empresa donatária deverá obedecer rigorosamente a to-
dos os dispositivos legais aplicáveis à espécie, sob pena de rever-
são automática ao patrimônio público municipal, sem indenização 
pelas por benfeitorias construídas.

Art. 6º A edificação de benfeitorias não outorga ao donatário o 
direito de retenção no caso de reversão do imóvel.

Art. 7º São concedidos os estímulos fiscais de que trata o artigo 
2º e seus incisos da Lei Municipal nº. 007, de 09 de fevereiro de 
1990.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se às disposições em contrário.

Forquilhinha/SC, 29 de dezembro de 2011.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 29 de dezembro de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Lei Nº 1.775, de 29 de Dezembro de 2011.
LEI Nº 1.775, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONTRATAR, 
TEMPORARIAMENTE, PROFISSIONAIS PARA ATUAREM NO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORQUILHINHA,
Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado de Santa 
Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das atribuições 
legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a contratar 
temporariamente profissionais para atuação no Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS, em virtude da necessidade temporária e o 
excepcional interesse público.
§ 1º As vagas de que trata o “caput” deste artigo serão preenchidas de 
acordo com as necessidades de profissionais.
§ 2º Ficam criados os cargos temporários para atuação no Centro de 
Referência de Assistência Social – CRAS, da seguinte forma:

Cargo
Nº. de 
Vagas

Habilitação 
Profissional Atribuições

Publicado no mural e registrado em 29 de dezembro de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Lei Nº 1.774, de 29 de Dezembro de 2011.
LEI Nº 1.774, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR, COM ENCARGOS, 
BEM IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, À EMPRESA CER-
VEJARIA SANTA CATARINA LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA,
Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado 
de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das 
atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte 
Lei:

Art. 1º É o Executivo Municipal autorizado a desafetar e doar área 
de terra à CERVEJARIA SANTA CATARINA LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o número 08.875.424/0001-01, correspondente ao Lote nº. 
“02” da quadra “C” do Núcleo Industrial VI do bairro Vila Lourdes, 
Rod. Mun. Maximiliano Gaidzinski, com área total de 4.175,60 m² 
(quatro mil e cento e setenta e cinco metros e sessenta centíme-
tros quadrados), e as seguintes confrontações: ao NORTE, 53,54 
metros com Afonso Back; ao SUL, 53,54 metros com a Rodovia 
Municipal Maximiliano Gaidzinski; ao LESTE, 77,89 metros com o 
Lote nº 03 e ao OESTE, 78,08 metros com o Lote nº 01.
Parágrafo único. O imóvel ora doado se destina à ampliação do 
parque fabril da Empresa, cujo objeto social é fabricação de cerve-
ja e chopes, comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, 
de acordo com o parecer do Conselho Municipal da Indústria e 
Comércio, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal.

Art. 2º A partir da data da publicação desta Lei, a doação caducará 
e o imóvel constituído de terreno reverterá automaticamente ao 
Município, se a Empresa donatária ou seus sucessores não cum-
prirem as especificações e condições abaixo:
I - Não iniciar, a partir da assinatura do contrato, dentro de 06 
(seis) meses, e a concluí-la dentro de 36 (trinta e seis) meses, 
prorrogável a critério do Conselho Municipal de Indústria e Co-
mércio, as obras de construção civil do galpão industrial de sua 
sede social;
II - Não exercer, não executar, não exercitar, bem como alterar a 
finalidade para a qual a referida área foi doada ou não derem o 
uso prometido ou o desviarem de sua finalidade contratual. Qual-
quer forma de negócio ou atividade que a Empresa vier a exercer, 
não poderá, sob qualquer hipótese, provocar a degeneração dos 
objetivos e finalidades desta doação que consiste rigorosamente 
na exploração das atividades industriais;
III - Caso a Empresa donatária locar ou proceder sublocação da 
totalidade ou mesmo parte do imóvel, inclusive do prédio indus-
trial existente ou daqueles que vierem a ser constituídos;
IV - Em caso da Empresa donatária apresentar estágio de ociosida-
de, bem como apresentar brusca e inexplicável diminuição do seu 
quadro de mão de obra, demonstrando aspectos pré-falimentares;
V - No caso da Empresa donatária, ou ainda pessoa física ou en-
tidade jurídica por ela autorizada, edificar qualquer tipo de cons-
trução residencial de qualquer porte no terreno doado, sob qual-
quer justificativa, à exceção de alojamento, de pequeno porte, 
que venha ser utilizado por pessoas de relacionamento da firma 
donatária;
VI - De qualquer maneira alienar, transacionar, dar em penhora, 
dação em pagamento, permutar ou qualquer outra forma de ne-
gócio que venha provocar degeneração dos objetivos e finalidades 
da presente doação sem a prévia anuência do Conselho Municipal 
da Indústria e Comércio;
VII - Gravar o imóvel com ônus real de garantia sem a prévia au-
torização do Conselho Municipal da Indústria e Comércio.
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Coor-
dena-
dor do 
CRAS 01

Certificado 
de conclusão 
de curso 
superior.

•  Definir com a equipe técnica os meios e 
os ferramentais teórico-metodológicos de 
trabalho com famílias, serviços socioedu-
cativos, buscando o aprimoramento das 
ações, o alcance de resultados positivos 
para as famílias atendidas e o fortaleci-
mento teórico e metodológico do trabalho 
desenvolvido;
•   Monitorar regularmente as ações de 
acordo com diretrizes, instrumentos e 
indicadores estabelecidos;
•   Avaliar sistematicamente, com a 
equipe de referência dos CRAS, a eficácia, 
eficiência e os impactos dos programas, 
serviços e projetos na qualidade de vida 
dos usuários;
•   Desencadear, em acordo com o gestor, 
ações para elaboração do mapeamento, 
articulação e potencialização da rede so-
cioassistencial no território de abrangência 
do CRAS;
•   Planejar, promover e participar de 
ações com representantes da rede presta-
dora de serviços, visando contribuir com 
o órgão gestor na articulação e avaliação 
relativa à cobertura da demanda existente 
no território, na definição dos fluxos entre 
os serviços da Proteção Social Básica e 
dessa com a Proteção Especial de Assis-
tência Social e da avaliação da efetividade 
das ações;
•   Orientar, conjuntamente com a equipe 
técnica, e sob a coordenação do gestor, 
instituições públicas e entidades de assis-
tência social no território de abrangência, 
em cumprimento às normativas estabele-
cidas e legislações, quanto a: 1) inscrição 
no conselho municipal de assistência social 
e demais conselhos, de acordo com a 
atividade desenvolvida; 2) qualidade dos 
serviços; 3) critérios de acesso; 4) fontes 
de financiamento; 5) legislação, normas e 
procedimentos para a concessão de ates-
tado de registro e de certificado de entida-
des beneficentes de assistência social;

Assis-
tente 
Social 02

Certificado de 
conclusão de 
curso superior 
em Serviço 
Social, com 
registro no 
respecti-
vo órgão 
fiscalizador 
do exercício 
profissional.

•  Acolhida, oferta de informações e rea-
lização de encaminhamentos às famílias 
usuárias do CRAS; 
•   Mediação dos processos grupais do 
serviço socioeducativo para famílias; 
•   Realização de atendimento individu-
alizado e visitas domiciliares às famílias 
referenciadas ao CRAS; 
•   Desenvolvimento de atividades coleti-
vas e comunitárias no território; 
•   Assessoria aos serviços socioeducativos 
desenvolvidos no território; 
•   Acompanhamento das famílias em des-
cumprimento de condicionalidades; 
•   Alimentação de sistema de informação, 
registro das ações desenvolvidas e plane-
jamento do trabalho de forma coletiva; 
•   Articulação de ações que potenciali-
zem as boas experiências no território de 
abrangência.

•  Articular, acompanhar e avaliar o 
processo de implantação do CRAS e a 
implementação dos programas, serviços, 
projetos da proteção social básica opera-
cionalizadas nessa unidade, sob orientação 
da coordenação de proteção básica ou do 
gestor da assistência social; 
•   Coordenar a execução, o monitoramen-
to, o registro e a avaliação das ações;
•   Acompanhar e avaliar os procedimentos 
para a garantia da referência e contra-re-
ferência do CRAS, discutir estas questões 
com o gestor, e realizar articulações com 
a rede de serviços socioassistenciais e das 
demais políticas públicas no território de 
abrangência do CRAS;
•   Coordenar a execução das ações de 
forma a manter o diálogo e a participação 
dos profissionais e das famílias, inseridas 
nos serviços ofertados pelo CRAS e pela 
rede prestadora de serviços no território;
•   Definir com a equipe de profissionais 
critérios de inclusão, acompanhamento 
e desligamento das famílias tendo como 
referência a definição de fluxos feita pelo 
gestor;
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Forquilhinha/SC, 29 de dezembro de 2011.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 29 de dezembro de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Lei Nº 1.776, de 29 de Dezembro de 2011.
LEI Nº 1.776, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A INSTITUIR CONCESSÃO 
DE DIREITO REAL DE USO, COM ENCARGOS, DE BEM IMÓVEL DE 
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, À ASSOCIAÇÃO DE APOSENTA-
DOS E PENSIONISTAS DE FORQUILHINHA - AAPF, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA
Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado 
de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das 
atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte 
Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a desafetar e instituir 
a concessão de direito real de uso à ASSOCIAÇÃO DE APOSENTA-
DOS E PENSIONISTAS DE FORQUILHINHA - AAPF, entidade sem 
fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o número 04.664.251/0001-
21, declarada de utilidade pública pela Lei Municipal nº. 767, de 10 
de outubro de 2001, de área de terra pertencente ao Município de 
Forquilhinha, correspondente a 575,62m² (quinhentos e setenta e 
cinco metros e sessenta e dois centímetros quadrados), matrícula 
nº. 4.218 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de For-
quilhinha, confrontando: ao Norte - 12,50 metros, com a Avenida 
Eurico Back, ao Sul - 12,50 metros, com área verde, ao Leste - 
46,05 metros, com área remanescente, e ao Oeste - 46,05 metros, 
com área a desmembrar.
Parágrafo único. Destina o imóvel, ora concedido, à implantação 
da sede entidade beneficiada.

Art. 2º A partir da data da publicação desta Lei, a concessão cadu-
cará e o imóvel constituído de terreno (nua propriedade) reverterá 
automaticamente ao Município concedente, se a concessionária 
não cumprir as especificações e condições abaixo:
I - Não iniciar, a partir da assinatura do contrato, dentro de 06 
(seis) meses, e a concluí-la dentro de 36(trinta e seis) meses, 
prorrogável a critério do Chefe do Poder Executivo, as obras de 
construção da sede;
II - Não exercer, não executar, não exercitar, bem como alterar 
a finalidade para a qual a referida área foi concedida ou não de-
rem o uso prometido ou o desviarem de sua finalidade contratual. 
Qualquer forma de negócio ou atividade que a concessionária vier 
a exercer, não poderá, sob qualquer hipótese, provocar a degene-
ração dos objetivos e finalidades desta concessão;
III - Caso a concessionária locar ou proceder sublocação da tota-
lidade ou mesmo parte do imóvel;
IV - No caso da concessionária, ou ainda pessoa física ou entidade 
jurídica por ela autorizada, edificar qualquer tipo de construção 
residencial de qualquer porte no terreno concedido, sob qualquer 
justificativa;
V - De qualquer maneira alienar, transacionar, dar em penhora, 
dação em pagamento, permutar ou qualquer outra forma de ne-
gócio que venha provocar degeneração dos objetivos e finalidades 
da presente concessão.
VII - Gravar o imóvel com ônus real de garantia.
Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser 
dilatados, desde que, a concessionária apresente ao Poder Execu-
tivo, relatório demonstrativo das obrigações concretizadas, e justi-
ficativas das que estão em andamento e por realizar.

Psicó-
logo 01

Certificado 
de conclusão 
de curso 
superior em 
Psicologia, 
com registro 
no respec-
tivo órgão 
fiscalizador 
do exercício 
profissional.

•  Acolhida, oferta de informações e rea-
lização de encaminhamentos às famílias 
usuárias do CRAS; 
•   Mediação dos processos grupais do 
serviço socioeducativo para famílias; 
•   Realização de atendimento individu-
alizado e visitas domiciliares as famílias 
referenciadas ao CRAS; 
•   Desenvolvimento de atividades coleti-
vas e comunitárias no território; 
•   Assessoria aos serviços socioeducativos 
desenvolvidos no território; 
•   Acompanhamento das famílias em des-
cumprimento de condicionalidades; 
•   Alimentação de sistema de informação, 
registro das ações desenvolvidas e plane-
jamento do trabalho de forma coletiva; 
•   Articulação de ações que potenciali-
zem as boas experiências no território de 
abrangência.

Agente 
Admi-
nistra-
tivo 03

Portador de 
certificado de 
conclusão do 
Ensino Médio.

•  Recepção e oferta de informações às 
famílias usuárias do CRAS; 
•   Apoio ao trabalho dos técnicos de nível 
superior da equipe de referência do CRAS; 
•   Mediação dos processos grupais do 
serviço socioeducativo geracional, sob 
orientação do técnico de referência do 
CRAS, identificando e encaminhando casos 
para o serviço socioeducativo para famílias 
ou para acompanhamento individualizado; 
•   Participação de reuniões sistemáticas 
de planejamento e avaliação do processo 
de trabalho com a equipe de referência do 
CRAS; 
•   Participação das atividades de capacita-
ção da equipe de referência do CRAS.

§ 3º Para contratação do Coordenador do CRAS será observado o nível 
de vencimento DAS-10, do Anexo V da Lei Municipal nº. 1.408, de 08 de 
dezembro de 2008, com suas alterações posteriores.
§ 4º Para contratação do Assistente Social e Psicólogo será observado o 
nível de vencimento ANS-03, do Anexo VII da Lei Municipal nº. 751, de 
20 de setembro de 2001, com suas alterações posteriores.
§ 5º Para contratação do Agente Administrativo será observado o nível 
de vencimento OAG-08, do Anexo VII da Lei Municipal nº. 751, de 20 de 
setembro de 2001, com suas alterações posteriores.
§ 6º As contratações temporárias seguirão o Regime Jurídico do Municí-
pio estabelecido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, sendo 
que o regime de previdência será o do Regime Geral da Previdência 
Social – RGPS, do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.
§ 7º O prazo da contratação será de 01 (um) ano, podendo ser prorroga-
do enquanto perdurar o Programa.

Art. 2º É criado o cargo comissionado de Gerente de Comunicação Social, 
com atribuição de planejar, executar e orientar a política de comunicação 
social da Prefeitura 
Municipal de Forquilhinha, com nível de vencimento DAS-7, do Anexo 
V da Lei Municipal nº. 1.408, de 08 de dezembro de 2008, com suas 
alterações posteriores.

Art. 3º As contratações temporárias previstas no art. 1º serão fundamen-
tadas no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, que trata de contra-
tação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público.

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

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 4º Os beneficiários do programa deverão ser produtores pro-
prietários ou arrendatários de estabelecimentos rurais, localizados 
no Município de Forquilhinha.

Art. 5º Os agricultores que desejarem participar do programa de-
vem se enquadrar nos parâmetros de classificação do Programa 
Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) do Governo Federal.

Art. 6º Cada produtor terá direito a até 100 (cem) horas de má-
quinas, sendo utilizado o equipamento da prefeitura para a cons-
trução, adequação e manutenção dos tanques.

Art. 7º Os valores cobrados serão estipulados através do preço do 
óleo diesel no mercado, considerando um consumo médio de 10 
(dez) litros por hora.
§ 1º Os valores estipulados neste artigo poderão sofrer alteração 
conforme o valor de mercado dos produtos utilizados para implan-
tação, adequação e manutenção da atividade.
§ 2º O valor cobrado corresponderá somente ao óleo diesel utiliza-
do no serviço, não sendo computado o tempo utilizado de horas/
máquina.

Art. 8º Os produtores inscritos no programa passarão por uma 
seleção onde um comitê gestor municipal, de forma isonômica, 
definirá quais famílias serão beneficiadas, e também avaliará se o 
referido serviço não causará danos ao meio ambiente.
Parágrafo único. O comitê gestor municipal será constituído pelo 
Conselho Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, EPAGRI - Empresa de 
pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, e en-
tidades representativas do setor de Agricultura.

Art. 9º Os recursos que comporão o programa referido, serão 
oriundos do projeto de atividade de desenvolvimento da piscicul-
tura do município, previsto no Orçamento Municipal e de recursos 
conveniados com outros entes federados.
Parágrafo único. O número de produtores beneficiados será es-
tipulado conforme disponibilidade de recursos que comporão o 
programa.

Art. 10. Como forma de incentivo aos produtores, o Município 
oferecerá um curso profissionalizante na área da piscicultura e 
aqueles que tiverem sua presença confirmada através de certifi-
cado com frequência mínima de 90% (noventa por cento), terão 
um desconto de 25% (vinte e cinco por cento) na subvenção dos 
custos de implantação ou adequação do projeto, na devolução do 
recurso utilizado.

Art. 11. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

Forquilhinha/SC, 30 de dezembro de 2011.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 30 de dezembro de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Extrato de Contrato FMS Nº. 087/2011
EXTRATO DE CONTRATO FMS Nº. 087/2011

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - SUPERMERCADOS MANENTTI LTDA
OBJETO - aquisição de materiais de limpeza, para atendimento as 
unidades da rede municipal de saúde de Forquilhinha/SC, durante 
o primeiro semestre de 2012.

Art. 3º Fica proibido o desvio de destinação do imóvel para outras 
finalidades que não a prevista nesta Lei.

Art. 4º O prazo da concessão será de 20 (vinte) anos, podendo ser 
prorrogada enquanto houver interesse público.

Art. 5º Reverterá ao Poder Público Municipal, o terreno cedido, 
quando não utilizado na finalidade prevista no projeto original, 
ou, quando a utilização afrontou qualquer dispositivo desta lei e 
do Termo de Concessão, sem ônus para o Município, sendo que as 
benfeitorias não removíveis seguirão a sorte do principal.
Parágrafo único. É facultado ao Poder Público Municipal o direito 
de desistir da reversão do terreno, desde que comprovada a in-
conveniência técnica e julgada onerosa ao erário a transação.

Art. 6º A concessionária beneficiada deverá obedecer rigorosa-
mente a todos os dispositivos legais aplicáveis à espécie, sob pena 
de reversão automática ao patrimônio público municipal.

Art. 7º O Poder Público Municipal poderá requisitar o imóvel, de 
forma gratuita, para realização de acontecimento social, cultural e 
esportivo, devendo a requisição ser feita com o prazo mínimo de 
quinze dias.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º Revogam-se às disposições em contrário, em especial a Lei 
nº 2.519, de 30 de dezembro de 2009.

Forquilhinha/SC, 29 de dezembro de 2011.
VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Publicado no mural e registrado em 29 de dezembro de 2011.

ELISANDRA COLOMBO DONATO
Chefe do Departamento de Governo

Lei Nº 1.777, de 30 de Dezembro de 2011.
LEI Nº 1.777, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O PROGRAMA MUNI-
CIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DA AQUI-
CULTURA FAMILIAR, BEM COMO UTILIZAR RECURSOS NA PRO-
MOÇÃO DE AÇÕES DE APOIO E INCENTIVO À ATIVIDADE, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal DE FORQUILHINHA
Faço saber que a Câmara Municipal de FORQUILHINHA, Estado 
de Santa Catarina, APROVOU, e eu, Prefeito Municipal, no uso das 
atribuições legais que me são conferidas, SANCIONO a seguinte 
Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o Pro-
grama Municipal de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva da 
Aquicultura Familiar, bem como utilizar recursos da Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura e Meio Ambiente para promover ações de 
apoio e incentivo a atividade da piscicultura na fase de implanta-
ção e manutenção, visando aumentar a produção e agregar renda 
às famílias rurais mediante a projetos específicos.

Art. 2º Os recursos utilizados deverão ser ressarcidos ao município 
pelos produtores na forma de devolução integral em espécie, após 
o primeiro ciclo de produção.

Art. 3º Esses valores retornarão aos cofres públicos e formarão 
um fundo para utilização de outros produtores na continuidade 
do programa, bem como na manutenção das máquinas utilizadas 
para o Programa.
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fornecimento dos materiais, mão-de-obra, máquinas, equipamen-
tos e ferramentas normais e especiais necessárias, de acordo com 
a proposta da contratada e determinações previstas no projeto bá-
sico (memorial descritivo) que independentemente de transcrição 
fazem parte integrante deste instrumento contratual.
DO PRAZO - O presente termo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de execução por mais 120 (cento e vinte) dias passando de 
31/12/2011 para 30/04/2012.
DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 57 da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA - 20 de dezembro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 92/2011
EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 92/2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº 215/2010

LOCATÁRIO - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
LOCADOR - SOCIEDADE LIT. CARITATIVA SANTO AGOSTINHO
DO OBJETO - locação de um imóvel situado na Rua João José 
Back, 370, Centro, município de Forquilhinha/SC, anexo ao Colé-
gio Sagrada Família, com área construída de 222,29 m², incluindo 
o uso do ginásio, do parque e do espaço recreativo, destinado 
ao funcionamento do C.E.I. Monteiro Lobato para o exercício de 
2012;
DO PRAZO: O presente termo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de vigência do contrato 215/PMF/2010 de 31/12/2011 para 
31/12/2012.
DO VALOR : O valor mensal terá um reajuste, passando de R$ 
1.127,00 (hum mil cento e vinte e sete reais) para R$ 1.206,00 ( 
Hum mil duzentos e seis reais). O valor total do contrato é de R$ 
14.472,00 ( quatorze mil quatrocentos e setenta e dois reais) para 
o ano de 2012.
DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 57 e 65 da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA - 05/12/2011

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Fraiburgo

Prefeitura

1º Termo Aditivo Edital ACT Nº 0026/2011
1º ADITIVO AO EDITAL DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO EM CARÁ-
TER TEMPORÁRIO - ACT Nº. 0026, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011.
PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DO EDITAL

O Prefeito Municipal DE FRAIBURGO, Estado de Santa Catarina, no 
uso de suas atribuições;

FAZ SABER:

Fica prorrogada a validade do Edital de Seleção para Admissão 
em Caráter Temporário - ACT, n. 0026, de 03 de outubro de 2011, 
para a função pública de assistente administrativo, para o ano de 
2012. Permanecem inalteradas as demais disposições do edital 
referido, que poderá se encontrado na íntegra na internet no sítio 
“www.fraiburgo.sc.gov.br”. Outras informações junto a Prefeitura 
Municipal de Fraiburgo, pelo fone (49) 3256-3014.

E, para que produza os efeitos legais e de direito, foi lavrado e 
publicado o presente aditivo.

VALOR - R$ 4.629,75 (quatro mil seiscentos e vinte e nove reais e 
setenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA - 02/01/2012 à 30/06/2012
FUNDAMENTO LEGAL - Lei 8.666/93, Dispensa de Licitação nº. 
24/FMS/2011
DATA DA ASSINATURA - 14 de dezembro de 2011

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato de Contrato PMF Nº. 189/2011
EXTRATO DE CONTRATO PMF Nº. 189/2011

CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA
CONTRATADO - RONCHI PAVIMENTAÇÕES LTDA.
OBJETO - prestação de serviços na remodelação do telhado da 
parte central da edificação existente do Centro de Educação In-
fantil Cantinho Feliz, localizado na Rua São José, Bairro Nova York, 
município de Forquilhinha/SC.
VALOR - R$ 21.718,21 (vinte e um mil setecentos e dezoito reais 
e vinte e um centavos)
VIGÊNCIA - 150 (cento e cinquenta) dias corridos (prazo de exe-
cução 90 dias)
DOTAÇÃO - 0501.1011.4490 (34)
FUNDAMENTO LEGAL - Lei nº. 8.666/93, Carta Convite nº. 119/
PMF/2011
DATA DA ASSINATURA - 15 de dezembro de 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 08/2011
EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 08/2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO FMS Nº 70/2010

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - GLOBAL GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA 
ME
DO OBJETO - Prestação de serviços de coleta, transporte, tra-
tamento através de autoclave e destinação final de resíduos de 
serviços de saúde, grupos A (biológicos), B (Substâncias químicas) 
e E (Pérfurocortantes), para atendimento de todas as Unidades da 
Rede Municipal de Saúde, do município de Forquilhinha/SC.
DO PRAZO - Vencimento prorrogado de 31/12/2011 para 
31/12/2012.
DO VALOR - O valor mensal sofrerá reajuste para R$ 1.589,25 
(hum mil quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco cen-
tavos). totalizando R$ 19.071,00 (dezenove mil e setenta e um 
reais).
DO FUNDAMENTO LEGAL - Art. 65 da Lei nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA - 12 de dezembrode 2011.

VANDERLEI ALEXANDRE
Prefeito Municipal

Extrato do Termo Aditivo PMF Nº 104/2011
EXTRATO DO TERMO ADITIVO PMF Nº 104/2011
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PMF Nº. 122/2011

CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE FORQUILHINHA
CONTRADADO - RONCHI PAVIMENTAÇÕES LTDA. ME
DO OBJETO -Prestação de serviços na execução de confecção de 
caixas de coleta pluvial em alvenaria de blocos de concreto maciço 
com grelha de ferro fundido para serem usadas como “bocas de 
lobo” nas ruas do Município de Forquilhinha/SC, compreendendo o 
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14 036
Cristiane Abreu dos 
Santos

15 098
Miriam Aparecida 
Figueiró Garcia

16 078 Andresa de Oliveira
17 012 Fabiana Custódio
18 166 Gisleine Silva Texeira

19 090
Verônica Marques de 
Souza

20 039 Maria Paula Schmidt

 21 074
Itamara Meneguel 
Demetrio

22 113 Camila Pereira
23 126 Paulo Roberto Vieira

24 092
Fabiana de Souza 
Teixeira

25 169 Andreia de Oliveira
SEM HABILITAÇÃO

Posição Nº Inscrição Candidato

01 153
Maricleide da Rosa 
Antônio   

02  043
 Maria de Lourdes 
Coelho

03  118 Jussandra Lopes 
04 082 Otilia  Darci Rodrigues
05 044 Leandra Carine da Costa
06 102 Adirléia Sousa da Silva

07 150
Samantha Kary de 
Souza

PROFESSOR C/ LICENCIATURA I – Séries Iniciais - 20horas

Posição Nº Inscrição Candidato

01 029 
Luciane Adelino Mon-
teiro 

02 049
Jaqueline da Silva 
Silveira

03 019
Mª das Graças Aguiar 
Pokreviescki

04 114
Cristiani Pacheco Freitas 
Souza

05 009
Roberta Nascimento 
Pacheco Furtado

06 148 Juliana de Abreu
07 030 Joelma de Bona

08 054
Vanessa da Silva João 
Gonçalves

09 013 Kássia Souza Cardone
10 057 Lilian Bortolatto Nunes

11 010
Carmem da Motta 
Nunes

12 058 Angela Maria Zanelato

13 052
Lucimar Ferreira Silva 
Oliveira

14 149
Karla Cristhina Araujo 
Nascimento

15 025 Emerenciana Maciel
16 108 Santa Laura Martins

17 046
Jussara Machado da 
Rosa Duarte

18 094 Vera Lucia da Silva Pires

19 121
Amanda Cristina Noro-
nha Gerchevski

20 119
Jucimere Terezinha 
Lopes

Fraiburgo, SC, 29 de dezembro de 2011.
NELMAR PINZ
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Garopaba

Prefeitura

Homologação de ResultadoS
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 015/2011

FICAM HOMOLOGADOS os Resultados do Processo Seletivo, Edital 
n.º 015/2011, para o seguinte cargo:

CARGO: AUXILIAR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO

POSIÇÃO NOME CANDIDATO
1º. Claudionor Tomaz
2º. Clemir Zanelato
3º. Angelo Pacheco de Souza
4º. Orlando Claudio Madeira
5º. Osmar Gonçalves Sebastião
6º. Pedro Paulo Luiz
7º. Silvio Luiz
8º. Edemir Torquato

Garopaba, 29 de Dezembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal

Homologação de ResultadoS
HOMOLOGAÇÃO DE RESULTADOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.º 016/2011 

FICAM HOMOLOGADOS os Resultados do Processo Seletivo, Edital 
n.º 016/2011, para os seguintes cargos:

PROFESSOR C/ LICENCIATURA I – Séries Iniciais -  40horas

Posição Nº Inscrição Nome do  Candidato
01 109 Sirlei Pereira de Abreu

02 063 
Sandra Izabel Inácio 
Pedro 

03 032
Iara dos Santos Martins 
Westrup

04 162 Marilene dos Santos

05 079
Vanessa dos Santos 
Rebelo

06 081
Rosinei Rodrigues Perei-
ra Lopes

07 020 Tatiane Agostinho

08 157
Silvia Aparecida de 
Souza Soares

09 022 Alcina Maria de Souza
10 065 Adriana Ilda Torquato
11 146 Greicy Pacheco Cardoso
12 080 Fernanda de Carvalho
13 004 Liliane Gomez Wasem
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11 055 Simone da Silva Silveira
12 191 Tatiana da Silva Bond
13 095 Renata da Silva Nunes

14 117
Juliana Cardoso de 
Souza

15 110 Silvia Maria Vieira Porto

16 164
Valdirene Rodrigues 
Estevão

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA – 40horas

Posição Nº Inscrição Candidato

01 086 
Antônio de Rocchi Sam-
paio Junior

02 085 Eliete Serafini
03 027 Cristiano Aguiar

04 154
Amauri dos Santos 
Rodrigues

05 035 Zulmar Lopes Amorim II
06 021 Willian Vargas Paes

07 096
Guilherme Castro 
Carvalho

08 076 Eduardo Menchik
09 152 Wenen de Souza Estácio
10 088 Bruna de Souza

11 045
Osvaldo João Colonetti 
Junior

12 053 Alexandre Pacheco Luiz
13 059 Mariana Barbosa Drago

14 003
Ana Maria Von Hoo-
nholtz

15 143 Sandra Mara Vieira
16 056 Daniel Marcelino Rabello
17 033 Roberto Colling Nardon 

18 038
Alvaro Francisco Carva-
lho Alvares

19 130
Patricia de Toledo 
Ramon

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA – 20horas

Posição Nº Inscrição Candidato

01 100 
Eduardo de Almeida 
Manoli 

02 068 Eliane Pacheco da Silva
03 051 Renata Marcadella
04 182 Luiz Carlos Soares

05 175
Carolina Blaschke Mon-
teiro Santos

06 135
Rodrigo José Carvalho 
Couto

07 026 Fabiana Leal de Moraes

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA – EJA 
10horas

Posição Nº Inscrição Candidato
01 027 Cristiano Aguiar
02 152 Wenen de Souza Estácio

03 003
Ana Maria Von Hoo-
nholtz

04 143 Sandra Mara Vieira
05 056 Daniel Marcelino Rabello
06 033 Roberto Colling Nardon 

07 038
Alvaro Francisco Carva-
lho Alvares

21 105
Etielle Pacheco de 
Sousa

22 089 Joyce Ferreira Rosa
23 103 Márcia August Marcelino
24 055 Simone da Silva Silveira
25 191 Tatiana da Silva Bond
26 127 Marli Borges Carboni

27 178
Paula Geraldine da 
Costa Lazzarini

SEM HABILITAÇÃO
 Posição Nº Inscrição Candidato

01 015
Marilete Pinto de 
Oliveira

02 190
Andreia Quintanilha 
Lopes

03 064 Katia Regina Faustino

04  077
Denise Maria Rodrigues 
dos Santos 

05 101
Glauce de Cássia Tac-
ques Fogaça

PROFESSOR C/ LICENCIATURA II – Educação Infantil - 40horas

Posição Nº Inscrição Candidato

01 087
Elis Regina de Oliveira 
Soares

02 147 Cinara Ricardo Oliveira
03 071 Gislaine Kelly João
04 072 Kirley Lisboa
05 145 Claudia Marques
06 084 Vera Monteiro

07 165
Juliana Guimarães de 
Souza

08 066 Mônica Cardoso Ribeiro
09  055 Eliete Liduino Luciano 
10 115 Josiane Faraco da Luz
11 023 Osana Vieira

12 144
Adriana dos Santos 
Oliveira

13 169 Andreia de Oliveira
14 186 Rafaela Alves Machado

SEM HABILITAÇÃO
Posição Nº Inscrição Candidato
01 136 Eva Antoria Almeida
02 075 Rosiane Pacheco

PROFESSOR C/ LICENCIATURA II – Educação Infantil - 20horas

Posição Nº Inscrição Candidato

01   137
Denize Pacheco de 
Abreu  

02 016 Kacilda de Souza

03 050 
Kátia de Souza Gon-
çalves 

04  037 Vivian de Abreu

05 124
Mariane Furtado Nasci-
mento

06 040
Maria Inês Ferreira 
Martins

07 123
Jaqueline Benta Santana 
da Silveira

08 083 Edinete Lemos
09 028 Maria de Fátima Soares

10 158
Gisele Cristine Fernan-
des Thomaz Voss
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07 125 Betina Lorensi Lopes

08 151
Juliete Alaerte de 
Oliveira

09 093 Edina de Souza Teixeira

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM INGLÊS – 10horas

Posição Nº Inscrição Candidato
01  139 Fernanda Alves Cândido
02  091 Adriana Regina Tomé 
03  167 Francine Luiz Bento  

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM L. PORTUGUESA – EJA 20horas

Posição Nº Inscrição Candidato
01  139 Fernanda Alves Cândido
02  061 Aniele dos Santos Abreu 

03 151
Juliete Alaerte de 
Oliveira

04 107 Rosa Helena dos Santos
SEM HABILITAÇÃO

Posição Nº Inscrição Candidato
01 136 Eva Antoria Almeida

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM ESPANHOL – EJA 10horas

Posição Nº Inscrição Candidato

01 138
Thaisy Pereira Gonçal-
ves Linhares

02 041
Tatiana Soares de 
Carvalho

03 142
Maria Aparecida Pache-
co Lopes

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM GEOGRAFIA – EJA 10horas

Posição Nº Inscrição Candidato
01 134 Elaine Coelho da Luz

02  062
Alvaro Augusto Schei-
mer Fogassi  

03 070 Davi Luiz da Rosa Furlan
04 192 Sidnei Vieira

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM HISTÓRIA – EJA 10horas

Posição Nº Inscrição Candidato

01 173
Elza Helena Soares 
Hercilio de Souza

02 170
Mauricélia Teixeira Albu-
querque

03 134 Elaine Coelho da Luz
04 160 Flávio Ferreira Luciano

05 122  
Claudia Pires Bento 
Lobo  

06  129 Jander Antônio Bender 

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM CIÊNCIAS – EJA 10horas

Posição Nº Inscrição Candidato
01 181 Giane Figueiredo
02 099 Nidia Di Paula Batalha   
03 127 Marli Borges Carboni

04 159
Jussara Maria Araujo 
Manenti

05 042 Gisele da Rosa Duarte
06 180 Cassius Cogo da Silveira

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM ARTES – 30horas

Posição Nº Inscrição Candidato
01 011 Thiago Antunes 

02  156
Francieli Silva Lopes 
Matos 

SEM HABILITAÇÃO
Posição Nº Inscrição Candidato

01 128 
Andréa Maria do Nasci-
mento  

02 014 Izabel Cristina Santos
03 070 Davi Luiz da Rosa Furlan

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM ARTES – 20horas

Posição Nº Inscrição Candidato

01 176
Celso José Barbosa de 
Souza

02 187
Reginalda Maria de 
Andrade

SEM HABILITAÇÃO
Posição Nº Inscrição Candidato

01  002
Joseane Araujo do 
Nascimento  

02 073 Gislaine Nair Vieira
03 184 Nidia Di Paula Batalha

04 122  
Claudia Pires Bento 
Lobo  

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM ARTES – 10horas

Posição Nº Inscrição Candidato
01 011 Thiago Antunes 

02  156
Francieli Silva Lopes 
Matos 

SEM HABILITAÇÃO
Posição Nº Inscrição Candidato

01 128 
Andréa Maria do Nasci-
mento  

02 014 Izabel Cristina Santos

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM ARTES – EJA 10horas

Posição Nº Inscrição Candidato

01 176
Celso José Barbosa de 
Souza

02 011 Thiago Antunes 

03 187
Reginalda Maria de 
Andrade

SEM HABILITAÇÃO
Nº Nº Inscrição Candidato
01 184 Nidia Di Paula Batalha

02 122
Claudia Pires Bento 
Lobo  

03 070 Davi Luiz da Rosa Furlan

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM INGLÊS – 20horas

Posição Nº Inscrição Candidato
01  139 Fernanda Alves Cândido

02 177
Ândrea Jeanine Tecchio 
Pacheco

03 061 Aniele dos Santos Abreu 

04 031 
Camila Cristina Rodri-
gues 

05  091 Adriana Regina Tomé 
06  167 Francine Luiz Bento  
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05 018 Meryvone Maria Cardoso

06 111
Rozineia Pacheco Ma-
chado da Rosa

07 106 Valciria de Medeiros
08 141 Doraci Martins
09 120 Zenaide Joana
10 183 Maria Amorim Botelho

11 193
Carmem Lucia Moreira 
dos Santos

12 161 Zilma dos Santos Abreu
13 048 Amarildo Rodrigues

Garopaba, 29 de Dezembro de 2011.
LUIZ CARLOS LUIZ
Prefeito Municipal 

Extrato de Ata de Registro de Preço Nº 88/2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA
AVISO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 88.2011 
PMG

Ata nº. 88/2011; Processo n°. 241/2011; Contratante: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE GAROPABA; Contratada: GRAFICA E EDITORA 
SUL CATARINENSE LTDA EPP; Objeto: aquisição de material gráfi-
co para atender o Gabinete da Prefeitura deste Município.
Valor: 1.080,00; Data da Assinatura da Ata: 09/12/2011.

Gaspar

Prefeitura

Decreto Nº 4.650, de 16 de Dezembro de 2011.
DECRETO Nº 4.650, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2011.
NOMEIA SERVIDORES QUE ESPECIFICA.

PEDRO CELSO ZUCHI, Prefeito do Município de Gaspar, Estado de 
Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
o artigo 72, da Lei Orgânica do Município, e artigo 10 e seguintes, 
da Lei Municipal nº. 1.305/91,

DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados, a partir de 02 de janeiro, conforme ha-
bilitação em Concurso Público regido pelo Edital nº. 001/2008, os 
aprovados para os cargos abaixo especificados, com carga horária 
e lotação conforme segue:

Classificados Cargo Carga Horária
Jaqueline Mendes Sabel Professor de Ed. Infantil 40 horas
Tatiana Zoz Professor de Ed. Infantil 40 horas
Rosangela Pereira de Je-
sus Professor de Ed. Infantil 40 horas

Danielle dos Santos 
Krauss Professor de Ed. Infantil 40 horas

Sirlei Alexandra Oliveira Professor de Ed. Infantil 40 horas
Rosangela Maria Walter 
Till Professor de Ed. Infantil 40 horas

Eliane Emi Nakashima 
Morsch Professor de Ed. Infantil 40 horas

Liliane Regina Hoppe Professor de Ed. Infantil 40 horas
Vera Lúcia Reinert Professor de Ed. Infantil 40 horas
Kátia Regina Moretti Professor de Ed. Infantil 40 horas

PROFESSOR C/ LICENCIATURA EM MATEMÁTICA  – EJA 20horas

Posição Nº Inscrição Candidato

01 153
Maricleide da Rosa 
Antônio   

02 181 Giane Figueiredo

03 159
Jussara Maria Araujo 
Manenti

04 174 Andreia Pivatto

NUTRICIONISTA – 40horas

Posição Nº Inscrição Candidato
01 131 Taize da Silva Aguiar  
02 171 Débora Diefenthäler

03 172
Márcio Alexandre 
Silveira

04 189
Lubiany Bergmann 
Martins

PSICÓLOGO – 40horas

Posição Nº Inscrição Candidato
01  069 Simone da Cunha  
02 133 Patricia Costa Arlaque
03 179 Mario Luiz Junges Junior
04 168 Laura Brandão Chaves
05 188 Mireli Barbosa Martins

06 097
Rômulo Fabiano Silva 
Vargas

07 112
Jéssica de Menezes 
Ulguim

08 104 Helena Maria Leitorles

FONOAUDIÓLOGO  – 40horas

Posição Nº Inscrição Candidato
01 140 Rosimere da Silva Garcia  

MOTORISTA – 40horas

Posição Nº Inscrição Candidato
01 017 Alexandre José Pereira  

02 005
Rondinelli Miranda 
Sanseverino

03 034 Batista Santana
04 132 Ronaldo Santana
05 163 Francisco Iudice

MERENDEIRA – 40horas

Posição Nº Inscrição Candidato

01  067
Andrea de Amorim 
Carlsem  

02 116 Vanda de Souza Miranda
03 185 Daniele Lingner Oscar
04 175 Eliane Bento

SERVENTE – 40horas

Posição Nº Inscrição Candidato

01 024 
Maria Aparecida do 
Nascimento  

02 008 Alexandra Jacinto

03 007
Maria Salete Vieira 
Souza

04 060 Neide Custódio Machado
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Decreto PMI 149.2011
DECRETO PMI Nº 149, de 21 de novembro de 2011.
Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para o Fundo Muni-
cipal de Saúde de Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº Lei nº 3.784, de 25 de novembro 
de 2010,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R$ 
349.000,00 (trezentos e quarenta e nove mil reais), para reforço e 
novos itens orçamentários, como segue:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA 
Manutenção da Atenção Básica 
10.301.0014-2.121     
4.4.90.00.00.00.00.00.0217 (0043)    Aplicações Diretas 
100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0217 (0044)    Aplicações Diretas 
105.000,00
Assistência Ambulatorial e Hospitalar 
10.302.0014-2.061     
3.3.90.00.00.00.00.00.0216 (0054)    Aplicações Diretas 
144.000,00
TOTAL 349.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional suplementar 
de que trata o artigo 1º correrão por conta dos Superávits Finan-
ceiros dos recursos do PACS (Programa Agentes Comunitários de 
Saúde) e Atenção Média e Alta Complexidade (MAC) apurados no 
exercício de 2010.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 21 de novembro de 2011.
José Roberto Martins
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa 
Catarina - DOM/SC.

Daniel Vinício Arantes Neto
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI Nº 156.2011
DECRETO PMI Nº 156, de 30 de novembro de 2011.
Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para a Prefeitura 
Municipal de Imbituba, Fundo Municipal de Saúde Imbituba e Fun-
do Municipal de Assistência Social e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições 
legais e nos termos da Lei nº Lei nº 3.784, de 25 de novembro 
de 2010,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R$ 
854.500,00 (oitocentos e cinquenta e quatro mil e quinhentos re-
ais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLI-
CA 
Apoio Administrativo da SEAGP 
04.122.0003-2.003     
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0008)    Aplicações Diretas 

Juliana Nicoli Nahring Professor de Ed. Infantil 40 horas
Luciana Moreira Mathias 
Fortunato Professor de Ed. Infantil 40 horas

Andréia Zendron Zabel Professor de Ed. Infantil 40 horas
Juranildes Maria de SouzaProfessor de Ed. Infantil 40 horas
Yeda Brandl Laurindo Professor de Ed. Infantil 40 horas
Mirtes Milene Couto Gra-
vato Professor de Ed. Infantil 40 horas

Fernanda Pereira Sautner Professor de Ed. Infantil 40 horas

Leonilde Azzolini Professor de Ed. Infantil 20 horas - 
vesp

Andressa Pinheiro de Cas-
tro Professor de Ed. Infantil 20 horas - 

vesp

Priscila Pereira Professor de Ed. Infantil 20 horas - 
vesp

Fernanda Brigido da Silva Professor de Ed. Infantil 20 horas - 
vesp

Mariléia Dallmann de Al-
meida Professor de Anos Iniciais40 horas

Eliane Deucher Professor de Anos Iniciais40 horas

Ramiro Felippe Dias Professor de Educação 
Física 20 horas

Aline Luiza Simon Professor de Língua Por-
tuguesa 40 horas

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

Gaspar, 15 de dezembro de 2011.
PEDRO CELSO ZUCHI
Prefeito Municipal

Imbituba

Prefeitura

Errata Lei Complementar Nº 4.020.2011
ERRATA
Estado de Santa Catarina
Município de Imbituba

Considerando erro de digitação na publicação da Lei Complemen-
tar nº 4.020/2011, realizada no Diário Oficial dos Municípios, pu-
blicada na Edição nº 896, de Dezembro/2011, p.71-74, retifica-se 
a referida Lei Complementar para a seguinte redação. Onde se lê:

Art. 14. Os Auditores Fiscais Tributários e quando em funções di-
versas das inerentes as atividades de seus cargos ou atividades 
especiais terão direito de receber em parcelas de produtividade o 
teto de produção previsto neste decreto, desde que convocados 
por necessidade do serviço.

Leia-se:

Art. 14. Os Auditores Fiscais Tributários e quando em funções di-
versas das inerentes as atividades de seus cargos ou atividades 
especiais terão direito de receber em parcelas de produtividade 
o teto de produção previsto nesta lei, desde que convocados por 
necessidade do serviço.

José Roberto Martins
Prefeito Municipal
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Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional suplementar 
de que trata o artigo 1º correrão por conta do Excesso de arre-
cadação de recursos próprios e recursos do FUNDEB apurados no 
exercício de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data, ficando revogadas 
as disposições em contrário.

Imbituba, 30 de novembro de 2011.
José Roberto Martins
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa 
Catarina - DOM/SC.

Daniel Vinício Arantes Neto
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI Nº 170.2011
DECRETO PMI Nº 170 de 21 de dezembro de 2011.
Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para a Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, em exercício, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei nº Lei nº 3.784, de 25 de 
novembro de 2010,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R$1.145,00 
(hum mil cento e quarenta e cinco reais), para reforço das seguin-
tes dotações orçamentárias:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBITUBA 
Manutenção e Modernização Administrativa da Câmara 
01.031.0001-2.001     
3.1.90.00.00.00.00.00.080    Aplicações Diretas 
931,75
3.3.90.00.00.00.00.00.080    Aplicações Diretas 
213,25
TOTAL 1.145,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional suplementar 
de que trata o artigo 1º correrão por conta da anulação parcial da 
seguinte dotação orçamentária:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBITUBA 
Manutenção e Modernização Administrativa da Câmara 
01.031.0001-2.001     
4.4.90.00.00.00.00.00.080    Aplicações Diretas 
1.145,00
TOTAL 1.145,00

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

Imbituba, 21 de dezembro de 2011.
Rogberto de Farias Pires
Prefeito Municipal, em exercício

Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa 
Catarina - DOM/SC.

Daniel Vinício Arantes Neto
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

25.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Manutenção da Secretaria da Fazenda 
04.123.0004-2.004     
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0013)    Aplicações Diretas 
30.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0016)    Aplicações Diretas 
2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 
Manutenção do FUNDEB 
12.361.0009-2.007     
3.1.90.00.00.00.00.00.0165 (0034)    Aplicações Diretas 
195.000,00
Manutenção da Educação Infantil 
12.365.0009-2.008     
3.1.90.00.00.00.00.00.0112 (0037)    Aplicações Diretas 
55.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental 
12.361.0009-2.006     
3.1.90.00.00.00.00.00.0112 (0028)    Aplicações Diretas 
37.500,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
Limpeza Pública 
15.452.0007-2.016     
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0088)    Aplicações Diretas 
80.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA 
Manutenção Da Secretaria de Agricultura e Pesca 
20.122.0006-2.021     
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0098)    Aplicações Diretas 
5.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
Encargos Especiais - Outros 
28.846.0000-0.002     
3.3.90.00.00.00.00.00.0080 (0104)    Aplicações Diretas 
60.000,00
Encargos Especiais - Dívida Interna 
28.843.0000-0.001     
3.2.90.00.00.00.00.00.0080 (0102)    Aplicações Diretas 
5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AM-
BIENTAL 
Manutenção da SEDURB 
15.122.0007-2.031     
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0125)    Aplicações Diretas 
10.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
Manutenção da Procuradoria Geral 
02.062.0005-2.039     
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0132)    Aplicações Diretas 
30.000,00
Encargos com a Execução de Sentenças Judiciais 
02.062.0005-2.038     
3.1.90.00.00.00.00.00.0080 (0131)    Aplicações Diretas 
150.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA 
Manutenção da Atenção Básica 
10.301.0014-2.121     
3.1.90.00.00.00.00.00.0106 (0030)    Aplicações Diretas 
100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IMBITUBA 
Manutenção do Fundo de Assistência Social 
08.422.0013-2.078     
3.3.90.00.00.00.00.00.0091 (0013)    Aplicações Diretas 
30.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0091 (0010)    Aplicações Diretas 
40.000,00
TOTAL 854.500,00
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06.182.0012-2.086
3.3.90.00.00.00.00.00.0101 (0003) Aplicações Diretas 10.000,00
TOTAL 10.000,00

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

Imbituba, 26 de dezembro de 2011.
Rogberto de Farias Pires
Prefeito Municipal, em exercício

Registre-se e Publique-se.
Registrado e Publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa 
Catarina- DOM.

Daniel Vinício Arantes Neto
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI Nº 173.2011
DECRETO PMI Nº 173 de 26 de dezembro de 2011.
Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para a Prefeitura 
Municipal de Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, em exercício, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei nº Lei nº 3.784, de 25 de 
novembro de 2010,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R$ 
112.000,00 (cento e doze mil reais), para reforço das seguintes 
dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES 
Manutenção do FUNDEB 
12.361.0009-2.007     
3.1.90.00.00.00.00.00.0165 (0034)    Aplicações Diretas 
112.000,00
TOTAL 112.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional suplementar 
de que trata o artigo 1º correrão por conta da anulação parcial da 
seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPOR-
TES 
Manutenção do FUNDEB 
12.361.0009-2.007     
3.1.90.00.00.00.00.00.0163 (0033)    Aplicações Diretas 
90.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0165 (0035)    Aplicações Diretas 
12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0165 (0036)    Aplicações Diretas 
10.000,00
TOTAL 112.000,00

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

Imbituba, 26 de dezembro de 2011.
Rogberto de Farias Pires
Prefeito Municipal, em excercício

Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa 
Catarina - DOM/SC.

Daniel Vinício Arantes Neto
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI Nº 171.2011
DECRETO PMI Nº 171 de 21 de dezembro de 2011.
Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar para a Câmara Mu-
nicipal de Vereadores de Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, em exercício, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei nº Lei nº 3.784, de 25 de 
novembro de 2010,

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto um crédito suplementar no valor de R$5.000,00 
(cinco mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentá-
rias:

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE IMBITUBA 
Manutenção e Modernização Administrativa da Câmara 
01.031.0001-2.001     
3.1.90.00.00.00.00.00.080    Aplicações Diretas 
5.000,00
TOTAL 5.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional suplementar 
de que trata o artigo 1º correrão por conta do excesso de arre-
cadação de recursos próprios apurados no exercício de 2011 da 
Prefeitura Municipal de Imbituba

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

Imbituba, 21 de dezembro de 2011.
Rogberto de Farias Pires
Prefeito Municipal, em excercício

Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa 
Catarina - DOM/SC.

Daniel Vinício Arantes Neto
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Decreto PMI Nº 172.2011
DECRETO PMI Nº 172, de 26 de dezembro de 2011.
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar para o 
Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros de 
Imbituba e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, em exercício, no uso de suas 
atribuições legais e nos termos da Lei nº 3.784, de 25 de novem-
bro de 2010,

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a abertura de crédito Adicional Suplemen-
tar no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para reforço da se-
guinte dotação orçamentária:

FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEI-
ROS DE IMBITUBA - FUNREBOM
Manutenção das atividades do FUNREBOM
06.182.0012-2.086
4.4.90.00.00.00.00.00.0101 (0004) Aplicações Diretas 10.000,00
TOTAL 10.000,00

Art. 2º Os recursos para suprir o Crédito Adicional Especial de que 
trata o artigo 1º correrão por conta da anulação parcial/total da 
seguinte dotação orçamentária:

FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEI-
ROS DE IMBITUBA - FUNREBOM
Manutenção das atividades do FUNREBOM
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Portaria PMI Nº 179.2011
PORTARIA PMI/SEAGP Nº 179 , de 19 de dezembro de 2011.
Dispõe sobre a designação da Secretária da Junta de Serviço Mili-
tar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, em exercício, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 93, Inciso VII da 
Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR a servidora pública municipal SOLANGE CASA-
GRANDE DA ROSA, matrícula nº 5561, inscrita no CPF sob o nº 
024.170.159-78, RG n.º 4.078.830-0, como Secretária da Junta 
de Serviço Militar - JSM n.º 088, do Município de Imbituba, Estado 
de Santa Catarina, jurisdicionada pela 16ª Delegacia do Serviço 
Militar.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
tendo seus efeitos retroativos a 16 de novembro de 2011, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 19 de dezembro de 2011.
Rogberto de Farias Pires
Prefeito Municipal, em exercício

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa 
Catarina - DOM/SC.

Daniel Vinício Arantes Neto
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Extrato: PMI SDR NORTE 218/2011 A00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato: PMI SDR NORTE 218/2011 A00
Contratada: CASTELO ENGENHARIA LTDA
C.N.P.J: 07.185.611/0001-09

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA 
CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) POSTO SALVA VIDAS NA BARRA DE 
IBIRAQUERA - IMBITUBA - SC.
Valor: R$ 14.200,00 Prazo: 30 dias
Fundamento: Processo nº. 192/2011 Dispensa 63/2011

Imbituba, 22 de novembro de 2011.
José Roberto Martins
Prefeito Municipal
Contratante

Castelo Engenharia Ltda 
Representante Legal
Contratada

Extrato de Convênio Nº 059.2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
Extrato do Convênio nº. 059/2011
Convenente: Associação Recreativa Cultural e Filantrópica Nossa 
Senhora
CNPJ: 04.865.174/0001-78
Objeto: repasse de auxílio financeiro para cobrir parte das despe-
sas com a manutenção da entidade.
Valor: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
Prazo: 31/12/2011
Fundamento: Lei Municipal nº. 3.999/2011

Decreto PMI Nº 174.2011
DECRETO PMI Nº 174, de 29 de dezembro de 2011.
Dispõe sobre reajuste na tarifa de utilização do Terminal Rodovi-
ário.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, no uso de suas atribuições 
legais, e com base na Resolução do DETER no 009/2005 de 16 de 
novembro de 2005,

DECRETA:
Art. lº Fica alterado o valor da tarifa de utilização - TU, do Termi-
nal Rodoviário de Imbituba, nas linhas intermunicipais, conforme 
descrito abaixo:

I - R$ 1,00(um real), para as localidades distantes a mais de 
50(cinqüenta) quilômetros;
II - R$ 0,50(cinqüenta centavos), para as localidades com distân-
cia inferior a 25(vinte e cinco) quilômetros.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor à zero hora do dia 01 janeiro 
de 2012.

Art. 3o Ficam revogadas as disposições em contrário.

Imbituba, 29 de dezembro de 2011.
José Roberto Martins
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.
Registrado e publicado, no Diário Oficial dos Municípios de Santa 
Catarina - DOM/SC.

Daniel Vinício Arantes Neto
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública

Portaria PMI Nº 178.2011
PORTARIA PMI/SEAGP Nº 178 , de 19 de dezembro de 2011.
Dispõe sobre exoneração do Secretário da Junta de Serviço Militar 
e dá outras providências.

O Prefeito Municipal DE IMBITUBA, em exercício, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 93, Inciso VII da 
Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o servidor público municipal CLEITON DA ROSA 
SILVA, matrícula nº 4408, inscrito no CPF sob o nº 063.868.569-
96, RG n.º 5.576.330, do cargo/função de Secretário da Junta de 
Serviço Militar - JSM n.º 088, do Município de Imbituba, Estado 
de Santa Catarina, jurisdicionada pela 16ª Delegacia do Serviço 
Militar.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
tendo seus efeitos retroativos a 16 de novembro de 2011.

Imbituba, 19 de dezembro de 2011.
Rogberto de Farias Pires
Prefeito Municipal, em exercício

Registre-se e Publique-se.
Registrada e publicada, no Diário Oficial dos Municípios de Santa 
Catarina - DOM/SC.

Daniel Vinício Arantes Neto
Secretário Municipal de Administração e Gestão Pública
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Iomerê

Prefeitura

Aditivo
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA- CT090020 - TA11P-
MI19

O MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público inter-
no, com sede administrativa na Rua João Rech, 500, no município 
de Iomerê - SC, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, nes-
te ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. ANTONINHO BAL-
DISSERA, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado 
a empresa JOTA L ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMUNI-
CAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
situada na Rua Nossa Senhora de Lurdes, s/n, Bairro Martelli, na 
cidade de Videira/SC, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.304.804/0001-
38 neste ato representado pelo Sr. JOÃO LUIZ BARIVIERA, dora-
vante denominada CONTRATADA, RESOLVEM, de comum acordo, 
ADITAR o contrato nºCT090020, o que fazem nos seguintes ter-
mos:

Art. 1º. As partes, de comum acordo, e em conformidade com o 
artigo 65, da Lei nº 8.666/93, no Processo de Carta Convite nº 
0004/2009, resolvem reajustar o valor a ser pago pelo CONTRA-
TANTE a CONTRATADA, passando a ser de R$ 2.638,00 (dois mil 
seiscentos e trinta e oito reais) mensais, a partir de 01 de janeiro 
de 2012.

Art. 2º Com o disposto na cláusula nona do contrato acima epigra-
fado, resolvem prorrogar o prazo de vigência que passa a ser até 
31 de dezembro de 2012.

Art. 3º. Ficam mantidas as demais cláusulas contidas no contrato 
CT090020.

Imbituba, 23 de novembro de 2011.
José Roberto Martins
Prefeito Municipal 

Gervázio Rufino Plácido
Representante Legal

Câmara muniCiPal

Ato da Presidência Nº 49/11
Ato da Presidência nº 49/11

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de 
suas atribuições regimentais, em atenção ao que dispõe o art. 201 
do Regimento Interno, divulga a ORDEM DO DIA da 1ª Sessão 
Extraordinária, da 4ª Sessão Legislativa, da 13ª Legislatura, a re-
alizar-se no dia 03 de janeiro de 2012 (terça-feira), às 19h30min, 
nas dependências da Câmara Municipal de Imbituba.

PROPOSIÇÃO REGIME
Mensagem Modalidade/Nº Data Origem Autoria Ementa Tramitação Discussão Votação

163
PLC n° 
251/2011 19/12/11

Poder 
Execu-
tivo

José Roberto 
Martins

Autoriza o Município, através da Secre-
taria Municipal de Educação, Cultura e 
Esporte, a firmar termo de convênio com 
a Cooperativa Educacional de Imbituba - 
COOPEIMB e dá outras providências.

Urgência Espe-
cial Única 1ª/2ª

A organização da Ordem do Dia obedece ao disposto no art. 157, 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Imbituba (Res. nº 
22/94, de 15-12-1994, atualizado pela Res. n° 001/2005).

Gabinete da Presidência, 29 de dezembro de 2011. 

Rogberto de Farias Pires
Presidente

Elísio Sgrott
Vice-Presidente

Luís Antônio Dutra
Primeiro-Secretário

Thiago Machado
Segundo-Secretário

Edital CMI Nº 02/11
EDITAL CMI Nº 02/11

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, em especial aquelas confe-
ridas pelo art. 161, do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Imbituba, convoca os Senhores Vereadores em atividade para 01 
(uma) Sessão Extraordinária, a ser levada a efeito no dia 03 de 
janeiro de 2012, terça-feira, no recinto da Sala de Sessões da Câ-
mara Municipal de Imbituba, sediada nesta cidade, na Rua Ernani 
Cotrin, nº 555 - centro, com início às 19:30 horas, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia:

1° - Projeto de Lei Complementar n° 251/2011 - Autoriza o Muni-
cípio, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Es-
porte, a firmar termo de convênio com a Cooperativa Educacional 
de Imbituba - COOPEIMB e dá outras providências.
E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente Edital, nesta data, o qual foi dada ciência a todos os 
interessados.

Imbituba, 29 de dezembro de 2011.
Rogberto de Farias Pires
Presidente da Câmara Municipal de Imbituba
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CNPJ 00.867.301/0001-17, com sede na Rua Fernando Ferrari, 35, 
em Joaçaba(SC, doravante denominada CONTRATADA resolvem 
de comum acordo e em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas 
alterações aditar o Contrato supra mencionado o que fazem nos 
seguintes termos:

Art. 1º. As partes, de comum acordo, em conformidade com a Lei 
8.666/93 e alterações, conforme o disposto na cláusula terceira do 
contrato CT11FMS0004 resolvem prorrogar o prazo de vigência do 
mesmo, passando a vigorar até 31 de dezembro de 2012, poden-
do ser prorrogado.

Art. 2º. Fica reajustado o valor mensal do contrato a partir de 01 
de janeiro de 2012, passando a ser o equivalente a R$ 520,56 
(quinhentos e vinte reais e cinqüenta e seis centavos) totalizando 
R$ 6.246,72 (seis mil e duzentos e quarenta e seis reais e setenta 
e dois centavos)

Art. 3º. Ficam mantidas as demais cláusulas contidas no contrato.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente termo aditi-
vo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Iomerê(SC), 29 de dezembro de 2011.
CONTRATANTE  CONTRATADO

Testemunhas:
Nome:  Nome:
CPF:   CPF:

Paulo Cesar Doré
OAB/SC 7071

Contrato Nº 0081/2011
CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IO-
MERÊ E O CONSÓRCIO INTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO
CT110081

Pelo presente instrumento de Contrato de Rateio, a teor das dispo-
sições constantes do Contrato de Consórcio Público do Consórcio 
Integrado do Contestado - CINCO, decorrente da ratificação por 
lei pelos entes consorciados, do Protocolo de Intenções e do Con-
trato de Programa, de um lado, o MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa 
jurídica de direito público, CNPJ n° 01.612.744/0001-20, com sede 
na Rua João Rech, nº 500, na cidade de Iomerê, SC., represen-
tado por seu Prefeito Municipal, Antoninho Baldissera, brasileiro, 
agente político, residente e domiciliado na cidade de Iomerê, SC., 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro, o CONSÓRCIO 
IINTEGRADO DO CONTESTADO - CINCO, Consórcio Público, cons-
tituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica 
de direito público e natureza autárquica interfederativa, inscrito 
no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, com sede na Avenida Rio 
das Antas, nº 185, Centro, no Município de Fraiburgo, Estado de 
Santa Catarina, neste ato representado por seu Presidente, Sr. 
Nelmar Pinz, Prefeito Municipal de Fraiburgo, ao final assinado, 
doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e contra-
tado, de acordo com as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, da 
Lei Federal nº 11.107/2005, do Decreto Federal n. 6.017/07, do 
Protocolo de Intenções, das Leis de Ratificações, do Contrato de 
Consórcio Público do CINCO, as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Aplicam-se ao presente Contrato de Rateio as disposições da 
legislação federal de licitações, Lei nº 8.666/93, e de consórcios 
públicos, Lei nº 11.107/05, do Decreto nº 6.017/07, bem como a 
legislação municipal de ratificação do Protocolo de Intenções do 
Consórcio Integrado do Contestado - CINCO, Lei n. 578/2010, e 

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente termo aditi-
vo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, para que produza os efeitos legais.

Iomerê (SC), 29 de dezembro de 2011.
CONTRATANTE  CONTRATADA

Testemunhas:
Nome:  Nome:
CPF:   CPF:

Paulo Cesar Doré
OAB/SC 7071

Aditivo
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MARMITAS PARA POLÍCIA MI-
LITAR - CT110008
TA11PMI20

O MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público inter-
no, com sede administrativa na Rua João Rech, 500, no município 
de Iomerê - SC, inscrito no CNPJ sob nº 01.612.744/0001-20, nes-
te ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. ANTONINHO BAL-
DISSERA, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado 
a empresa RESTAURANTE IOMERÊ LTDA - ME, pessoa jurídica de 
direito privado, situada na Av Pedro Penso, nº. 195 na cidade de 
Iomerê/SC, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 11.586.050/0001-19, nes-
te ato representada pelo seu Sócio-Gerente, SR. PEDRO SOVRANI, 
doravante denominado CONTRATADA, resolvem de comum acordo 
aditar o contrato nº CT110008, o que fazem nos seguintes termos:

Art. 1º. As partes, de comum acordo e em conformidade com o ar-
tigo 65 da Lei nº 8.666/93 e de acordo com o disposto na cláusula 
sexta, item 6.3 do contrato acima epigrafado, resolvem acrescer 
o número de marmitas, acrescentando 40 marmitas ao licitado.

Art. 2º. Ficam mantidas as demais cláusulas contidas no contrato 
CT110008.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente termo adi-
tivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, para que produza os efeitos legais, retroagindo seus 
efeitos a 05 de dezembro de 2012..

Iomerê (SC), 20 de dezembro de 2011.
CONTRATANTE  CONTRATADA

Testemunhas:
Nome:  Nome:
CPF:   CPF:

Paulo Cesar Doré
OAB/SC 7071

Aditivo
PRIMEIRO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE DE IOMERÊ E A EMPRESA INOVADORA SISTEMAS 
DE GESTÃO LTDA - CT11FMS0004
TA11FMS12

O MUNICÍPIO DE IOMERÊ, através do FUNDO MUNICIPAL DA 
SAÚDE DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público interno, ins-
crito no CNPJ sob o nº. 10.423.190/0001-03, representado neste 
ato pelo Prefeito Sr. ANTONINHO BALDISSERA doravante deno-
minado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa INOVADORA 
SISTEMAS DE GESTÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DEVERES DO CONTRA-
TANTE
7.1. São direitos e deveres do CONTRATANTE:
a) Acompanhar os trabalhos do consórcio, mediante recebimento 
de informações previamente solicitadas;
b) Acompanhar a prestação dos serviços disponibilizados;
c) Solicitar os serviços objeto do presente Contrato, respeitadas as 
disponibilidades de máquinas e equipamentos;
d) Transferir os recursos financeiros decorrentes dos serviços con-
tratados, conforme estabelecido neste Contrato de Rateio;
e) Acatar as determinações da Assembléia Geral, cumprindo com 
as deliberações e obrigações estabelecidas, em especial no Con-
trato de Rateio.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. As despesas decorrentes do presente Contrato de Rateio te-
rão as seguintes classificações orçamentárias:

Classificação Denominação Valor
06 Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
06.01 Secretaria de Obras e Serviços Públicos 
06.0601.15.451.0017.2048 Man. da Sec. Obras e Serviços Públi-
cos 
3.1.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 
R$ 2.806,70
3.1.71.11.99 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 
R$ 2.159,00
3.1.71.13.99 Obrigações Patronais R$ 647,70
3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 
R$ 5.575,30
3.3.71.30.99 Material de Consumo R$ 2.032,00
3.3.71.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
R$ 3.543,30
4.4.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 
R$ 254,00
4.4.71.52.99 Equipamentos e Material Permanente 
R$ 254,00

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
9.1. O presente contrato entra em vigor na data de sua assinatura 
e vigorará até 31 de Dezembro de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA INADIMPLENCIA
10.1. O CONTRATANTE inadimplente com o Consórcio Público será 
notificado formalmente sobre sua inadimplência, para que regula-
rize sua situação, sendo suspendidos os serviços do consórcio ao 
respectivo consorciado até a regularização da dívida.

10.2. Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de seis 
meses, o CONTRATANTE poderá ser excluído do consórcio, me-
diante deliberação da Assembléia Geral, observadas as disposi-
ções legais e regulamentares.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
11.1 - O presente contrato programa poderá ser rescindido por:
a) descumprimento de qualquer das obrigações para execução do 
objeto;
b) superveniência de norma legal ou fato administrativo que o 
torne, formal ou materialmente, inexeqüível;
c) ato unilateral com comprovada motivação jurídica e/ou legal, 
mediante aviso prévio da parte que dele se desinteressar, com an-
tecedência mínima de 30(trinta) dias, obrigando-se pelos serviços 
já prestados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1. Em caso de descumprimento das obrigações ajustadas pelas 
partes neste contrato de rateio, a parte que der causa ao des-
cumprimento ficará obrigada a pagar, a outra, o percentual de 
2% (dois por cento) incidente sobre a parcela ou sobre o total da 

do Contrato de Programa CTP/CINCO/0001/2011-24.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. O contrato de rateio tem por objeto a entrega de recursos 
financeiros a serem disponibilizados pelo CONTRATANTE ao Con-
sórcio Público CONTRATADO para atendimento do objeto do Con-
trato de Programa especificado na cláusula primeira, relativo ao 
Rateio Variável de Horas Máquina de Escavadeira Hidráulica, pre-
viamente aprovadas em Assembléia Geral do Consórcio, para o 
exercício de 2011, na ação: Desenvolvimento da Extensão Rural.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES
3.1. O CONTRATANTE repassará ao CONTRATADO os seguintes 
valores correspondentes as prestações de serviços de máquinas 
previstos no contrato de programa:
I - Valor de R$ 8.636,00 (Oito mil, seiscentos e trinta e seis reais), 
para atendimento das despesas com prestação de 127 (cento e 
vinte e sete) horas máquinas de escavadeira hidráulica.

3.2. Será de responsabilidade do contratante o fornecimento de 
combustível para a realização das horas máquinas de Escavadeira 
Hidráulica contratadas.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
4.1. O pagamento deverá ser realizado até 05(cinco) dias con-
tados da assinatura deste Contrato de Rateio, de acordo com a 
seguinte classificação contábil:

Classificação Denominação Valor
3.1.71.00.00  Transferências a Consórcios Públicos 
R$ 2.806,70
3.3.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 
R$ 5.575,30
4.4.71.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 
R$ 254,00

4.2. O CONTRATADO devolverá o saldo financeiro não utilizado 
pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. O Consórcio Integrado do Contestado - CINCO será responsá-
vel pela execução do objeto deste contrato, seguindo suas dispo-
sições legais, contratuais e estatutárias, vinculando as partes nos 
termos do contrato de programa.

CLÁUSULA SEXTA - DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO ECONÔMI-
CA E FINANCEIRA
6.1. A fim de garantir a transparência da gestão econômica e fi-
nanceira do objeto deste contrato, serão estritamente observadas 
as disposições legais, além das constantes no Protocolo de Inten-
ções, Contrato de Consórcio Público e Contrato de Programa.

6.2. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Conselho 
Fiscal do Consórcio Público, de representante do CONTRATANTE, 
da Casa Legislativa do Município Contratante e do Tribunal de Con-
tas do Estado de Santa Catarina.

6.3. Quanto ao presente contrato o CONTRATADO não poderá 
opor qualquer resistência, afastar ou dificultar a fiscalização exer-
cida pelos órgãos internos e externos de controle ou pela socie-
dade civil.

6.4. O CONTRATADO deve fornecer ao CONTRATANTE as infor-
mações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos 
entes consorciados, todas as despesas realizadas com os recur-
sos entregues em virtude deste contrato de rateio, de forma que 
possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação 
na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou 
projetos atendidos.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PA-
GAMENTO
3.1 - As despesas decorrentes da execução do objeto do presente 
Contrato correrão a conta de dotação específica do orçamento do 
exercício de 2012.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E PRAZO
4.1 - O presente contrato terá início em 01 de janeiro de 2012, e 
seu termino em 30 de abril de 2012.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
I) Cabe ao CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento do objeto do presente contrato, de acordo 
com o estabelecido na clausula segunda;
b) manter pessoa ou constituir uma Comissão designada pelo Pre-
feito Municipal, visando a fiscalização do fornecimento do material 
objeto do presente contrato;
c) encaminhar a publicação resumida do instrumento de contrato 
e seus aditamentos, se ocorrer, em mural e/ou jornal de circulação 
regional;
d) arcar com as despesas concernentes à publicação do extrato do 
contrato e seus aditivos, se ocorrerem;
e) demais responsabilidades determinadas no contrato.

II) Cabe à CONTRATADA:
a) Instalar os sistemas, objeto deste contrato, e treinar os fun-
cionários da CONTRATANTE na utilização dos mesmos, sem custo 
adicional ao CONTRATANTE;
b) Prestar suporte na operacionalização dos sistemas, objeto des-
te contrato, ao usuário que tenha recebido o devido treinamento, 
sem custo adicional ao CONTRATANTE;
c) Arcar com as despesas administrativas, tais como tributos, salá-
rio dos empregados e encargos sociais e outros que forem neces-
sários à execução do objeto do presente contrato.
d) Prestar as suas expensas, as manutenções que se fizerem ne-
cessárias nos SISTEMAS, causadas por problemas originados das 
fontes dos seus programas;
e) Facilitar todas as atividades de fiscalização da Comissão;
f) Fornecer todas as informações e elementos necessários, sempre 
que a Comissão solicitar;
g) Responder civil e criminalmente pelos danos causados à Admi-
nistração Pública ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na 
execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa respon-
sabilidade com a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRA-
TANTE ou qualquer outro órgão fiscalizador;
h) Tratar como confidenciais, informações e dados contidos nos 
Sistemas da CONTRATANTE, guardando total sigilo perante a ter-
ceiros.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
6.1 - O presente contrato poderá ser rescindido independente-
mente de qualquer notificação judicial ou extra-judicial no caso de 
inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados 
no art. 78 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SETIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
7.1 - A prática de ilícitos, a execução deficiente, irregular ou inade-
quada dos serviços objeto deste Contrato, o descumprimento de 
prazos e condições estabelecidas, faculta à CONTRATANTE, nos 
termos da Lei, a aplicação das seguintes penalidades:

I - advertência;
II - multa de 10,0%(dez por cento) sobre o valor global atualizado 
do contrato, no caso da rescisão por inexecução ou eventual pedi-
do de rescisão sem justo motivo;
III - multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atra-
so, no caso de qualquer inadimplemento contratual injustificado, 
calculada sobre o valor total atualizado do contrato;
IV- suspensão temporária de participação em licitação e 

obrigação descumprida, sem prejuízo das demais medidas legais 
cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Fraiburgo, do Estado de 
Santa Catarina para dirimir as questões decorrentes do presente 
Contrato de Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente 
Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que foi devida-
mente aprovado pela Assembléia Geral do Consórcio Integrado do 
Contestado - CINCO.

Iomerê (SC), 23 de Dezembro 2011.

Município de Iomerê
ANTONINHO BALDISSERA
Prefeito Municipal

Consórcio Integrado do Contestado - CINCO
NELMAR PINZ
Presidente do CINCO
Prefeito de Fraiburgo

Testemunhas:   
1ª -
2ª -

Assessoria Jurídica:

Contrato Nº 0082/2011
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO QUE EN-
TRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IOMERÊ E A EMPRESA BE-
THA SISTEMAS LTDA - CT110081

O MUNICÍPIO DE IOMERÊ, pessoa jurídica de direito público in-
terno, com sede administrativa na Rua João Rech, nº 500, inscrito 
no CNPJ sob o nº 01.612.744/0001-20, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal, ANTONINHO BALDISSERA, doravante 
denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa BE-
THA SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 
00.456.865/0001-67 com sede na Rua João Pessoa, 134 na cidade 
de Criciúma/SC, doravante denominada simplesmente de CON-
TRATADA, ajustam e contratam a prestação de serviços, que se 
regerá pelo disposto neste contrato e pelas normas de direito ad-
ministrativo e direito comum pertinentes, mediante as seguintes 
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 - O objeto deste contrato é a locação de: sistema de tri-
butação, e de atendimento público, com licenciamento para uso, 
manutenções e atualizações, sendo o sistema composto de ca-
dastros de: imóveis, ISS, alvarás,divida ativa, receitas diversas, 
melhoria, controle de obras, com sistema de processamento de 
IPTU, alvará, ISS oficio, ISS homologado, ISS retido, Divida ativa, 
receitas diversas, baixas, sistema tributos, NET para CNDs, ISS 
homologado, ISS retido, consulta de débitos e emissão de boletos 
e emissão de diversos relatórios de acompanhamento, com assis-
tência técnica in loco, inclusa.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO
2.1 - O valor do presente contrato é de 582,42(quinhentos e oiten-
ta e dois reais e quarenta e dois centavos) mensais, mediante a 
apresentação de nota fiscal, até o dia 10(dez) do mês subsequen-
te ao vencido, tendo o CONTRATANTE o prazo de 05(cinco) dias 
após a liquidação do documento fiscal para efetivar o pagamento.
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Administrativa - Setor de Compras e Licitações, na Avenida XV de 
Novembro, 378, Centro, em dias úteis, de segunda à sexta-feira, 
no horário das 13 às 19 horas ou no site www.joacaba.sc.gov.br, a 
partir da publicação deste aviso. Quaisquer informações poderão 
ser solicitadas junto ao Setor de Compras e Licitações, no endere-
ço citado acima, pelo telefone 049 3527-8805 / 3527-8828 ou pelo 
e-mail comprasjba@joacaba.sc.gov.br.

Joaçaba, 23 de dezembro de 2011.
JOVENTINO DE MARCO
Prefeito em Exercício

Simae

Resumo Contrato JHL 0018/2011 - SIMAE
SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
JOAÇABA-HERVAL D´OESTE E LUZERNA-SANTA CATARINA
EXTRATO DE CONTRATO JHL Nº 0118/2011
TOMADA DE PREÇOS JHL 0008/2011
PROCESSO LICITATÓRIO JHL Nº 0059/2011
PROTOCOLO Nº 2894/2011
Data: 29/12/2011
Objeto: AQUISIÇÃO DE PAINEIS DE COMANDO, PEÇAS SOBRES-
SALENTES E SOFTWARES DO SISTEMA DE TELESUPERVISÃO 
PARA SISTEMA DE TELESUPERVISÃO DAS ELEVATORIAS DO SI-
MAE
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 75.840,00 (Setenta e cinco mil 
oitocentos e quarenta reais).
PROGRAMA: 14.01.1.051
ELEMENTO: 4.4.90.30.26 e 4.4.90.39.08 
Prazo de vigência: 29/12/2011 a 29/06/2012
Elisabet Maria Zanela Sartori - Diretora Presidente do SIMAE.

Lages

Prefeitura

Lauda PP 67, 68 e 69-2011 PML
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Lages, torna público o lançamento dos Editais:

MOD Nº Objeto Abertura
Dia Hora

PP 67/2011 
PML

Contratação de Empresa 
Agenciadora para Forneci-
mento de Passagens Rodovi-
árias Intermunicipais e Inte-
restaduais.

17/01/12 13:30

PP 68/2011 
PML

Contratação de Empresa 
Agenciadora para Forneci-
mento de Passagens Aéreas 
Nacionais e Internacionais.

17/01/12 15:30

PP 69/2011 
PML

Contratação de Empresa para 
Prestação de Serviços “por 
hora cheia trabalhada,” de 
Máquinas e Equipamentos.

18/01/12 13:30

A retirada dos Editais, obter-se-á no Setor de Licitações, à Rua 
Benjamin Constant nº 13, Centro, ao custo de R$ 10,00 cada, ou 

impedimento de contratar com a administração pública municipal, 
pelo prazo de 02 (dois) anos;
V- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ad-
ministração pública municipal;
§ 1º: As sanções previstas nos incisos I, IV e V desta cláusula 
poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos II e III, 
facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, a contar da notificação da CONTRATANTE.
§ 2º: A multa incidirá, em qualquer caso, sobre os valores contra-
tuais vigentes na data da sua aplicação, e a partir daí atualizados 
monetariamente até a data da quitação.
§ 3º: Os valores de quaisquer multas aplicadas à CONTRATADA 
serão deduzidos dos créditos que eventualmente tenha direito ou 
cobrados judicialmente.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 -Quando houver algum imprevisto que impossibilite ao contra-
tado a realização dos serviços, este deverá comunicar a contra-
tante com no máximo 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, 
justificando o motivo.

CLÁUSULA NONA - DO FORO
9.1 - Para dirimir toda e qualquer questão que derivar deste con-
trato, fica eleito o foro de VIDEIRA, SC, que é Comarca deste 
Município, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais pri-
vilegiado que seja.
E por estarem assim, acordados e ajustados, depois de lido e 
achado conforme, declaram ambos as partes aceitar todas as dis-
posições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem 
como observar fielmente outras disposições legais e regulamenta-
res sobre o assunto, firmando-o em 02 (três) vias na presença de 
duas testemunhas abaixo assinadas.

Iomerê, 28 de dezembro de 2011.
CONTRATANTE CONTRATADO

Testemunhas:
Nome:  Nome:
CPF:  CPF:

Paulo Cesar Doré
OAB/SC 7071

Joaçaba

Prefeitura

Extrato PP 19/2011/FAS - PL 19/2011/FAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/FAS
JOAÇABA (SC)
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº19/2011/FAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2011/FAS

Objeto: Aquisição, de forma parcelada, de gêneros alimentícios 
destinados à manutenção das atividades dos projetos e serviços 
sociais desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Assistência Social 
- FAS (CRAS/PAIF/IGD, Proteção Social Básica-Abrigo, Proteção 
Social-Idoso, manutenção do Fundo Municipal de Assistência So-
cial, PETI/CREAS), até o mês de junho de 2012. Data da abertura: 
Dia 13/01/2012, a partir das 14h, na sala do Setor de Compras 
e Licitações, no endereço abaixo citado. Forma de Julgamento: 
Menor preço por item. Credenciamento e entrega dos envelopes: 
até as 14h, do dia 13/01/2012, no Setor de Compras e Licitações. 
Local para aquisição do Edital: Secretaria Municipal de Gestão 
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Tipo: Menor Preço por Item.
Objeto: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL

Abertura para às 08h00m do dia 16 de janeiro de 2012.

Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e ho-
rário:
Rua Walter Vetterli, 239, nos dias úteis, da segunda à sexta, das
07:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone 48-3464 3122

Lauro Muller, 2 de janeiro de 2012
RENATO CITADIN
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso Processo de Inexigibilidade Nº 01/2012
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER
AVISO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 01/2012

Processo Adm. Nº 1/2012
Edital : INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 1/2012
Objeto: SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL
Valor: R$ 197.490,80 (cento e noventa e sete mil quatrocentos e 
noventa reais e oitenta centavos).
Em Favor de: Editora Positivo Ltda.
Fundamento Legal: art. 25 incisos I e II, da Lei 8.666/93 e altera-
ções posteriores.
Período de Vigência: 12 (doze) meses, com inicio em 9/1/2012 e 
termino em 31/12/2012.

Lindóia do Sul

Prefeitura

Lei ORDINÁRIA N.º 1.074/2011
LEI ORDINÁRIA N.º 1.074/2011, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
ALTERA A REDAÇAO DO ANEXO I DA LEI ORDINÁRIA Nº 
1.061/2011, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011, QUE AUTORIZA RE-
PASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE 
CONVÊNIOS, PARA ENTIDADES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu 
Pedro Bringhenti, Prefeito em Exercício do Município de Lindóia do 
Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da 
Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º . Fica alterada a redação do Anexo I Lei Ordinária Nº 
1.061/2011, de 12 de dezembro de 2011, passando a vigorar com 
a redação apresentada .

Art. 2º Ficam inalterados os demais dispositivos da Lei Ordinária 
Nº 1.061/2011, de 12 de dezembro de 2011.

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
PEDRO BRINGHENTI
Prefeito Municipal em Exercício

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado,
Em, 23 de dezembro de 2011

pelo site: www.lages.sc.gov.br, sem ônus.
Maiores informações pelo telefone (49) 3221-1169.

Lages, 29 de dezembro de 2011.
Antônio Cesar Alves de Arruda
Secretário de Administração

Resultado PP 24-2011 SMS
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
ESTADO DE SANTA CATARINA
Setor de Licitação
RESULTADO FINAL

ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2011 - SMS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS 
E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE LAGES.

O Município de Lages, para os devidos fins e efeitos, torna público 
aos Interessados, o resultado do presente Processo Licitatório:
VENCEDORES:
- ZAGO FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
VALOR: R$ 27.255,00 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e 
cinco reais).

- GUILLERMO PABLO KONRAD E CIA LTDA.
VALOR: R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seissentos reais).

Lages, 29 de dezembro de 2011.
Antônio Cesar Alves de Arruda
Secretário de Administração

Lauro Muller

Prefeitura

Aviso de Licitação
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº 01/2012
Edital : TOMADA DE PREÇOS P/ COMPRAS E SERVIÇOS 1/2012
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL.

Abertura às 10h00m do dia 16 de janeiro de 2012.

Esclarecimentos poderão ser obtidos no seguinte endereço e ho-
rário:
Rua Walter Vetterli, 239, nos dias úteis, da segunda à sexta, das
07:00 às 13:00 horas, ou pelo telefone 48-3464 3122

Lauro Muller, 02 de janeiro de 2011.
RENATO CITADIN
Comissão Permanente De Licitação

Aviso de Licitação
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO MÜLLER
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo Adm. Nº 3/2012
Edital : TOMADA DE PREÇOS P/ COMPRAS E SERVIÇOS 3/2012
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Manutenção das Ati-
vidades 5.500,00

Esporte Clube Guara-
ni de Lajeado Acídio

Construção de Vesti-
ários 6.000,00

Associação de Agri-
cultores de Linha Mi-
mosa

Aquisição de Equipa-
mentos 16.000,00

Manutenção das Ati-
vidades 6.000,00

Esporte Clube Cruzei-
ro de Linha Nossa Se-
nhora da Saúde

Reformas na Churras-
queira 6.000,00

Sociedade Esportiva e 
Recreativa Canário da 
Serra de Linha Sanga 
Martins

Reformas no Centro 
Comunitário 6.000,00

Associação de Agri-
cultores de Linha 
Sanga Castelhano e 
Sanga Martins 

Aquisição de Equipa-
mentos 10.000,00

Manutenção das Ati-
vidades 6.000,00

Associação de Agri-
cultores de Linha XV 
de Novembro 

Aquisição de Equipa-
mentos 12.000,00

Manutenção das Ati-
vidades 6.000,00

Esporte clube Inter-
nacional de Linha XV 
de novembro

Melhorias no Centro 
Comunitário 13.500,00

Havai Futebol Clube, 
de Lajeado Acampa-
mento

Aquisição de Móveis e 
Utensílios 7.000,00

Associação de Agri-
cultores de Linha Sal-
to Grande 

Aquisição de Equipa-
mentos 14.000,00

Manutenção das Ati-
vidades 3.500,0

Associação de Agri-
cultores de Linha Ros-
setto 

Construção de Gara-
gem de Máquinas 7.000,00

Manutenção das Ati-
vidades 10.000,00

Esporte Clube Três Pi-
nheiros

Reforma do Alambra-
do 7.000,00

Cooperativa de Pro-
dução e Consumo 
Agroindustrial Fami-
liar de Lindóia do Sul

Aquisição de Equipa-
mentos 7.000,00

Lei ORDINÁRIA N.º 1.075/2011
LEI ORDINÁRIA N.º 1.075/2011, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
ALTERA A REDAÇAO DO ANEXO I DA LEI ORDINÁRIA Nº 
1.063/2011, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011, QUE AUTORIZA RE-
PASSE DE RECURSOS FINANCEIROS, MEDIANTE CELEBRAÇÃO DE 
CONVÊNIOS, PARA ENTIDADES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu 
Pedro Bringhenti, Prefeito em Exercício do Município de Lindóia do 
Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da 
Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º . Fica alterada a redação do Anexo I Lei Ordinária Nº 
1.063/2011, de 12 de dezembro de 2011, passando a vigorar com 

Sandra Regina Zuanazzi
Técnico Administrativo

ANEXO I

Entidade Objeto Valor (R$)
Sociedade Esportiva e 
Recreativa Juventude

Aquisição de mesas e 
Bancos 5.000,00

Associação Comunitá-
ria de Linha Joana

Reforma de Equipa-
mentos 10.000,00

Reforma da Rede de 
água Em Linha Joana 
Baixa

5.000,00

Manutenção das Ati-
vidades 8.000,00

Associação Atlética 
Portuguesa de Linha 
Joana

Reforma da Copa do 
Centro Comunitário 5.000,00

Sociedade Esportiva e 
Recreativa Santos

Reforma da Churras-
queira 4.000,00

Clube de Mães Isolde 
Dalmora 

Aquisição de Móveis, 
Utensílios e eletrodo-
mésticos

4.000,00

Associação de Agri-
cultores de Linha Ma-
ria Guinther

Manutenção das Ati-
vidades 10.000,00

Esporte Clube Ipi-
ranga de Linha Maria 
Guinther

Reforma de Casa de 
Carnes 5.000,0

Esporte Clube Palmei-
ras, de Linha Alegre

Reformas no Centro 
Comunitário 12.000,00

Associação de Agri-
cultores de Linha Ale-
gre

Reforma da Rede de 
água 10.000,00

Manutenção das Ati-
vidades 7.000,00

Associação de Agri-
cultores de Linha Ser-
tãozinho

Manutenção das Ati-
vidades 16.000,00

Rede de Água em Li-
nha Gruta 12.000,00

Associação de Agri-
cultores de Lajeado 
dos Pinheiros

Manutenção das Ati-
vidades 16.000,00

Clube de Mães de Li-
nha Santo Isidoro

Construção de Ba-
nheiros 6.000,00

Sociedade Esportiva 
e Recreativa Brasil de 
Linha Santa Rita

Reformas no Centro 
Comunitário 6.000,00

Clube de Mães de Li-
nha Acordi

Construção de Chur-
rasqueira 6.000,00

Sociedade Esportiva e 
Recreativa Aparecida 
de Linha Azul

Reforma da Cancha 
de Bochas 6.000,00

Esporte Clube Prince-
sa de Linha Alto Ací-
dio

Reformas no Centro 
Comunitário 6.000,00

Esporte Clube Juven-
tus de Linha Barra do 
Azul

Reboco Externo no 
Centro Comunitário 6.000,00

Associação de Agri-
cultores de Lajeado 
Acídio

Reforma de Equipa-
mentos 4.500,00
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Lei ORDINÁRIA N.º 1.076/2011
LEI ORDINÁRIA N.º 1.076/2011, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011
REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Faço saber que a Câmara Municipal de Lindóia do Sul aprovou e eu 
Pedro Bringhenti, Prefeito em Exercício do Município de Lindóia do 
Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da 
Lei Orgânica deste Município, sanciono a seguinte Lei Ordinária:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 
e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a 
proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da 
seguinte dotação orçamentária:

Órgão 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTE
Unidade 02 - Diretoria de Esporte e Cultura
Projeto/Atividade 2.019 - Manutenção das Atividades Esportivas 
e Recreativas
4.4.50.00.00.00.00.00.0104- Transf. A Inst. Privadas sem Fins 
Lucr R$ 110.550,00

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE
Unidade 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade 2.010 - Saneamento Básico Rural - Funderural
4.4.50.00.00.00.00.00.0104 - Transf. A Inst. Privadas sem Fins 
Lucr R$ 22.000,00

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIEN-
TE
Unidade 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade 2.033 - Abastecimento - Funderural
3.3.50.00.00.00.00.00.0104 - Transf. A Inst. Privadas sem Fins 
Lucr R$ 82.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00.0110 - Transf. A Inst. Privadas sem Fins 
Lucr R$ 9.781,00

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIEN-
TE
Unidade 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade 2.034 - Extensão Rural - Funderural
4.4.50.00.00.00.00.00.0110 - Transf. A Inst. Privadas sem Fins 
Lucr R$ 96.500,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações 
constantes no art. 1º, ocorrerá por conta do superávit do exercício 
anterior e da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTE
Unidade 02 - Diretoria de Esporte e Cultura
Projeto/Atividade 1.007 - Esportes - Investimentos Gerais
4.4.90.00.00.00.00.00.0104- Aplicações Diretas R $ 
52.500,00

Órgão 05: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade 01 - Diretoria de Ação Social
Projeto/Atividade 2.024 - Diretoria de Educação - Educação Es-
pecial
3.1.71.00.00.00.00.00.0104- Transf. a Consórcio Público 
R$ 6.868,00
3.3.71.00.00.00.00.00.0104- Transf. a Consórcio Público 
R$ 5.868,00
4.4.71.00.00.00.00.00.0104- Transf. a Consórcio Público 
R$ 1.664,00

Órgão 06: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTE

a redação apresentada .

Art. 2º Ficam inalterados os demais dispositivos da Lei Ordinária 
Nº 1.063/2011, de 12 de dezembro de 2011.

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
PEDRO BRINGHENTI
Prefeito Municipal em Exercício

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado,
Em, 23 de dezembro de 2011

Sandra Regina Zuanazzi
Técnico Administrativo

ANEXO I

Entidade CNPJ Prioridade Valor em R$
Associação 
de Serviços 
Sociais Vo-
luntários de 
Lindóia do 
Sul

02.642.698/0001-74
Manutenção das 
atividades da 
entidade

23.000,00

Associação 
dos Pais e 
Amigos dos 
Excepc io-
nais

80.641.319/0001-35
Manutenção das 
atividades da 
entidade

12.000,00

S i nd i c a t o 
dos Traba-
l h a d o r e s 
Rurais

80.622.939/0001-27
Manutenção das 
atividades da 
entidade

3.600,00

Clube dos 
Idosos Lin-
doienses

78.507.274/0001-69

Manutenção das 
atividades da 
entidade e Pa-
gamento de Gi-
nástica para os 
Idosos

11.100,00

Câmara de 
Dirigentes 
Lojistas de 
Lindóia do 
Sul

73.529.737/0001-70
Manutenção das 
atividades da 
entidade

3.500,00

Núcleo de 
R e c u p e -
ração de 
Alcoolistas 
- ARAL

80.641.053/0001-20
Manutenção das 
atividades da 
entidade

10.000,00

Prefeitura 
Mun ic ipa l 
de Ipumi-
rim

82.814.575/0001-02

Manutenção das 
atividades do 
Procon Regiona-
lizado

12.300,00

Beneficiên-
cia Camilia-
na do Sul

83.506.030/0002-82

A t e n d i m e n t o 
de Urgência e 
Emergência aos 
habitantes do 
Município atra-
vés de escala 
de sobreaviso 
médico

9.800,00
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especificados no Art. 1º será em turno único, das 07h às 13h.

Parágrafo Segundo. O horário especial de trabalho no dia 23 de 
dezembro de 2011 na Secretaria de Infraestrutura será em turno 
único, das 06h às 12h.

Art. 2° O disposto no art. 1º deste Decreto não se aplica nas 
Unidades Escolares e Centro de Educação Infantil, os quais são 
definidos de acordo com o calendário próprio, aprovado pela Se-
cretaria de Educação.

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
PEDRO BRINGHENTI
Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e publicado.
Em 21 de dezembro de 2011

Sandra Regina Zuanazzi
Auxiliar de Técnico

Decreto N° 2.213/2011
DECRETO N° 2.213/2011, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011
ESTABELECE AS FUNÇÕES DE CONFIANÇA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Lindóia do Sul, SC, senhor Adierson Car-
los Bussolaro, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei 
Complementar nº 122/2009 e alterações, Lei Complementar nº 
178/2011 e Lei Complemetar nº 179/2011

DECRETA
Art. 1º Estabelece as gratificações de função de confiança dos ser-
vidores públicos municipais, conforme consta no quadro abaixo:

Nome Função Valor R$

Adenir Agustini Chefe do setor de veículos da 
Diretoria de Educação 520,00

Antonio Carlos Vicen-
te

Responsável pelos serviços ad-
ministrativos da Câmara de Ve-
readores

250,00

Edison Domingos Gi-
ron

Coordenador do setor de com-
pras e licitações 600,00

Geneci Dellai MingottiChefe do setor de contabilidade520,00
Gilmar Antonio Milan Gerente do setor de mecânica 800,00
Jandir Antonio Citta-
din

Responsável do setor de Pedrei-
ro 250,00

Jesus Leonardo 
Brayer Pereira

Coordenador do setor de vete-
rinária 600,00

Jonas Paulo BuzanelloJonas do Setor da Dengue, jun-
to a Secretaria de Saúde 250,00

Leonardo Júnior Ca-
vallhier

Encarregado do Setor de Publi-
cação de Contratos 330,00

Luis Gabrielli Responsável dos Serviços Admi-
nistrativos do Conselho Tutelar 250,00

Josemar Tecchio Encarregado do setor da Junta 
de Serviço Militar e INCRA 330,00

Loiri Rech
Chefe do Setor de Vigilância 
Sanitária e Ornamentação de 
Eventos Municipais

520,00

Marcelo Diogo ColossiChefe do posto do SINE 520,00

Marciane Agustini Chefe do setor administrativo 
da Educação 520,00

Unidade 01 - Diretoria de Urbanismo
Projeto/Atividade 2.008 - Diretoria de Infraestrutura - Saneamento
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas R $ 
12.819,00

Órgão 06: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTE
Unidade 02 - Diretoria de Infraestrutura e Transporte
Projeto/Atividade 2.007 - Diretoria de Infraestrutura
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas R $ 
9.781,00

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE
Unidade 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade 2.034 - Extensão Rural - Funderural
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas  R $ 
10.000,00

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE
Unidade 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade 2.035 - Educação e Qualidade Ambiental - Fun-
derural
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas  R $ 
5.000,00

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIEN-
TE
Unidade 01 - Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade 2.004 - Ações de Incentivo a Indústria, Comér-
cio e Turismo
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas  R $ 
10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas  R $ 
100.550,00

Superávit do Exercício Anterior.  R$ 106.281,00

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
PEDRO BRINGHENTI
Prefeito Municipal em Exercício

MARINÊS RIBEIRO PERONDI
Secretária Municipal de Administração

Registrado e publicado,
Em, 23 de dezembro de 2011

Sandra Regina Zuanazzi
Técnico Administrativo

Decreto N.º 2.210/2011
DECRETO N.º 2.210/2011, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011.
DECRETA HORÁRIO ESPECIAL E PONTO FACULTATIVO NAS RE-
PARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PEDRO BRINGHENTI, Prefeito Municipal em exercício de Lindóia 
do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA
Art. 1° Em virtude das festividades alusivas à Natal e encerramen-
to do exercício, fica decretado Horário Especial nas repartições 
Públicas do Município de Lindóia do Sul, nos dia 23 e 30 de De-
zembro de 2011.
Parágrafo Primeiro. O horário especial de expediente nos dias 
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3.3.50.00.00.00.00.00.0110 - Transf. A Inst. Privadas sem Fins 
Lucr R$ 9.781,00

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE
Unidade 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade 2.034 - Extensão Rural - Funderural
4.4.50.00.00.00.00.00.0110 - Transf. A Inst. Privadas sem Fins 
Lucr R$ 96.500,00

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações 
constantes no art. 1º, ocorrerá por conta do superávit do exercício 
anterior e da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTE
Unidade 02 - Diretoria de Esporte e Cultura
Projeto/Atividade 1.007 - Esportes - Investimentos Gerais
4.4.90.00.00.00.00.00.0104- Aplicações Diretas R $ 
52.500,00

Órgão 05: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade 01 - Diretoria de Ação Social
Projeto/Atividade 2.024 - Diretoria de Educação - Educação Es-
pecial
3.1.71.00.00.00.00.00.0104- Transf. a Consórcio Público 
R$ 6.868,00
3.3.71.00.00.00.00.00.0104- Transf. a Consórcio Público 
R$ 5.868,00
4.4.71.00.00.00.00.00.0104- Transf. a Consórcio Público 
R$ 1.664,00

Órgão 06: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTE
Unidade 01 - Diretoria de Urbanismo
Projeto/Atividade 2.008 - Diretoria de Infraestrutura - Saneamento
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas R $ 
12.819,00

Órgão 06: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
TRANSPORTE
Unidade 02 - Diretoria de Infraestrutura e Transporte
Projeto/Atividade 2.007 - Diretoria de Infraestrutura
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas R $ 
9.781,00

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE
Unidade 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade 2.034 - Extensão Rural - Funderural
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas  R $ 
10.000,00

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE
Unidade 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade 2.035 - Educação e Qualidade Ambiental - Fun-
derural
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas  R $ 
5.000,00

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE
Unidade 01 - Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente
Projeto/Atividade 2.004 - Ações de Incentivo a Indústria, Comér-
cio e Turismo
3.3.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas  R $ 
10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0104 - Aplicações Diretas  R $ 
100.550,00

Superávit do Exercício Anterior.  R$ 106.281,00

Neudi Domingos Ber-
tol

Chefe da Turma 01 de Infra-
estrutura 520,00

Nilse Salete Zatta Col-
le

Responsável pelos Serviços de 
Auxiliar de Educação 250,00

Ocedir Roque ProinelliChefe do setor de Cultura 520,00

Onório Pereira ChavesEncarregado do setor de carpin-
taria 330,00

Odir Antônio Von 
Dentz

Chefe do Setor de Cascalha-
mento 520,00

Revelino Damin Chefe da Turma 02 de Infra-
Estrutura 520,00

Rosane Dalmora FrareChefe do setor de Odontologia 520,00
Sirlei Maria Cason 
Correa

Responsável do setor de recep-
ção e protocolo 250,00

Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 2.144/2011, de 28 de Junho 
de 2011.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 
retroagindo seus efeitos apartir de 01 de Dezembro de 2011.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Registra-se e Publica-se

Sandra Regina Zuanazzi
Técnico Administrativo
Responsável pelo Recursos Humanos

Decreto Nº 2.211/2011
DECRETO Nº 2.211/2011, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011.
REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

PEDRO BRINGHENTI, Prefeito Municipal em Exercício de Lindóia 
do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, 
V, da Lei Orgânica deste Município, conforme Lei Ordinária N° 
1.076/2011 de 23 de Dezembro de 2011:

D E C R E T A
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 
e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a 
proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da 
seguinte dotação orçamentária:

Órgão 04: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTE
Unidade 02 - Diretoria de Esporte e Cultura
Projeto/Atividade 2.019 - Manutenção das Atividades Esportivas 
e Recreativas
4.4.50.00.00.00.00.00.0104- Transf. A Inst. Privadas sem Fins 
Lucr R$ 110.550,00

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE
Unidade 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade 2.010 - Saneamento Básico Rural - Funderural
4.4.50.00.00.00.00.00.0104 - Transf. A Inst. Privadas sem Fins 
Lucr R$ 22.000,00

Órgão 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E AMBIENTE
Unidade 02 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
Projeto/Atividade 2.033 - Abastecimento - Funderural
3.3.50.00.00.00.00.00.0104 - Transf. A Inst. Privadas sem Fins 
Lucr R$ 82.500,00
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CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar municipal 
n.159, de 30 de agosto de 2010.

D E C R E T A
Art. 1º As vias públicas de domínio do Município de Lindóia do Sul, 
localizadas fora do perímetro urbano, passam a ser regulamenta-
das nos termos deste Decreto.

Parágrafo único. Vias públicas são caminhos abertos ao trânsito 
público, ligadas a outras.

Art. 2º Todas as vias e estradas abertas e em uso, que não sejam 
de domínio da União ou do Estado de Santa Catarina, constituem-
se bens do Município, destinados ao uso comum do povo.

§ 1° São parte integrante das vias públicas, quaisquer obras nelas 
executadas.

§ 2° Faz parte da via pública, além do seu leito normal, as valas de 
escoamento de águas, bueiros, pontes, área ocupada com a colo-
cação de outros equipamentos relacionados a mesma e as áreas 
compreendidas nos distanciamentos estabelecidos neste Decreto.

Art. 3° Desde que seja respeitada a legislação de trânsito e demais 
normas em vigor, todos poderão transitar nas vias públicas.

Art. 4° Todos tem o dever de zelar pela adequada utilização e 
manutenção das vias públicas.

Art. 5° Desde que não prejudique o trânsito poderá ser autorizada 
a ocupação temporária de vias públicas, mediante ato especifico 
da administração Pública.

Art. 6° A construção de bueiros, pontes, passagens, valas, altera-
ção de leito, acesso ou qualquer ato de modificação de via pública 
deve ser prejudicado de autorização do Município.

Parágrafo único. É vedado qualquer construção ou forma de ocu-
pação de via pública, nas áreas especificadas nos arts. 8° a 11.

Art. 7° A abertura de vias públicas em terrenos particulares de-
pende de prévia autorização da administração pública Municipal.

Parágrafo único. O requerimento de autorização deverá estar 
acompanhado de planta elaborada por profissional da área e ter-
mo de doação da respectiva área ao município.

Art. 8° A largura mínima das vias públicas de maior tráfego na 
área rural do município será de 8 (oito) metros, contando-se uma 
distância perpendicular do seu eixo de 7 (sete) metros para ambos 
os lados.

Art. 9° Nenhuma via pública de tráfego na área rural terá largura 
inferior a 6(seis) metros, contando-se uma distância perpendicular 
do seu eixo de 3 (três) metros para ambos os lados.

Art. 10º Nas vias públicas de maior tráfego, de que trata o art. 
8°, além da área de domínio especificada no mesmo, deverá ser 
respeitado uma área adjacente ou faixa “non aedificandi” de pelo 
menos 4 (quatro) metros, para cada lado da via pública, contados 
a partir da linha que define a faixa de domínio.

Art. 11º As vias públicas não abrangidos pelo art. 8°, assim como, 
nas situações já constituídas até a publicação deste decreto, a 
área \’ non aedificandi” será de pelo menos 2 (dois) metros, para 
cada lado da via pública, contados a partir da linha que define a 
faixa de domínio.

Art. 12º As áreas descritas nos arts. 8° e 9° são considerados 

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
PEDRO BRINGHENTI
Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e publicado,
Em, 23 de Dezembro de 2011

Sandra Regina Zuanazzi
Técnico Administrativo

Decreto Nº 2.212/2011,
DECRETO Nº 2.212/2011, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011.
REMANEJA RECURSOS DO EXERCÍCIO VIGENTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

PEDRO BRINGHENTI, Prefeito Municipal em Exercício de Lindóia 
do Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, 
da Lei Orgânica deste Município, conforme Art. 8º da Lei Ordinária 
N° 985/2010 de 15 de Dezembro de 2010:

D E C R E T A
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do art. 40 
e seguintes da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64, autorizado a 
proceder a abertura, através de Crédito Adicional Suplementar da 
seguinte dotação orçamentária:

Órgão 10: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LINDÓIA DO SUL
Unidade 01 - Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade 2.026 - Programa Agentes Comunitários de Saú-
de - PACS
3.1.90.00.00.00.00.00.0064- Aplicações Diretas R $ 
7.861,80

Art. 2º Os recursos necessários para suplementação das dotações 
constantes no art. 1º, ocorrerá por conta do superávit do exercício 
anterior e da anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 10: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LINDÓIA DO SUL
Unidade 01 - Fundo Municipal de Saúde
Projeto/Atividade 2.026 - Programa Agentes Comunitários de Saú-
de - PACS
3.3.90.00.00.00.00.00.0064- Aplicações Diretas R $ 
7.861,80

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

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
PEDRO BRINGHENTI
Prefeito Municipal em Exercício

Registrado e publicado,
Em, 23 de Dezembro de 2011

Sandra Regina Zuanazzi
Técnico Administrativo

Decreto Nº 2.214/2011
DECRETO Nº 2.214/2011, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.
REGULAMENTA A LEI COMPLEMENTAR N. 159/2010, DE 30 DE 
AGOSTO DE 2010 E ESTABELECE NORMAS SOBRE AS ESTRADAS 
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ADIERSON CARLOS BUSSOLARO, Prefeito Municipal de Lindóia do 
Sul, SC, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 91, V, da 
Lei Orgânica deste Município e,



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 36

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 89902/01/2012 (Segunda-feira)

Programa de Sementes e Mudas:
I - subsídio para transporte de mudas florestais, no valor de R$ 
0,02 (dois centavos) por muda, até o limite de 50% (cinqüenta por 
cento) da quantidade total transportada;
II - subsídio para aquisição de mudas florestais nativas destinadas 
à recuperação ambiental, no valor de 50% (cinqüenta por cento) 
do custo;
III - subsídio de até 100% (cem por cento) para sementes de 
hortaliças, mudas frutíferas e ornamentais desde que comprovado 
o relevante interesse sócio-ambiental e necessidade, atestado por 
profissional da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambien-
te e/ou Diretoria de Ação Social.

Art. 4° Os seguintes incentivos serão oferecidos no âmbito do Pro-
grama de Dejetos Animais:
I - subsídio de 50% (cinqüenta por cento) para os serviços reali-
zados nas propriedades rurais com máquinas de propriedade do 
município ou máquinas terceirizadas pelo município até o limite de 
08 (oito) horas;
II - subsídio total para o transporte de substrato ou outros mate-
riais utilizados em sistemas alternativos de tratamento de dejetos 
animais cuja eficácia dos mesmos seja comprovada tecnicamente.

Art. 5º Os seguintes incentivos serão oferecidos no âmbito do Pro-
grama Bovinocultura de Leite:
I - subsídio integral para inseminação artificial de bovinos, me-
diante o pagamento de 01 (uma) inseminação a cada 02 (duas) 
Notas Fiscais de inseminação apresentadas, até o limite máximo 
de 06 (seis) subsídios anuais;
II - subsídio integral para o transporte de mudas de espécies for-
rageiras destinadas à formação de pastagem perene;
III - subsídio de até 100% no custo de exames relacionados à 
sanidade animal, quando se tratar de casos relacionados à saúde 
pública desde que comprovada e/ou atestada a necessidade por 
profissional legalmente habilitado.

Art. 5º Os seguintes incentivos serão oferecidos no âmbito do Pro-
grama de Saneamento Básico Rural:
I - fornecimento de 01 (um) tubo modelo Caxambu e 01 (um) tubo 
de 0,80m para proteção de fonte;
II - subsídio para construção de fossa séptica, no valor de 50% 
(cinqüenta por cento) do custo do material;
III - subsídio integral para os serviços de abertura de valas e ins-
talação de cisternas para sistemas coletivos de captação de água;
IV - subsídio de 50% (cinqüenta por cento) para os serviços de 
máquinas necessários para a instalação de cisternas;

Art. 6º Os seguintes incentivos serão oferecidos no âmbito do Pro-
grama de Melhoria da Qualidade Ambiental:
I - fornecimento de mudas florestais nativas para a restauração 
da faixa ciliar e áreas de preservação permanente desde que com-
provado o relevante interesse ambiental e necessidade, atestado 
por profissional da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Am-
biente;
II - fornecimento de material para a confecção de cercas para o 
isolamento e restauração da faixa ciliar e áreas de preservação 
permanente desde que comprovado o relevante interesse ambien-
tal e necessidade, atestado por profissional da Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Meio Ambiente;

Art. 7º Os seguintes incentivos serão oferecidos no âmbito do Pro-
grama de Infra-Estrutura e Melhoramento das Residências Rurais 
e Programa de Habitação Rural:
I - subsídio integral nos serviços de terraplanagem para a constru-
ção de residências, cujo projeto de construção esteja aprovado e/
ou atestada o início da construção;
II - subsídio integral para os serviços de cascalhamento das vias 
internas da propriedade;
III - subsídio integral para o transporte de pedra britada bruta, se 

de utilidade pública do Município, para fins de uso rodoviário, as 
quais, juntamente com as áreas das vias públicas existentes e 
efetivamente ocupadas para essa finalidade, constituem área de 
domínio do Município de Lindóia do Sul.

Art. 13º As faixas “non aedificandi” de que tratam os arts. 8, 10 e 
11 constituem-se áreas com restrição administrativa, sobre qual o 
proprietário particular não poderá utilizar para edificações, cons-
truções, inclusive cercas, nem o plantio de árvores ou outra ve-
getação.

Art. 14º De forma excepcional, as distâncias estabelecidas nos ar-
tigos antecedentes poderão ser reduzidas, quando a situação já se 
encontrava consolidada na entrada em vigor da Lei Complementar 
n; 159/2010 (art. 6°).

Art. 15º A designação de vias públicas é ato privativo do Município 
de Lindóia do sul.

Art. 16º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado,
Em, 26 de Dezembro de 2011

Sandra Regina Zuanazzi
Técnico Administrativo

Decreto Nº 2.215/2011
DECRETO Nº 2.215/2011, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2011.
REGULAMENTA PROGRAMAS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMEN-
TO AGROPECUÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Adierson Carlos Bussolaro, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Ordiná-
ria nº 580/2005, de 19 de outubro de 2005 e Lei Ordinária nº 
1.053/2011, de 21 de novembro de 2011.

DECRETA
Art. 1º Os seguintes incentivos serão oferecidos no âmbito do Pro-
grama de Mecanização Agrícola:
I - subsídio de 70% (setenta por cento) para os serviços de terra-
planagem realizados em propriedades com máquinas de proprie-
dade do município até o limite de 50 horas de trabalho realizado;
II - subsídio de 50% (cinqüenta por cento) para os serviços rea-
lizados nas propriedades rurais com máquinas de propriedade do 
município ou máquinas terceirizadas pelo município até o limite de 
08 (oito) horas.
III - auxílio financeiro com o objetivo de participar nos gastos 
com terraplanagem e escavações de novas instalações de produ-
ção agropecuária no valor de 0,01 Unidade Fiscal de Referência 
Municipal - UFRM por metro quadado de área construída, cujo 
projeto tenha sido desenvolvido e/ou aprovado por profissional da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 2° Os seguintes incentivos serão oferecidos no âmbito do Pro-
grama de Recuperação do Solo:
I - subsídio integral para o transporte de calcário desde o depósito 
municipal até a sede da propriedade rural;
II - subsídio de até 100% (cem por cento) para uma.análise de 
solo inserida em programa prioritário da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, mediante aprovação de profissional 
desta secretaria

Art. 3º Os seguintes incentivos serão oferecidos no âmbito do 
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à conta do orçamento vigente.

Art. 3º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação retroagindo seus efeitos a partir do dia 1º de dezembro 
de 2011.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado,
Em, 27 de Dezembro de 2011

Sandra Regina Zuanazzi
Técnico Administrativo

Macieira

Prefeitura

Aditamento de Contrato
PUBLICAÇÃO RESUMIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

2° Aditamento ao Contrato Administrativo nº 0015/2010. Contra-
to de aditamento n° 33/2011. Processo Licitatório n° 0013/2010. 
Pregão Presencial n° 0002/2010. Objeto: Prorrogação de prazo e 
alteração de trajeto para contratação de serviços de transportes 
escolar na Linha Alto Santo Antônio, destinado ao atendimento 
dos alunos da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2012. 
Contratada: NATALINA DOS SANTOS ME. Prazo: 31/12/2012. Va-
lor por km rodado: R$ 2,22. Quilometragem diária: Aproximada-
mente 125 km.

Macieira, 29 de dezembro de 2011.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Pregoeira

Aditamento de Contrato
PUBLICAÇÃO RESUMIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

1° Aditamento ao Contrato Administrativo nº 0019/2011. Contra-
to de aditamento n° 34/2011. Processo Licitatório n° 0008/2011. 
Pregão Presencial n° 0003/2011. Objeto: Prorrogação de prazo e 
alteração de trajeto para contratação de serviços de transportes 
escolar na Linha Tombini, destinado ao atendimento dos alunos da 
rede municipal de ensino para o ano letivo de 2012. Contratada: 
NATALINA DOS SANTOS ME. Prazo: 31/12/2012. Valor por km ro-
dado: R$ 2,22. Quilometragem diária: Aproximadamente 145 km.

Macieira, 29 de dezembro de 2011.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Pregoeira

Aditamento de Contrato
PUBLICAÇÃO RESUMIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

1° Aditamento ao Contrato Administrativo nº 0005/2011. Contra-
to de aditamento n° 35/2011. Processo Licitatório n° 0002/2011. 
Pregão Presencial n° 0001/2011. Objeto: Prorrogação de prazo e 
alteração de trajeto para contratação de serviços de transportes 

esta vier a substituir o cascalhamento das vias internas da pro-
priedade;
IV - realização e execução do Projeto Técnico Social para projetos 
Habitacionais Oficiais e/ou inserido no Sistema nacional de Habi-
tação.

Art. 8º Os seguintes incentivos serão oferecidos no âmbito do Pro-
grama Agregação de Valor:
I - subsídio integral para serviços de terraplanagem para insta-
lação de agroindústrias no meio rural e para a implantação dos 
respectivos sistemas de tratamento de efluentes;
II - Concessão para uso de equipamentos para agroindústrias fa-
miliares inseridas em sistema associativo e cujo projeto tenha sido 
desenvolvido e/ou aprovado por profissional da Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Meio Ambiente;
III - incentivo em dinheiro para aquisição de material de cons-
trução a ser adquirido pelo Município, e posterior doação para a 
construção de agroindústrias familiares inseridas em sistema as-
sociativo e cujo projeto tenha sido desenvolvido e/ou aprovado 
por profissional da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Am-
biente e mediante homologação junto ao Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural.

Art. 9º As despesas para execução do presente Decreto correrão 
à conta do orçamento vigente.

Art. 9º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação retroagindo seus efeitos a partir do dia 1º de dezembro 
de 2011.

Art. 10 Revogam-se os decretos nº 1.372/20055, 1.514/2006 e 
demais disposições em contrário.

Centro Administrativo Municipal de Lindóia do Sul/SC.
ADIERSON CARLOS BUSSOLARO
Prefeito Municipal

Registrado e publicado,
Em, 26 de Dezembro de 2011

Sandra Regina Zuanazzi
Técnico Administrativo

Decreto Nº 2.217/2011
DECRETO Nº 2.217/2011, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.
REGULAMENTA PROGRAMAS MUNICIPAIS DE MELHORAMENTO 
URBANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Adierson Carlos Bussolaro, Prefeito do Município de Lindóia do Sul, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Ordinária nº 
1.025/2011, de 18 de agosto de 2011

DECRETA
Art. 1º Os seguintes incentivos serão oferecidos no âmbito do Pro-
grama de Saneamento Básico:

I - subsídio para construção de fossa séptica, no valor de até 50% 
(cinqüenta por cento) do custo do material, comprovada a neces-
sidade e atestada por profissional legalmente habilitado.

Parágrafo Único. O subsídio especificado no Art. 1º será concedido 
mediante a comprovação das seguintes condições:

I - proprietário de um único imóvel no Município ou fora dele e 
que o utilize como residência unifamiliar, cujo rendimento dos seus 
ocupantes seja igual ou inferior a dois salários mínimos mensais.

Art. 2º As despesas para execução do presente Decreto correrão 
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1° Aditamento ao Contrato Administrativo nº 0049/2011. Contra-
to de aditamento n° 38/2011. Processo Licitatório n° 0029/2011. 
Dispensa de Licitação n° 0002/2011. Objeto: Prorrogação de pra-
zo para Locação de imóvel para destinação de funcionamento de 
futuro museu e armazenamento de peças antigas, conforme des-
crições do termo de aditamento e contrato original. Contratado: 
NELSON ANTÔNIO CAMPAGNIM. Prazo: 31/12/2012. Valor men-
sal: R$ 480,00 mensal.

Macieira, 30 de dezembro de 2011.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Pregoeira

Edital de CHAMAMENTO
EDITAL DE CHAMAMENTO AOS INTERESSADOS PARA INSCRIÇÃO 
E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES PARA 2012.

EMERSON ZANELLA, Prefeito Municipal de Macieira, Estado de 
Santa Catarina, por este instrumento convoca todos os inscritos 
em seu cadastro para efetivarem a atualização dos já existentes, 
sito a Rua José Augusto Royer, Centro - CEP 89.518-000 - Ma-
cieira. Fica igualmente facultado aos demais interessados a pos-
sibilidade de cadastrar-se, conforme previsto na Lei Federal nº 
8666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94 e alterações posteriores.
I - DO OBJETO: O PRESENTE Edital destina-se a receber as ins-
crições de novos fornecedores e atualizações dos já inscritos no 
cadastro de fornecedores do Município de Macieira, para que as 
empresas cadastradas possam participar de futuras licitações e 
Contratos na Prefeitura Municipal de Macieira.
II - DA DOCUMENTAÇÃO: Será exigido dos interessados para que 
comprove a habilitação, exclusivamente, documentação relativa:
A) HABILITAÇÃO JURÍDICA;
B) QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA;
C) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA;
D) REGULARIDADE FISCAL;

A) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA, con-
forme o caso consistirá em:
I - Cédula de identidade. II - Registro Comercial, no caso de em-
presa individual. III - Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social 
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades 
comerciais, e, no caso de Sociedades por ações, acompanhado 
de documento de eleição de seus administradores. IV - Inscrição 
do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício. V - Decreto de autorização, em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país e ato de registro ou autorização para funcionamento ex-
pedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

B) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA Á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
I - Registro ou inscrição na entidade profissional competente: II 
- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade perti-
nente e compatível em características, quantidades e prazos com 
o objeto da licitação , e indicação das instalações, do aparelha-
mento e do pessoal técnico adequado e disponível para a reali-
zação do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos. Será sempre admitida a comprovação de aptidão atra-
vés de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. 
Para o fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando 
for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoas 
jurídicas de direito público. Dependendo da complexidade da lici-
tação poderão ser feitas outras exigências contidas no Art. 30 da 
Lei 8.666/93 atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações posteriores.

C) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA Á QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - 
FINANCEIRA

escolar na Linha KM 48, destinado ao atendimento dos alunos da 
rede municipal de ensino para o ano letivo de 2012. Contratada: 
ALAIANE TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. Prazo: 31/12/2012. 
Valor por km rodado: R$ 2,20. Quilometragem diária: Aproxima-
damente 155 km.

Macieira, 30 de dezembro de 2011.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Pregoeira

Aditamento de Contrato
PUBLICAÇÃO RESUMIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Fundo Municipal de Saúde. 1° Aditamento ao Contrato Administra-
tivo nº 0004/2011. Contrato de aditamento n° 14/2011. Processo 
Licitatório n° 0002/2011. Pregão Presencial n° 0001/2011. Objeto: 
Prorrogação de prazo para contratação e realização de serviços 
de exames laboratoriais com coleta, fornecimento de material e 
resultados, destinado ao atendimento dos munícipes na sede e 
km 30 para 2012, conforme descrições do termo de aditamento 
e contrato original. Contratada: LABORATÓRIO CLÍNICO SANTA 
RITA LTDA. Prazo: 31/12/2012.

Macieira, 30 de dezembro de 2011.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Pregoeira

Aditamento de Contrato
PUBLICAÇÃO RESUMIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

2° Aditamento ao Contrato Administrativo nº 0028/2010. Contra-
to de aditamento n° 36/2011. Processo Licitatório n° 0020/2010. 
Dispensa de Licitação n° 0001/2010. Objeto: Prorrogação de pra-
zo para Locação de imóvel para destinação de sala de costura para 
formação de capacitação, conforme descrições do termo de adi-
tamento e contrato original. Contratado: ADAÉRCIO LOCATELLI. 
Prazo: 31/12/2012. Valor mensal: R$ 374,00.

Macieira, 30 de dezembro de 2011.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Pregoeira

Aditamento de Contrato
PUBLICAÇÃO RESUMIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA

Prefeitura Municipal de Macieira. 2° aditamento ao Contrato Ad-
ministrativo nº. 0010/2010. Aditamento n° 37/2011. Processo lici-
tatório n° 0009/2010. Convite n° 0007/2010. Objeto: Prorrogação 
de prazo para Contratação de empresa para prestação de serviços 
de Consultoria no E-sfinge e E-sfinge Obras. Contratada: INSTI-
TUTO FAEE S/C LTDA. Prazo: 31/12/12. Valor total do contrato: 
R$ 24.000,00.

Macieira, 30 de dezembro de 2011.
IANA SPANHOLLO ABRAÃO
Presidente de Comissão

Aditamento de Contrato
PUBLICAÇÃO RESUMIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
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Art. 3.º Revoga-se as demais disposições em contrário, em espe-
cial o Decreto n° 068/2011.

Meleiro, 29 de Dezembro de 2011.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Portaria n.º 440/2011
PORTARIA n.º 440/2011
CONCEDE FÉRIAS POR TRINTA DIAS AOS SERVIDORES DO MA-
GISTÉRIO QUE RELACIONAM.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal de Meleiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o artigo 51, inciso VI, da Lei Orgâni-
ca do Município, e em conformidade com o artigo 82 da Lei n.º 
809/2000, de 03 de abril de 2000 e suas alterações, RESOLVE:
Art. 1.º Conceder férias por 30 (trinta) dias aos servidores públicos 
municipais do magistério relacionados no Anexo Único, parte inte-
grante desta Portaria, de acordo com o período aquisitivo.

Art. 2.º As verbas indenizatórias referentes ao adicional de 1/3 
(um terço) das férias serão incluídas em folha de pagamento em 
época oportuna.

Art. 3.º As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta 
de dotação próprias do orçamento vigente.

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

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

Meleiro, 29 de Dezembro de 2011.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA n.º 440/2011

NOME DO SERVIDOR(A) MATRÍCULA Nº
Adair Zanelatto 315
Albina Gomes de Carvalho 1228
Ana Lucia Pereira Carradore 154
Ana Paula de Luca Vieira 96
Andrei Visentin Maffioletti 954
Andréia de Cezaro C Pasini 359
Andréia Duarte de Oliveira 597
Andreia da Rocha G. Felisberto 358
Ângela Maria V De Luca 139
Clari de Sousa Marcelino 905
Clarice de Souza M. Bristot 46
Claudia Casagrande Gonçalves 142
Cleimar Mota 1029
Cleonice G Pasini Piazza 132
Cristiane Albano Meister 1059
Daniela Benedet Pasini 356
Dulcineia Martins B Machado 63

I - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei, que 
comprovem a boa situação financeira da Empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 
(três) meses da data de apresentação: II - Certidão negativa de 
falência ou concordata de pessoa física. (Dependendo da comple-
xidade da Licitação, poderão ser feitas outras exigências contidas 
no Art. 31 Da Lei 8.666/93 suplementada pela Lei 8.883/94 e al-
terações posteriores).

D) DOCUMENTAÇÃO RELATIVA Á QUALIFICAÇÃO REGULARIDADE 
FISCAL
I - Prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas (CPF) e no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ):
II - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e 
Municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do Licitante, 
pertinente ao seu aramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual:
III - Prova de Regularidade, para com a Fazenda Federal, Estadual 
e Municipal do domicílio ou sede do Licitante, ou outra equivalente 
na forma da Lei; IV - Prova de regularidade relativa á Segurida-
de Social (INSS), demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por Lei; V - Prova de regularida-
de relativa ao Fundo de Garantia por tempo de serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no recolhimento dessa obrigação.
Os documentos não originais deverão estar autenticados por Ta-
belião de Notas ou acompanhados dos originais para autenticação 
no setor de licitações.
III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS - As inscrições estarão permanen-
temente abertas a todos os interessados.
Os interessados deverão solicitar pelo fone (49) 3574-2000 ou fax, 
ou ainda, pelo correio eletrônico, a folha de cadastro, que deverá 
retornar preenchida e assinada, acompanhada dos documentos 
solicitados no item nº. II DA DOCUMENTAÇÃO, do presente Edital, 
para que o Cadastro possa ser efetivado e posteriormente, possa 
se dar a emissão do Certificado de Registro Cadastral.

Macieira, 30 de dezembro de 2011.
EMERSON ZANELLA
Prefeito Municipal

Meleiro

Prefeitura

Decreto n.º 079/2011
DECRETO n.º 079/2011
ESTABELECE NOVO HORÁRIO DE EXPEDIENTE NAS REPARTI-
ÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MELEIRO.

JONNEI ZANETTE, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com o artigo 51, inciso VI da lei Orgânica 
Municipal, RESOLVE:
D E C R E T A R

Art. 1.º Fica estabelecido o novo horário de expediente nas Repar-
tições Públicas do Município de Meleiro, das 07:00 horas às 13:00 
horas, a partir do dia 02 de janeiro de 2012, de Segunda à Sexta-
feira, exceto os motoristas da saúde e educação, os funcionários 
responsáveis pela coleta do lixo e os funcionários que atuam nas 
escolas.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Paula Maragno 455
Paulina Scarabelot Macarini 316
Raquel Tiscoski Pasini 469

NOME DO SERVIDOR(A) MATRÍCULA Nº
Rogéria Laurindo 1025
Rosane Bristot Piazza 285
Rosilane de B. M. Magagnin 1190
Rosangela Ramos Pereira 553
Rosimeri Ostetto Minatto 77
Rosineia da Silva Tomazi 993
Rosineia D. A Fernandes 531
Rosinha de Souza Alexandre 171
Rozane Pirolla Motta 357
Scheila Serafim F Freitas 722
Sidnei Schwartz 360
Solange Teresinha de Figueiredo 992
Sonia Elzi Sartori Manfredini 101
Sonir Bordignon Scarabelot 344
Tânia Regina Piazza Rossi 59
Tatiana Amboni 1247
Vanderleia De Luca Antunes 37
Vanderleia Pirola Ise 135
Vanessa Delair T Scarabelot 103
Vera Lucia Ronzani Correa 104
Zenir Lodete Stradioto 462
Zuleide Polla 97

Meleiro, 29 de Dezembro de 2011.
JONNEI ZANETTE
Prefeito Municipal

Registrada e publicada nesta Secretaria na data supra.

JAIRO LUIZ CANELA
Secret. Adm. e Finanças

Monte Carlo

Prefeitura

Extrato de Contrato PÚBLICO Administrativo de 
EXECUÇÃO de SERVIÇOS de MANUTENÇÃO da 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA de MONTE CARLO-SC Nº 
62/2011.
EXTRATO DE CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO DE EXECU-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DE MONTE CARLO-SC nº 62/2011.

OBETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGE-
NHARIA PARA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA DE MONTE 
CARLO-SC, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPA-
MENTOS NECESSÁRIOS, que fazem entre si, o Município de Monte 
Carlo, com sede à Rodovia SC 456 Km 15, inscrita no CNPJ sob 
o nº 95.996.104/0001-04, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Antoninho Tiburcio Gonçalves, neste ato denomi-
nado CONTRATANTE e a empresa ANDRESSA PAULA DE SOUZA 
ME, localizada na Rua Candida Correa Becker, 306 - Centro na 
Cidade de Monte Carlo, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ 
sob o nº 11.446.363/0001-71, neste ato representada pela sua 
titular a Sra. Andressa Paula de Souza, doravante denominado 

Edeneia Menegon 300
Edilênia Macarini Frezza Ronchi 1189
Edna Aparecida S. Silverio 348
Edson de Oliveira Claro 714
Eleiza Presa M Dordete 720
Eleiza Presa M Dordete 454
Eliane Alexandre C. Pirola 287
Fábia Roberta P. Mendonça 115
Gracia Vanilda M Schimitis 47
Geovani Scarabelot Hubbe 1033
Herminia Maria B. Simon 470
Ilenio Baesso 464
Iraci da Glória Silva 471
Ivanir Antunes Cardoso 347
Ivonete Minato 143
Ivonete Salvador Cardoso 897
Ivonir de Oliveira Bristot 461
Izabel Matias Carminati 67
Jadna P Martinello 100
Jane Zanette Fernandes 286
Jania Cleide Z. Lodete 452

NOME DO SERVIDOR(A) MATRÍCULA Nº
Jerson da Silva Mota 146
Jorge Luiz Carvalho Coral 456
Jose Francisco Merencio 144
Jucivan dos Santos de Jesus Marques 1184
Katiucia Carradore Squizatto 468
Kétny Mezzari Cibien 460
Lea Sonia P Berkenbrock 78
Lenir Antunes C Nola 76
Lenir Bordignon Fernandes 725
Leoni Albano 1183
Lidia Rosso Feghera 159
Lilian Isana G. Rocha Oenning 791
Lucia Mota de Oliveira 133
Luciana Despacia Amboni 44
Lucilena Zavariz 723
Lucemar Coral de Souza 734
Márcia Aparecida D da Rocha 107
Margarida Zeferino Gomes 161
Maria Adriana D. Trento 280
Maria de Fátima da Boit 339
Maria de Fátima M. Pagnan 727
Maria de L Dal Pont Colombo 80
Maria de Lourdes B. Bordignon 42
Maria Eliane Tomazzia 69
Maria Paulino Sipinski 284
Maria Rosangela B Dal Pont 349
Maria Tereza Albano 712
Marisa Arlete Milanez 288
Marisa de Luca Piazza 152
Marlene Aléssio Zanelatto 352
Marli da Silva Mafioleti 726
Melissa Boeira Zapala 1223
Michelia Fabris Fernandes 465
Nair de Loudes da Silva Baesso 721
Nilza Tomaz Tezza 138
Patrícia Matheos Miguel 340
Paula Beatriz Conti Réus 724
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inscrição com depósito identificado pois os prazos de entrega dos 
correios variam dependendo da região do país, portanto é atribui-
ção do candidato fazer com esta chegue a Prefeitura Municipal de 
Monte Carlo até a data limite de 01 de fevereiro de 2012.

ONDE SE LÊ:
2.3.2. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os do-
cumentos pessoais para preenchimento da ficha de inscrição, jun-
tamente com uma foto 3 x 4 recente,. No ato da inscrição não 
será exigido o comprovante de escolaridade, com fundamento na 
Súmula 266 do STJ, no entanto fica o candidato ciente de que a 
escolaridade deverá ser comprovada na data da posse, sob as 
penas da lei.

LEIA-SE:

2.3.2. No ato da inscrição realizada no paço municipal o candidato 
deverá apresentar os documentos pessoais para preenchimento 
da ficha de inscrição, juntamente com uma foto 3 x 4 recente, 
para os depósitos identificados será necessário juntar cópia au-
tenticada de um documento oficial com foto. No ato da inscrição 
não será exigido o comprovante de escolaridade, com fundamento 
na Súmula 266 do STJ, no entanto fica o candidato ciente de que 
a escolaridade deverá ser comprovada na data da posse, sob as 
penas da lei.

ONDE SE LÊ:
2.3.4. A inscrição somente será aceita após o pagamento da taxa, 
que deverá ser paga após a emissão do boleto bancário.  

LEIA-SE:
2.3.4. A inscrição somente será aceita após o pagamento da taxa, 
que deverá ser paga após a emissão do boleto bancário.  Para os 
casos de depósito identificado, este deverá ser juntado à ficha de 
inscrição.

ONDE SE LÊ:
2.3.6. A inscrição deverá ser efetuada pelo próprio candidato, ou 
por procurador devidamente habilitado, com procuração autenti-
cada em cartório, com poderes específicos para representá-lo no 
ato da inscrição. 

LEIA-SE:
2.3.6. A inscrição deverá ser efetuada pelo próprio candidato, ou 
por procurador devidamente habilitado, com procuração autenti-
cada em cartório, com poderes específicos para representá-lo no 
ato da inscrição, se optar pela inscrição realizada in loco, ou por 
meio de depósito identificado, em formulário próprio disponível 
neste edital no anexo IV, devendo ser enviado via correio com 
Aviso de Recebimento-AR em prazo hábil para que sejam homolo-
gadas as inscrições, ou seja, até 01 de fevereiro de 2012.
ONDE SE LÊ:

3.7. O candidato portador de necessidades especiais deverá entre-
gar, para concorrer à vaga de deficiente, pessoalmente ou por in-
termédio de procurador, no período compreendido entre as 12:00 
horas do dia 23 de novembro até às 14:00 horas do dia 11 de 
janeiro de 2012 na Prefeitura de Monte Carlo, o Atestado para Ca-
racterização de Pessoa Portadora de Deficiência, conforme modelo 
constante do Anexo I.

LEIA-SE:

3.7. O candidato portador de necessidades especiais deverá en-
tregar, para concorrer à vaga de deficiente, pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, no período compreendido entre as 
12:00 horas do dia 23 de novembro até às 14:00 horas do dia 01 
de fevereiro de 2012  na Prefeitura de Monte Carlo, o Atestado 
para Caracterização de Pessoa Portadora de Deficiência, conforme 

CONTRATADA e o, mediante as seguintes cláusulas:
As despesas decorrentes deste contrato enquadram-se Dotação 
Orçamentária de 2012, conforme parecer contábil em anexo ao 
processo, COMO SEGUE:
09.01 2.028 3.3.90.00.00.00.00.00
MANUTENÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (DOZE) meses, 
iniciando-se em 02/01/2012 e findando em 31/12/2012, se não 
houver manifestação de rescisão por nenhuma das partes, poden-
do ser prorrogado por mais um período, caso haja necessidade 
devidamente justificada.
O valor do presente contrato é de R$ 1200,00 (um mkil e duzentos 
reais) mensais, sem qualquer reajuste.
Parágrafo único. Os pagamentos de que trata a Cláusula Quar-
ta serão efetuados dia 15 (quinze) do mês subseqüente ao da 
entrega do objeto, mediante emissão de nota fiscal, AS QUAIS 
DEVERÃO VIR ACOMPANHADA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE 
DÉBITOS, FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, INSS E FGTS.
E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento em 4 
(quatro) vias de igual forma e teor.

Monte Carlo, 28 de dezembro de 2011.
ANTONINHO TIBURCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

ANDRESSA PAULA DE SOUZA ME
Andressa Paula de Souza
CONTRATADA

3° Termo Aditivo Concurso 02/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
CONCURSO PÚBLICO 002/2011
EDITAL Nº 007/2011

ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS 
DO QUADRO DE PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO 
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLI-
CO N° 002/2011.

O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO torna público o 3º Termo Aditivo 
de alteração do Edital n. 005/2011 para provimento dos cargos do 
Quadro de Pessoal Civil da Administração do Município de Monte 
Carlo:

ONDE SE LÊ:
2.3.1. As inscrições deverão ser efetuadas entre às 08:00 hs do 
dia 23 de novembro de 2011 até as 14:00 hs do 11 de janeiro de 
2012, no seguinte endereço: no Paço Municipal, SC 456, Km 15, 
Centro, esquina com a rua Vilma Gomes - Monte Carlo, SC.

LEIA-SE:

2.3.1. As inscrições deverão ser efetuadas entre às 08:00 hs do dia 
23 de novembro de 2011 até as 14:00 hs do dia 01 de fevereiro de 
2012, no seguinte endereço: no Paço Municipal, SC 456, Km 15, 
Centro, esquina com a rua Vilma Gomes - Monte Carlo, SC ou via 
depósito identificado na Conta Conta 194.042-2 – Agência 1387-0, 
juntamente com a ficha de inscrição contida no anexo IV, que de-
verá ser encaminhada com todos os dados preenchidos conforme 
as orientações contidas na Ficha, juntamente com o comprovante 
do depósito e enviada via correio com Aviso de Recebimento-AR, 
devendo chegar a Prefeitura Municipal impreterivelmente até 01 
de fevereiro de 2012, sob pena de não ser homologada a inscrição.

INCLUIR:

2.3.1.1. Não será fixada data limite para postagem da ficha de 
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TAXA DE INSCRIÇÃO*

* A Taxa de Inscrição deve ser 
paga mediante depósito identi-
ficado junto ao Banco do Brasil, 
em favor de:
Prefeitura Municipal  Monte Car-
lo  Agência n. 1387-0  - Banco 
Brasil
Conta corrente n. 194.042-2
Identificador: 
Nome e CPF do candidato
* Valores:
Nível Fundamental
R$ 40,00

Nível Médio
R$ 70,00

Nível Superior
R$ 100,00

* Inscrições vinculadas a pa-
gamento por cheque somente 
serão homologadas mediante a 
compensação do mesmo.

Declaro ter lido e concordado com os termos do Edital n. 05/2011, suas 
alterações e demais publicações que compõe o regulamento do Concurso 
Público do Município de Monte Carlo, estando ciente de todos os prazos, 
condições e requisitos atinentes ao mesmo. Declaro ainda, serem verda-
deiras as informações prestadas neste documento. Declaro por fim, que 
estou apto(a) a participar do Concurso Público n. 001/2011, do Município 
de Monte Carlo.

_______________________________________________
(ASSINATURA DO CANDIDATO)
_______________________, _____/_____/20___________.
(LOCAL E DATA)

Anexar à ficha de inscrição foto 3x4 recente e cópia autenticada de docu-
mento com foto (itens 2.3.2 do Edital)

Monte Carlo, 29 de dezembro de 2011.
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Termo Aditivo Concurso 01/2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
CONCURSO PÚBLICO 001/2011
EDITAL Nº 005/2011
ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS 
DO QUADRO DE PESSOAL CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO 
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO, ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLI-
CO N° 001/2011.

O MUNICÍPIO DE MONTE CARLO torna público o 3º Termo Aditivo 
de alteração do Edital n. 005/2011 para provimento dos cargos do 
Quadro de Pessoal Civil da Administração do Município de Monte 
Carlo:

ONDE SE LÊ:
2.3.1. As inscrições deverão ser efetuadas entre às 08:00 hs do 
dia 23 de novembro de 2011 até as 14:00 hs do 11 de janeiro de 
2012, no seguinte endereço: no Paço Municipal, SC 456, Km 15, 
Centro, esquina com a rua Vilma Gomes - Monte Carlo, SC.

LEIA-SE:

2.3.1. As inscrições deverão ser efetuadas entre às 08:00 hs do dia 

modelo constante do Anexo I.

ONDE SE LÊ:

4.1.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste edi-
tal serão homologadas e deferidas pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal. A relação das inscrições homologadas estará disponí-
vel nos endereços eletrônicos http://www.amplasc.org.br  - www.
montecarlo.sc.gov.br e no Mural do Paço Municipal de Monte Car-
lo, 12 de janeiro de 2012.

LEIA-SE:

4.1.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste edi-
tal serão homologadas e deferidas pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal. A relação das inscrições homologadas estará disponí-
vel nos endereços eletrônicos http://www.amplasc.org.br  - www.
montecarlo.sc.gov.br e no Mural do Paço Municipal de Monte Car-
lo, 02 de fevereiro de 2012.

ONDE SE LÊ:

5.2. A prova escrita para todos os cargos será realizada no dia 
15 de janeiro de 2012 e terá duração total de 03:30 (três horas e 
trinta minutos) horas com início às 08:30 horas.

LEIA-SE:

5.2. A prova escrita para todos os cargos será realizada no dia 05 
de fevereiro de 2012  e terá duração total de 03:30 (três horas e 
trinta minutos) horas com início às 08:30 horas.

INCLUIR:

ANEXO IV - FICHA DE INCRIÇÃO
(Para os optantes da inscrição por meio de depósito identificado)

NOME

SEXO
Masculino

Feminino
DATA DE 
NASCIMEN-
TO CPF IDENTIDADE

ÓRGÃO EX-
PEDIDOR

ENDEREÇO (avenida/rua/travessa) NÚMERO
COMPLE-
MENTO

BAIRRO CIDADE UF
CEP

TELEFONE FIXO CELULAR
E-MAIL

ESCOLARI-
DADE

CARGO

PORTADOR DE NECESSIDADE 
ESPECIAL
          SIM                       NÃO

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE ESPE-
CIAL
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intermédio de procurador, no período compreendido entre as 
12:00 horas do dia 23 de novembro até às 14:00 horas do dia 
11 de janeiro de 2012 na Prefeitura de Monte Carlo, o Atestado 
para Caracterização de Pessoa Portadora de Deficiência, conforme 
modelo constante do Anexo I.

LEIA-SE:

3.7. O candidato portador de necessidades especiais deverá entre-
gar, para concorrer à vaga de deficiente, pessoalmente ou por in-
termédio de procurador, no período compreendido entre as 12:00 
horas do dia 23 de novembro até às 14:00 horas do dia 01 de 
fevereiro de 2012  na Prefeitura de Monte Carlo, o Atestado para 
Caracterização de Pessoa Portadora de Deficiência, conforme mo-
delo constante do Anexo I.

ONDE SE LÊ:

4.1.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste edi-
tal serão homologadas e deferidas pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal. A relação das inscrições homologadas estará disponí-
vel nos endereços eletrônicos http://www.amplasc.org.br  - www.
montecarlo.sc.gov.br e no Mural do Paço Municipal de Monte Car-
lo, 12 de janeiro de 2012.

LEIA-SE:

4.1.1 As inscrições que preencherem todas as condições deste edi-
tal serão homologadas e deferidas pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal. A relação das inscrições homologadas estará disponí-
vel nos endereços eletrônicos http://www.amplasc.org.br  - www.
montecarlo.sc.gov.br e no Mural do Paço Municipal de Monte Car-
lo, 02 de fevereiro de 2012.

ONDE SE LÊ:

5.2. A prova escrita para todos os cargos será realizada no dia 
15 de janeiro de 2012 e terá duração total de 03:30 (três horas e 
trinta minutos) horas com início às 08:30 horas.

LEIA-SE:

5.2. A prova escrita para todos os cargos será realizada no dia 05 
de fevereiro de 2012  e terá duração total de 03:30 (três horas e 
trinta minutos) horas com início às 08:30 horas.

INCLUIR:

ANEXO IV - FICHA DE INCRIÇÃO
(Para os optantes da inscrição por meio de depósito identificado)

NOME

SEXO
Masculino

Feminino
DATA DE 
NASCIMEN-
TO CPF IDENTIDADE

ÓRGÃO EXPEDI-
DOR

ENDEREÇO (avenida/rua/travessa) NÚMERO
COMPLEMENTO

BAIRRO CIDADE UF
CEP

TELEFONE FIXO CELULAR
E-MAIL

ESCOLARI-
DADE

CARGO

23 de novembro de 2011 até as 14:00 hs do dia 01 de fevereiro de 
2012, no seguinte endereço: no Paço Municipal, SC 456, Km 15, 
Centro, esquina com a rua Vilma Gomes - Monte Carlo, SC ou via 
depósito identificado na Conta Conta 194.042-2 – Agência 1387-0, 
juntamente com a ficha de inscrição contida no anexo IV, que de-
verá ser encaminhada com todos os dados preenchidos conforme 
as orientações contidas na Ficha, juntamente com o comprovante 
do depósito e enviada via correio com Aviso de Recebimento-AR, 
devendo chegar a Prefeitura Municipal impreterivelmente até 01 
de fevereiro de 2012, sob pena de não ser homologada a inscrição.

INCLUIR:

2.3.1.1. Não será fixada data limite para postagem da ficha de 
inscrição com depósito identificado pois os prazos de entrega dos 
correios variam dependendo da região do país, portanto é atribui-
ção do candidato fazer com esta chegue a Prefeitura Municipal de 
Monte Carlo até a data limite de 01 de fevereiro de 2012.

ONDE SE LÊ:
2.3.2. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os do-
cumentos pessoais para preenchimento da ficha de inscrição, jun-
tamente com uma foto 3 x 4 recente,. No ato da inscrição não 
será exigido o comprovante de escolaridade, com fundamento na 
Súmula 266 do STJ, no entanto fica o candidato ciente de que a 
escolaridade deverá ser comprovada na data da posse, sob as 
penas da lei.

LEIA-SE:

2.3.2. No ato da inscrição realizada no paço municipal o candidato 
deverá apresentar os documentos pessoais para preenchimento 
da ficha de inscrição, juntamente com uma foto 3 x 4 recente, 
para os depósitos identificados será necessário juntar cópia au-
tenticada de um documento oficial com foto. No ato da inscrição 
não será exigido o comprovante de escolaridade, com fundamento 
na Súmula 266 do STJ, no entanto fica o candidato ciente de que 
a escolaridade deverá ser comprovada na data da posse, sob as 
penas da lei.

ONDE SE LÊ:
2.3.4. A inscrição somente será aceita após o pagamento da taxa, 
que deverá ser paga após a emissão do boleto bancário.  

LEIA-SE:
2.3.4. A inscrição somente será aceita após o pagamento da taxa, 
que deverá ser paga após a emissão do boleto bancário.  Para os 
casos de depósito identificado, este deverá ser juntado à ficha de 
inscrição.

ONDE SE LÊ:
2.3.6. A inscrição deverá ser efetuada pelo próprio candidato, ou 
por procurador devidamente habilitado, com procuração autenti-
cada em cartório, com poderes específicos para representá-lo no 
ato da inscrição. 

LEIA-SE:
2.3.6. A inscrição deverá ser efetuada pelo próprio candidato, ou 
por procurador devidamente habilitado, com procuração autenti-
cada em cartório, com poderes específicos para representá-lo no 
ato da inscrição, se optar pela inscrição realizada in loco, ou por 
meio de depósito identificado, em formulário próprio disponível 
neste edital no anexo IV, devendo ser enviado via correio com 
Aviso de Recebimento-AR em prazo hábil para que sejam homolo-
gadas as inscrições, ou seja, até 01 de fevereiro de 2012.
ONDE SE LÊ:

3.7. O candidato portador de necessidades especiais deverá en-
tregar, para concorrer à vaga de deficiente, pessoalmente ou por 
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confere o art. 60, III, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os princípios da impessoalidade, da legalidade 
e da moralidade, previstos no artigo 37, § 1 º da Constituição 
Federal,
CONSIDERANDO a vedação prevista no art. 1 º da lei federal 
6454/77, e o art. 73, II da Lei Complementar 057 de 22 de julho 
de 2008, que veda a atribuição de nome de pessoa viva a bem 
público,
CONSIDERANDO o Termo de Ajuste de Conduta n º 0001/2011, 
firmado com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina,
DECRETA:
Art. 1 º Fica revogado, na íntegra, o Decreto n º 570 de 06 de abril 
de 2009, que muda denominação de educandário que especifica.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

PREFEITURA DE NAVEGANTES, 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
Roberto Carlos de Souza
Prefeito

Este Decreto foi registrado e publicado na Secretaria de Adminis-
tração e Logística nesta data.
Navegantes, 29 de dezembro de 2011.

Jonas de Souza
Secretário De Administração E Logística

Edital de Chamamento para Inscrição e Atualização 
dos Registros Cadastrais de Fornecedores
PREFEITURA DE NAVEGANTES
Edital de Chamamento para Inscrição e Atualização
dos Registros Cadastrais de Fornecedores

O Município de Navegantes através do Departamento de Compras 
e Licitações torna público que está convocando a partir do dia 
02 de janeiro de 2012, nos dias úteis, no horário de expediente 
normal das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 Horas, a todos 
os interessados, de conformidade com o art. 34 da Lei 8.666/93 
e demais normas de direito público aplicáveis, que se encontra 
aberta a possibilidade geral e irrestrita para proceder o Certificado 
de Registro Cadastral no Município como fornecedor e/ou Presta-
dor de Serviço da Administração Pública Municipal. A relação dos 
documentos ou demais informações encontram-se a disposição 
para retirada pelos interessados por e-mail: daiane.cristina@na-
vegantes.sc.gov.br ou no Departamento de Compras e Licitações, 
situado a rua João Emilio, 100 - Centro - Navegantes/SC. fone: 
(47) 3342 9500 e Fax (47) 3342 9530. 

Navegantes/SC, 30 de dezembro de 2011.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Edital de Chamamento para Inscrição e Atualização 
dos Registros Cadastrais de Fornecedores
PREFEITURA DE NAVEGANTES
Edital de Chamamento para Inscrição e Atualização
dos Registros Cadastrais de Fornecedores

O Município de Navegantes através do Departamento de Compras 
e Licitações torna público que está convocando a partir do dia 
02 de janeiro de 2012, nos dias úteis, no horário de expediente 
normal das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:30 Horas, a todos 
os interessados, de conformidade com o art. 34 da Lei 8.666/93 
e demais normas de direito público aplicáveis, que se encontra 

PORTADOR DE NECESSIDADE 
ESPECIAL
          SIM                       NÃO

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE ESPE-
CIAL

TAXA DE INSCRIÇÃO*

* A Taxa de Inscrição deve ser 
paga mediante depósito identifi-
cado junto ao Banco do Brasil, em 
favor de:
Prefeitura Municipal  Monte Carlo  
Agência n. 1387-0  - Banco Brasil
Conta corrente n. 194.042-2
Identificador: 
Nome e CPF do candidato
* Valores:
Nível Fundamental
R$ 40,00

Nível Médio
R$ 70,00

Nível Superior
R$ 100,00
* Inscrições vinculadas a paga-
mento por cheque somente serão 
homologadas mediante a compen-
sação do mesmo.

Declaro ter lido e concordado com os termos do Edital n. 05/2011, suas 
alterações e demais publicações que compõe o regulamento do Concurso 
Público do Município de Monte Carlo, estando ciente de todos os prazos, 
condições e requisitos atinentes ao mesmo. Declaro ainda, serem verda-
deiras as informações prestadas neste documento. Declaro por fim, que 
estou apto(a) a participar do Concurso Público n. 001/2011, do Município 
de Monte Carlo.

_______________________________________________
(ASSINATURA DO CANDIDATO)
_______________________, _____/_____/20___________.
(LOCAL E DATA)

Anexar à ficha de inscrição foto 3x4 recente e cópia autenticada de docu-
mento com foto (itens 2.3.2 do Edital)

Monte Carlo, 16 de dezembro de 2011.

_____________________________________
ANTONINHO TIBÚRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Navegantes

Prefeitura

Revoga o Decreto n º 570 de 06 de abril de 2009
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE NAVEGANTES
CGC 83.102.855/0001-50
Rua João Emílio n º 100 - Centro
CEP - 88.375-000 - Navegantes - SC
Fone/Fax: (47) 3342-9500
www.navegantes.sc.gov.br
DECRETO N º 652 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011
REVOGA O DECRETO N º 570 DE 06 DE ABRIL DE 2009

O PREFEITO DE NAVEGANTES, no uso das atribuições que lhe 
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nesta mesma data.

Novo Horizonte (SC), em 29 de Dezembro de 2.011.
Comissão Permanente de Licitação

aberta a possibilidade geral e irrestrita para proceder o Certificado 
de Registro Cadastral no Município como fornecedor e/ou Presta-
dor de Serviço da Administração Pública Municipal. A relação dos 
documentos ou demais informações encontram-se a disposição 
para retirada pelos interessados por e-mail: daiane.cristina@na-
vegantes.sc.gov.br ou no Departamento de Compras e Licitações, 
situado a rua João Emilio, 100 - Centro - Navegantes/SC. fone: 
(47) 3342 9500 e Fax (47) 3342 9530. 

Navegantes/SC, 30 de dezembro de 2011.
ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Prefeito

Novo Horizonte

Prefeitura

Extrato do Resultado Julgamento DAS PROPOSTAS 
PL Nº 063/2011
RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS- PROCESSO LICI-
TATÓRIO Nº 063/2011 - CARTA CONVITE Nº 022/2011-MUNICÍ-
PIO DE NOVO HORIZONTE

A Comissão Permanente de Licitação, torna público que na li-
citação em epígrafe, cujo OBJETO é a contratação de empresa 
para Fornecimento de peças e serviços, visando à recuperação 
do Trator de Esteiras Nº 48 e do Rolo Compactador nº 25, que 
apresentaram problemas, sendo necessário o seu conserto para 
continuidade dos serviços, conforme quantitativos e condições, 
constantes no Anexo I (Relação de Itens da licitação) deste Pro-
cesso Licitatório, QUE quando do julgamento da PROPOSTA DE 
PREÇO, restou classificada pela Comissão, apresentado a menor 
proposta, sagrando-se VENCEDORA, a seguinte licitante: TORNE-
ARIA E METALURGICA DOSSA LTDA, para o Lote nº 01, com valor 
de R$ 5.435,10 (Cinco mil, quatrocentos e trinta cinco reais e dez 
centavos), para o Lote nº 02, com valor de R$ 8.258,40 (Oito mil, 
duzentos e cinqüenta oito reais e quarenta centavos), totalizando 
o valor global de R$ 13.693,50 (Treze mil, seiscentos e noventa 
três reais e cinqüenta centavos), estando o preço de acordo com 
o orçamento da Prefeitura.

Novo Horizonte (SC), em 29 de Dezembro de 2.011.
Comissão Permanente de Licitação

Extrato Resultado Julgamento HABILITAÇÃO do PL 
Nº 063/2011
RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO - PROCESSO LI-
CITATÓRIO Nº 063/2011 - CARTA CONVITE Nº 022/2011-MUNI-
CÍPIO DE NOVO HORIZONTE

A Comissão Permanente de Licitação, torna público que na licitação 
em epígrafe, cujo OBJETO é a contratação de empresa para Forne-
cimento de peças e serviços, visando à recuperação do Trator de 
Esteiras Nº 48 e do Rolo Compactador nº 25, que apresentaram 
problemas, sendo necessário o seu conserto para continuidade 
dos serviços, conforme quantitativos e condições, constantes no 
Anexo I (Relação de Itens da licitação) deste Processo Licitatório, 
QUE houve a participação das seguintes empresas convidadas: 
TORNEARIA E METALURGICA DOSSA LTDA, MECÂNICA E AUTO 
PEÇAS ANGEVAL LTDA, CATARINENSE MANUTENÇÃO LTDA-ME, 
as quais pela apresentação regular dos documentos de acordo 
com o Edital, restaram HABILITADAS pela Comissão, quando do 
julgamento da documentação, estando HABILITADAS para a fase 
subseqüente, qual seja julgamento das propostas, a qual se dará 
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Anexo Lei Complementar 009/2011

Passo de Torres

Prefeitura
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Lei Nº 798/2011
LEI Nº 798, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES A REALIZAR CO-
MODATO DE BEM IMÓVEL E MÓVEL À ASSOCIAÇÃO DE AGRICUL-
TORES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Emerson Cardoso Kjillim, Prefeito Municipal em exercício, de Passo 
de Torres , Estado de Santa Catarina, faço saber a todos que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º Fica o Município de Passo de Torres autorizado a realizar 
comodato à Associação de Agricultores de Passo de Torres, inscrito 
no CNPJ sob o nº 02.168.412/0001-60, de bens imóveis e móveis.

§1º. O prédio da Secretaria de Agricultura localizada no bairro de 
curralinhos, Passo de Torres, será cedida em comodato á Asso-
ciação de Agricultores de Passo de Torres, no período da data de 
assinatura do Termo de Comodato até 31/12/2012.
§2º. Será cedido em comodato os bens móveis abaixo relaciona-
dos pelo mesmo prazo estipulado no §1º.

a) 02(duas colhedora de forragem, modelo cremasco custon 930-
C;
b) 01(um) arado gradeador 24 discos;
c) 01(um) arado de 3 bacias, marca tatu;
d) 01(uma) roçadeira, marca tatu;
e) 01(um) carroção em madeira com pneus e rodas;
f) 01(um) distribuidor de calcário e adubo orgânico para 4 tone-
ladas;
g) 01(um) trator de pneu Massy Ferguson modelo 275;
h) 01(uma) Plaina Niveladora;
i) 01(uma) Bomba d”água;

Art.2º A entidade beneficiada nesta Lei deverá zelar e conservar 
os bens móveis e imóveis ora posto em comodato, responsabili-
zando-se civil e criminalmente pelos mesmos.

§1º.A entidade beneficiada deverá devolver os bens a municipali-
dade em plena forma de uso assim como os recebeu.

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

Passo de Torres, em 28 de dezembro de 2011.
Emerson Cardoso Kjillim
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Finan-
ças em, 28 de dezembro de 2011.

Edson Borba Martins
Secretario de Administração e Finanças

Decreto Nº 206/2011
DECRETO Nº. 206, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
“REGULAMENTA A CONCESSÃO DE ALVARÁS DE FUNCIONAMEN-
TO NAS ÁREAS URBANAS CONSOLIDADAS, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”.

Emerson Cardoso Kjillim, Prefeito Municipal em Exercício de Passo 
de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de competência pri-
vativa que lhe confere o Artigo 53, Incisos V e VII, da Lei Orgânica 
Municipal.

DECRETA:
Art. 1º. - O presente Decreto visa regulamentar a concessão 
de Alvarás de funcionamento nas Áreas Urbanas Consolidadas, 
instituídas pelo artigo 15, II, da Lei Complementar Municipal nº 
008/2011.

Lei Complementar Nº 009/2011
LEI COMPLEMENTAR Nº 009, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
“INSTITUI O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DES-
TINADO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANE-
JO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DRENAGEM URBANA E MANEJO DE 
ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE PASSO DE TORRES, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Emerson Cardoso Kjillim, Prefeito Municipal em exercício, de Passo 
de Torres , Estado de Santa Catarina, faço saber a todos que a 
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei;

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Municipal de Saneamento Básico, 
nos termos do Anexo Único destinado a articular, integrar e coor-
denar recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros 
para execução dos serviços públicos municipais urbanos de abas-
tecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e ma-
nejo dos resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo das águas 
pluviais no município, em conformidade com o estabelecimento na 
Lei Federal nº 11.445/2007 e Lei Estadual nº 13.517/2005.
Art. 2º - O Plano Municipal de Saneamento Básico, instituído por 
esta Lei, será revisto periodicidade a cada quatro anos, sempre 
anteriormente à elaboração do Plano Plurianual.
Parágrafo Único - O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar 
a proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico à 
Câmara dos Vereadores, devendo constar as alterações, caso ne-
cessárias, a atualização e a consolidação do plano anteriormente 
vigente.
Art. 3º - A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento 
Básico deverá ser elaborada em articulação com a prestadora dos 
serviços e estar em compatibilidade com as diretrizes, metas e 
objetivos:

I - das Políticas Estaduais de Saneamento Básico, de Saúde Públi-
ca e de Meio Ambiente;
II - dos Planos Estaduais de Saneamento Básico e de Recursos 
Hídricos.
§ 1º A revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá 
seguir as diretrizes dos planos das bacias hidrográficas em que 
estiver inserido.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DE TORRES

§ - 2º O Poder Executivo, na realização do estabelecido neste 
artigo, poderá solicitar cooperação técnica ao Estado de Santa 
Catarina.
Art. 4º - As revisões do Plano Municipal de Saneamento Básico 
não poderão ocasionar inviabilidade técnica ou desequilíbrio eco-
nômico-financeiro na prestação dos serviços delegados, devendo 
qualquer acréscimo de custo, ter a respectiva fonte de custeio e a 
anuência da prestadora.
Parágrafo Único - No caso de descumprimento do estabelecimen-
to no caput, a prestadora dos serviços fica obrigada a cumprir o 
Plano Municipal de saneamento Básico em vigor à época da dele-
gação, nos termos do art. 19, §6º da Lei Federal nº 11.445/2007.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Passo de Torres, em 28 de dezembro de 2011.
Emerson Cardoso Kjillim
Prefeito Municipal em Exercício

Publicada e registrada nesta Secretaria de Administração e Finan-
ças em, 28 de dezembro de 2011.

Edson Borba Martins
Secretario de Administração e Finanças
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO
Valor: R$ 2.056,00
Vigência: 30.11..2011
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 11/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (12) 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00.0064
Passo de Torres, 16 de novembro de 2011.
Emerson Cardoso Kijillin
Secretario Municipal de Saúde

Extrato de Termo de Contrato Nº 026/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 26/2011
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Carina Barchinski Bauer
Objeto: Aquisição de Peças e Serviços para Manutenção do Veiculo 
Gol placas MHR7012, Ambulância montana placas MFB0775.
Valor: R$ 3.075,80
Vigência: 30.11.2011
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 11/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (12) 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00.0064
Passo de Torres, 16 de novembro de 2011.
Emerson Cardoso Kijillin
Secretario Municipal de Saúde

Extrato de Termo de Contrato Nº 027/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 27/2011
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Gilnei da Rosa Mattos Me
Objeto: Aquisição de Peças e Serviços para Manutenção do Veiculo 
SPRINTER PLACAS MFJ8112
Valor: R$ 488,00
Vigência: 30.11.2011
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 11/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (12) 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00.0064
Passo de Torres, 16 de novembro de 2011.
Emerson Cardoso Kijillin
Secretario Municipal de Saúde

Extrato de Termo de Contrato Nº 028/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 28/2011
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Carina Barchinsk Bauer
Objeto: Aquisição de Peças e serviços para manutenção do veiculo 
Ambulância Peugeot placas MFF5875
Valor: R$ 7.559,42
Vigência: 30.12.2011
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 12/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (12) 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00.0064, 
(15) 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00.0100
Passo de Torres, 14 de dezembro de 2011.
Emerson Cardoso Kijillin
Secretario Municipal de Saúde

Extrato de Termo de Contrato Nº 029/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 29/2011
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Gilnei da Rosa Matos Me
Objeto: Aquisição de Peças e serviços para manutenção do veiculo 
Ambulância Montana placas MFB0775.
Valor: R$ 400,00
Vigência: 30.12.2011

Art. 2º - A emissão do Alvará de funcionamento acontecerá me-
diante a apresentação dos documentos listados abaixo:
I - Documentos comprobatórios de área urbana consolidada;
II - Habite-se, a ser requerido nos termos dos artigos 22,23, e 24, 
da Lei Municipal nº. 19 de 21 de maio de 1993.
Art. 3º - Para as empresas já estabelecidas e com Alvarás devida-
mente emitidos no exercício de 2011, que não possuam Habite-
se da construção, será emitido Alvará em caráter provisório com 
validade de 8 (oito) meses.
§-1º Ao final deste prazo, a empresa que não apresentar o Habite-
se de construção, não receberá novo Alvará enquanto não efetuar 
a regularização da obra onde está estabelecida.
Art. 4° - As reformas serão autorizadas mediante análise do setor 
técnico da prefeitura municipal e do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, com emissão da respectiva Autorização Municipal em 
modelo padrão
Art. 5º - As construções novas e as ampliações ficam proibidas até 
que Lei posterior disponha em contrário.
Art. 6º - Revogou-se o decreto nº 204 de 27 de dezembro de 2011 
e demais disposições em contrário.
Art. 7º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Passo de Torres, em 29 de dezembro de 2011.
Emerson Cardoso Kjillim
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finan-
ças, em 29 de dezembro de 2011.

Edson Borba Martins
Secretário de Administração e Finanças

Decreto Nº 207/2011
DECRETO Nº. 207, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2011.
“EXONERA, THIAGO DE OLIVEIRA RODRIGUES, DO CARGO DE 
CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

Emerson Cardoso Kjillim, Prefeito Municipal em Exercício de Passo 
de Torres, Estado de Santa Catarina, no uso de competência pri-
vativa que lhe confere o Artigo 53, Incisos V e VII, da Lei Orgânica 
Municipal.

DECRETA:
Art. 1º. - Fica exonerado , Thiago de Oliveira Rodrigues do cargo 
de Chefe de Departamento de Contabilidade -Nível - DAS -4.

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

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

Passo de Torres, em 30 de dezembro de 2011.
Emerson Cardoso Kjillim
Prefeito Municipal em Exercício

Publicado e registrado nesta Secretaria de Administração e Finan-
ças, em 30 de dezembro de 2011.

Edson Borba Martins
Secretário de Administração e Finanças

Extrato de Termo de Contrato Nº 025/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 25/2011
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: A MICHELS PEÇAS ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTEN-
ÇÃO DO VEICULO, AMBULANCIA PEUGEOT PLACAS MFF5875 DA 
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Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (125) 1.052.4.4.90.00.00.00.00.00.0100
Passo de Torres, 24 de novembro 2011
Emerson Cardoso Kijillin

Extrato de Termo de Contrato Nº 148/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 148/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: E.E.Poletto Me
Objeto: Aquisição de um Nobreak Premium Senoidal GII 2200 VA 
Preto com Modulo de exp. medio p/6 baterias seladas 17Ah 72V, 
para este centro administrativo.
Valor: R$ 4.728,00
Vigência: 30/12/2012
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 56/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (13)2.007.4.4.90.00.00.00.00.00.0100
Passo de Torres, 14 de dezembro 2011
Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Termo de Contrato Nº 149/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 149/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: Paulo César Martins dos Santos Me
Objeto: Aquisição de um Centro de Trabalho ref.1161 cor CI, Ga-
veteiro de Mesa ref.2001 na cor CI, Suporte Teclado ref. 1101 na 
cor CI, Armario Alto ref.1013, Balcão Cerejeira 1,20, Telefone com 
fio na cor preta, Cadeira giratoria na cor preta, Cozinha de Canto 
mdf com 3/50 mts, com tampo em granito com duas cubas de 
inox.Para uso na Escola Mun.Vila Nova, Sec. de Educação, Ação 
Social.
Valor: R$ 6.487,00
Vigência: 30/12/2012
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 56/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (41)2.010.4.4.90.00.00.00.00.00.0100, (5
1)2.017.3.3.90.00.00.00.00.00.0100, (52)2.017.4.4.90.00.00.00.0
0.00.0100, (81)2.034.4.4.90.00.00.00.00.00.0052.
Passo de Torres, 14 de dezembro 2011
Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Termo de Contrato Nº 150/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 150/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: Gian Carlo Becker Pacheco Me
Objeto: Aquisição de Material Permanente para Construção 
de Academia ao Ar Livre na Praça dos Pescadores na Rua Ma-
noel Rodrigues, neste município. Conforme Projeto SEITEC Nº 
14.992/2011-6.
Valor: R$ 18.150,00
Vigência: 30/12/2012
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 57/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (57)1.021.4.4.90.00.00.00.00.00.0100, (1
61)1.021.4.4.90.00.00.00.00.00.0095
Passo de Torres, 16 de dezembro 2011
Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Termo de Contrato Nº 155/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 155/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres

Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 12/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (12) 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00.0064, 
(15) 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00.0100
Passo de Torres, 14 de dezembro de 2011.
Emerson Cardoso Kijillin
Secretario Municipal de Saúde

Extrato de Termo de Contrato Nº 030/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 30/2011
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: RH Simão de Matos
Objeto: Aquisição de Peças e serviços para manutenção do veiculo 
moto placas MGM8411.
Valor: R$ 644,00
Vigência: 30.12.2011
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 12/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (12) 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00.0064, 
(15) 2.031.3.3.90.00.00.00.00.00.0100
Passo de Torres, 14 de dezembro de 2011.
Emerson Cardoso Kijillin
Secretario Municipal de Saúde

Extrato de Termo de Contrato Nº 143/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 143/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: Valma da Silva Gomes
Objeto: Locação de Imóvel
Valor: R$ 2.180,00
Vigência: 16/03/2012
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93
Dotação Orçamentária: (132) 2.048.3.3.90.00.00.00.00.00.0100
Passo de Torres, 16 de novembro 2011
Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Termo de Contrato Nº 145/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 145/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: Man Latin América Indústria e Comercio de Veículos 
Ltda
Objeto: Aquisição de Veiculo para Transporte Escolar
Valor: R$ 236.840.00
Vigência: 18/11/2012
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Pregão Eletrônico 
18/2011
Dotação Orçamentária: (20) 1.013.4.4.90.00.00.00.00.0100, (19
)1.013.4.4.90.00.00.00.00.0087, (160)1.013.4.4.90.00.00.00.00.0
58, (21)1.013.4.4.90.00.00.00.0122
Passo de Torres, 18 de novembro 2011
Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Termo de Contrato Nº 146/2011
Prefeito Municipal em Exercício EXTRATO DE TERMO DE CONTRA-
TO Nº 146/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: MR Construções e Pavimentações Ltda
Objeto: Serviço de Pavimentação com Pedra Irregular, no total de 
1.124,00 m², na Rua Getulio Vargas, neste município.
Valor: R$ 18.187,80
Vigência: 31/01/2012
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 54/2011 
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Dotação Orçamentária: (44) 2.011.3.3.90.00.00.00.00.00.0100, 
(132)2.048.3.3.90.00.00.00.00.00.01100
Passo de Torres, 26 de dezembro 2011.
Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Termo de Contrato Nº 161/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 161/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: Oficina Mecanica Smacril Ltda Me
Objeto: Aquisição de Peças e Serviços para Manutenção do Ônibus 
Escolar Placas MEJ 9665.
Valor: R$ 9.316,90
Vigência: 31.12.2011
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 63/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (44) 2.011.3.3.90.00.00.00.00.00.0100, 
(132)2.048.3.3.90.00.00.00.00.00.01100
Passo de Torres, 26 de dezembro 2011.
Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Termo de Contrato Nº 162/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 162/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: Paulo César Martins dos Santos Me
Objeto: Aquisição de 04 Tv 42 polegadas, Lg Led Full Hd-42Lv 
3500, para as escolas Municipais.
Valor: R$ 9.876,00
Vigência: 31.12.2011
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 62/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (27)1.015.4.4.90.00.00.00.00.00.0100, (4
1)2.010.4.4.90.00.00.00.00.00.0100
Passo de Torres, 26 de dezembro 2011.
Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Termo de Contrato Nº152/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 152/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: Latus Consultoria Pesquisa e Assessoria de Projetos 
Ltda
Objeto: Serviços de contratação de empresa para elaboração do 
Plano Local de Habitação de Interesse Social do Município de Pas-
so de Torres/SC - PLHIS
Vigência: 16.06.2012 (Prorrogação de Prazo)
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93
Passo de Torres, 16 de dezembro 2011
Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Termo de Contrato Nº157/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 157/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: Pinho Comercial de Veículos Ltda
Objeto: Aquisição de Veiculo
Valor: R$ 32.500,00
Vigência: 31.12.2012
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e licitação nº 64/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (20) 1.013.4.4.90.00.00.00.00.00.0100, 
(160)1.0134.4.90.00.00.00.00.00.0058
Passo de Torres, 23 de dezembro 2011.

Contratada: Nazamak Peças e Equipamentos Ltda
Objeto: Aquisição de Peças e Serviços para Manutenção da Ma-
quina Retro Case.
Valor: R$ 1.268,80
Vigência: 31.12.2012
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e licitação nº 58/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (44) 2.011.3.3.90.00.00.00.00.00.0100, 
(132) 2.048.3.3.90.00.00.00.00.00.01100
Passo de Torres, 20 de dezembro 2011
Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Termo de Contrato Nº 156/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 156/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: Rodosol Transportes de Passageiros Ltda Me
Objeto: Serviço de Atendimento Emergencial na Área de Transpor-
te Escolar da Rede Municipal e Estadual deste Município.
Valor: R$ 1.900,00
Vigência: 31.12.2012
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93
Dotação Orçamentária: (43) 2.011.3.3.90.00.00.00.00.00.0061
Passo de Torres, 22 de dezembro 2011
Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Termo de Contrato Nº 158/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 158/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: Betha Sistemas Ltda
Objeto: Locação de Sistemas
Vigência: 30.13.2012 (prorrogação de prazo)
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93
Passo de Torres, 23 de dezembro 2011.
Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Termo de Contrato Nº 159/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 159/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: Gilnei da Rosa Mattos Me
Objeto: Aquisição de Peças e Serviços para manutenção do ônibus 
escolar placas MEJ 9665.
Valor: R$ 430,00
Vigência: 31.12.2011
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 63/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (44) 2.011.3.3.90.00.00.00.00.00.0100, 
(132)2.048.3.3.90.00.00.00.00.00.01100
Passo de Torres, 26 de dezembro 2011.
Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Termo de Contrato Nº 160/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 160/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: Gilnei da Rosa Mattos Me
Objeto: Aquisição de Peças e Serviços para manutenção do ônibus 
escolar placas MEJ 9665.
Valor: R$ 430,00
Vigência: 31.12.2011
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 63/2011 
Modalidade CV
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Prefeito Municipal de Rio do Sul
Jhc

Portaria Nº. 0811/2011
PORTARIA Nº. 0811/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, 
usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da 
Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Fica extinta, a partir de 01/01/2012, uma vaga do cargo 
de provimento efetivo Marceneiro, nível “D”, declarado em extin-
ção, conforme o disposto no Art. 7 da Lei Complementar 208 de 
28 de Setembro de 2010, ocupado pelo servidor ELMO FAUSTINO 
MACHADO, em virtude de sua aposentadoria por tempo de idade, 
de acordo com o Art. 38, inciso V, da Lei Complementar Nº 207 de 
28 de setembro de 2010 e conforme Decreto nº 2.306 de 21 de 
dezembro de 2011.

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

Rio do Sul, 28 de dezembro de 2011.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal de Rio do Sul
Jhc

Portaria Nº. 0815/2011
PORTARIA Nº. 0815/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, 
usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da 
Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art..1º Com fundamento no § 1º. do Art. 50 da Lei Complemen-
tar nº 207/2010, fica dispensado do registro de ponto diário o 
servidor municipal RODRIGO FACHINI, ocupante do cargo em co-
missão de Assessor Especial de Comunicação, em razão das parti-
cularidades afetas ao cargo, conforme os termos do Protocolo nº 
131303/2011.

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

Rio do Sul, 30 de dezembro de 2011.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal de Rio do Sul
Jhc

Salto Veloso

Prefeitura

Edital Nº 0001/2012 - CHAMAMENTO de 
INTERESSADOS PARA INSCRIÇÃO e ATUALIZAÇÃO 
do CADASTRO de FORNECEDORES
EDITAL Nº 0001/2012 DE 02 DE JANEIRO DE 2012.
EDITAL DE CHAMAMENTO DE INTERESSADOS PARA INSCRIÇÃO 
E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES

PEDRINHO ANSILIERO, Prefeito Municipal de Salto Veloso, Estado 
de Santa Catarina, torna público para conhecimento de todos os 
interessados, que estará recebendo junto ao setor de Licitações 

Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Extrato de Termo de CONTRATTO Nº163/2011
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 163/2011
Contratante: Prefeitura Municipal de Passo de Torres
Contratada: E.E.Poletto Me
Objeto: Aquisição Microcomputadores Completos e Impressora 
Multifuncional Laser, para uso no laboratório de informática.
Valor: R$ 39.985,00
Vigência: 31.12.2011
Fundamento Legal: Lei 8.666 de 21/06/93 e Licitação nº 62/2011 
Modalidade CV
Dotação Orçamentária: (27)1.015.4.4.90.00.00.00.00.00.0100, (4
1)2.010.4.4.90.00.00.00.00.00.0100
Passo de Torres, 26 de dezembro 2011.
Emerson Cardoso Kijillin
Prefeito Municipal em Exercício

Rio do Sul

Prefeitura

Portaria Nº. 0809/2011
PORTARIA Nº. 0809/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, 
usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da 
Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art..1º Com fundamento no § 1º. do Art. 50 da Lei Complemen-
tar nº 207/2010, fica dispensado do registro de ponto diário o 
servidor municipal JUCELINO KLAUBERG, ocupante do cargo em 
comissão de Diretor do Departamento do Gabinete do Povo, em 
razão das particularidades afetas ao cargo, conforme os termos do 
Protocolo nº 131361/2011.

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

Rio do Sul, 23 de dezembro de 2011.
MILTON HOBUS
Prefeito Municipal de Rio do Sul
Jhc

Portaria Nº. 0810/RH
PORTARIA Nº. 0810/RH

MILTON HOBUS, Prefeito Municipal de Rio do Sul, Santa Catarina, 
usando da competência que lhe confere o inciso II, do Art. 37, da 
Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1º. Declarar vago, a partir de 01/01/2012, o cargo de provi-
mento efetivo Professor, ocupado pela servidora ENEDI FRONZA, 
em virtude de sua aposentadoria por tempo de contribuição - es-
pecial de magistério, conforme Decreto nº 2.271 de 14 de dezem-
bro de 2011.

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

Rio do Sul, 28 de dezembro de 2011.
MILTON HOBUS
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contratação com dispensa de licitação.
I - Objeto: Fornecimento de material e mão de obra para recu-
peração do edifício escolar Dr. Hercílio Malinowsky, localizado no 
Bairro Dona Francisca, edificação esta que foi atingida pelo ven-
daval.
II - Contratado: Empreiteira de Obras Leão Ltda.
III - Caracterização da Situação Emergencial que Justifica a Dis-
pensa: Na data de 22 de dezembro de 2011 ocorreu, na cidade de 
São Bento do Sul e imediações, um desastre natural classificado 
como vendaval e granizo. Como se vê no laudo acostado, foram 
inúmeros os dados causados às edificações particulares (mais de 
65 casas destelhadas, além de galpões de empresas) e às edifi-
cações públicas, entre elas a Escola Básica Municipal Dr. Hercílio 
Malinowsky, Bairro Dona Francisca. A proximidade de início do ca-
lendário escolar exige que tal unidade educacional esteja pronta 
para o uso já em final do mês de janeiro, sob pena de prejuízos 
ao ensino de centenas ou milhares de alunos da rede pública. Não 
se diga que a caracterização emergencial requer decreto de emer-
gência ou mesmo de calamidade pública, pois os Prejulgados n. 
1288, 1311 e 1395, do TCE/SC, denotam situações de emergência 
em que não se cogita de estado de emergência ou de calamidade, 
no sentido adotado pelos órgãos da Defesa Civil. Também o TCU, 
em recente decisão, afirmou que “A contratação emergencial se 
dá em função da essencialidade do serviço ou bem que se preten-
de adquirir, pouco importando os motivos que tornam imperativa 
a imediata contratação. Na análise de contratações emergenciais 
não se deve buscar a causa da emergência, mas os efeitos advin-
dos de sua não realização. A partir dessa verificação de efeitos, 
sopesa-se a imperatividade da contratação emergencial e avalia-
se a pertinência da aplicação, pelo administrador, da excepciona-
lidade permitida pelo art. 24, IV, da Lei de Licitações” (AC-1138-
15/11-P, Sessão: 04/05/11, Grupo: II Classe: VII Relator: Ministro 
UBIRATAN AGUIAR). Portanto, considerando a essencialidade do 
ensino público e considerando que a realização de prévia licitação 
faria coincidir o início das aulas com a plena execução das obras 
de recuperação dos prédios escolares e, considerando ainda que a 
cobertura deste prédio escolar precisa ser reparada imediatamen-
te, sob pena de inundarem-se ainda mais tal edifício, com novas 
perdas materiais, caracterizada está a situação emergencial que 
autoriza a contratação direta nos termos do inciso IV do art. 24 
da Lei 8.666/93.
IV - Razão da Escolha do Fornecedor: a empresa Empreiteira de 
Obras Leão Ltda foi escolhida porque (I) é do ramo pertinente 
(obras civis); (II) detém acervo de obras públicas de caracterís-
ticas semelhantes àquelas que serão executadas, aliás, muitas 
destas obras tendo como contratante o Município de São Bento 
do Sul; e (III) é empresa que se prontificou a fazer tais reformas, 
mesmo sendo final de ano e sob circunstâncias em que, como se 
sabe, o mercado de obras civis está aquecido por conta do progra-
ma “Minha Casa, Minha Vida”, com generalizada falta de mão-de-
obra, o que dificulta a contratação de serviços emergencialmente.
V - Justificativa do Preço: o preço praticado é de mercado, con-
siderando que a obra custará R$ 120.877,70 para um total de 
930,55 M2 de construção reformada, donde se estima uma mão-
de-obra de R$ 43.143,75 e, destacadamente, a aplicação de R$ 
77.733,95 em materiais, itens que demonstram, sem maiores 
aprofundamentos, que o valor está adequado ao praticado no 
mercado de obras civis.
Assim, submeto a presente justificativa ao Secretário Municipal de 
Administração para os fins do art. 26 da Lei 8.666/93.

JAYME FUCK
Diretor de Suprimento e Patrimônio.

SALETE BAYERL SPITZNER
Secretária de Educação

RH. Ratifico a justificativa e determino a publicação no DOM e, por 
extrato, em jornal de circulação local ou estadual, em, no máximo, 

da Prefeitura Municipal, sito à Travessa das Flores, 58, nesta ci-
dade, inscrição para novos fornecedores e atualizações para os já 
existentes, conforme previsto na Lei 8.666/93 de 21/06/93 e suas 
alterações posteriores.

I - OBJETO:
O presente Edital destina-se a receber as inscrições de novos for-
necedores e atualização dos já existentes no Cadastro de fornece-
dores do Município de Salto Veloso, para efeito de habilitação em 
qualquer modalidade de licitação ou contrato.

II - DA DOCUMENTAÇÃO:
Será exigido dos interessados, para que comprovem a habilitação 
o presente Edital, os seguintes documentos:
a) Contrato Social e ultima Alteração contratual;
b) Cartão do CNPJ ou CPF;
c) Prova de Inscrição Estadual;
d) Certidões Negativas de Débitos: Federal, Estadual e Municipal;
e) Certidão Negativa de Débito com INSS;
f) Certidão Negativa de Débito dom FGTS;
g) Último Balanço Patrimonial e Demonstrativo de Resultado;
h) Em caso de S/A, cópia da Ata da Assembléia que constitui seus 
administradores;
i) Certidão Negativa quanto ao Cadastro Nacional de Condenações 
Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa, referente a todos 
os sócios do Contrato Social da Empresa e/ou da ultima Alteração 
Contratual.
Certidão encontra-se disponível em http://www.cnj.jus.br/siste-
mas.

Os documentos não originais deverão estar autenticados ou acom-
panhados das cópias originais.

Prefeitura de Salto Veloso - SC, em 02 de janeiro de 2012.
PEDRINHO ANSILIERO
Prefeito Municipal

Este Edital foi publicado e registrado nesta Secretaria na data su-
pra.

Matheus Abati Périco
Responsável pela Secretaria de Planejamento

São Bento do Sul

Prefeitura

Extrato Dispensa Nº 433/2011
EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 433/2011

OBJETO: Fornecimento de material e mão de obra para recupera-
ção do edifício escolar Dr. Hercílio Malinowsky, localizado no Bairro 
Dona Francisca, edificação esta que foi atingida pelo vendaval.
CONTRATADO: Empreiteira de Obras Leão Ltda.
Valor: R$ 120.877,70
SÃO BENTO DO SUL, 29 de dezembro de 2011.
JAYME FUCK - DIRETOR DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO
MAGNO BOLLMANN - Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA Dispensa Nº 433/2011
JUSTIFICATIVA
O presente instrumento de justificativa se presta a cumprir o con-
tido no art. 26 da Lei 8.666/93 como antecedente necessário à 
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1.130,00

04.01.12.361.04.2.006 - Funcionamento e Manutenção do
Ensino Fundamental R$ 65.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R$ 60.700,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Direas  R$ 
4.800,00

04.01.12.365.4.2008 - Func. e Manutenção da Educação Infantil 
 R$ 68.410,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R$ 61.600,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Direas  R$ 
6.810,00

04.01.27.812.7.2010 - Func. e Manutenção do Esporte Amador  
R$ 200,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R$ 200,00

05 - SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

05.02.08.243.09.2.011 - Func. e Manut. da Assistência Social R$ 
3.800,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R$ 3.500,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Direas  R$ 300,00

06 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

06.02.23.695.19.2015 - Func. e Manutenção do Turismo  
R$ 2.500,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R$ 2.500,00

07 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLI-
COS

07.01.15.452.22.2.017 - Func. e Manut. da Coord. de
Serviços Públicos R$ 2.246,60

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R$ 1.900,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Direas  R$ 346,60

07.01.26.782.22.2.016 - Func. e Manut. da Coord. de Obras R$ 
5.661,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R$ 5.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Direas  R$ 661,00

10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

10.10.20.606.16.2.023 - Funcionamento e Manutenção do
Fundo Munic. Agropecuario R$ 10.710,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R$ 9.750,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Direas  R$ 960,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

São Pedro de Alcântara, 21 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSE STAHELIN
Prefeito Municipal

5 dias.

MARCO REDLICH
Secretário Municipal de Administração

São Pedro de Alcântara

Prefeitura

Decreto Nº177.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Sés Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 001- Centro
CEP: 88.125-000 FONE/FAX (048) 3277-0122/3277-0219.
www.pmspa.sc.gov.br/ gabinete@pmspa.sc.gov.br
DECRETO N°177/2011
Abre Crédito Suplementar por conta do Excesso de Arrecadação 
no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro 
de Alcântara.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legal 
e de conformidade com a autorização que lhe confere a o art. 6º 
da Lei nº603/2010:

DECRETA:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autoriza-
do a abrir Crédito Suplementar no Orçamento Fiscal Vigente da 
Prefeitura Municipal de São Pedro de Alcântara no valor de R$ 
201.717,60 (Duzentos e hum mil setecentos e dezessete reais e 
sessenta centavos ) por conta do excesso de Arrecadação nas 
dotações abaixo identificadas:

01 - CÂMARA MUNICIPAL

01.01.1.31.1.2001 - Func. e Manut. da
Câmara Municipal  R$ 3.900,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R$ 3.900,00

02 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

02.01.4.122.2.2002 - Func. e Manutenção do Gabinete do
Prefeito e do Vice-prefeito R$ 8.750,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R$ 8.700,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Direas  R$ 50,00

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.4.122.3.2003 - Func. e Manutenção da Secretaria
De Adm. Finanças e Planejamento  R$ 18.760,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R$ 17.560,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Direas  R$ 
1.200,00

04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO

04.01.12.361.4.2005- Func. e Manutenção do Transporte Escolar 
R$ 11.280,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R$ 10.150,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Direas  R$ 
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Art. 2.º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 411.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 411/2011
Exonera ANTÔNIO CARLOS ELIAS do cargo de Trabalhador Braçal.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1.º- Exonerar ANTÔNIO CARLOS ELIAS do cargo de Trabalha-
dor Braçal , contrato de trabalho nº. 035/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 412.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 412/2011
Exonera JOSÉ LINO NAU do cargo de Motorista II.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1.º- Exonerar JOSÉ LINO NAU do cargo de Motorista II , con-
trato de trabalho nº. 013/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Decreto Nº187.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Sés Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 001- Centro
CEP: 88.125-000 FONE/FAX (048) 3277-0122/3277-0219.
www.pmspa.sc.gov.br/ gabinete@pmspa.sc.gov.br
DECRETO N°187/2011
Abre Crédito Suplementar por conta do Excesso de Arrecadação 
no Orçamento Fiscal Vigente da Prefeitura Municipal de São Pedro 
de Alcântara.

ERNEI JOSE STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legal 
e de conformidade com a autorização que lhe confere a o art. 6º 
da Lei nº603/2010:

DECRETA:
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a 
abrir Crédito Suplementar no Orçamento Fiscal Vigente da Prefei-
tura Municipal de São Pedro de Alcântara no valor de R$ 14.672,00 
(quatorze mil, seiscentos e setenta e dois reais) por conta do ex-
cesso de Arrecadação nas dotações abaixo identificadas:

03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

03.01.04.122.03.2.003 - Func. e Manut. da Secretaria de Admi-
nistração
Finanças e Planejamento R$ 172,00

3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R$ 172,00

07 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PUBLI-
COS

07.01.15.452.22.2.017 - Func. e Manut. da Coord. de
Serviços Públicos R$ 14.500,00

3.1.90.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas    
R$ 13.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00.0.1.190 - Aplicações Diretas R$ 1.500,00

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

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

São Pedro de Alcântara, 28 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSE STAHELIN
Prefeito Municipal

Portaria 410.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 410/2011
Exonera AILSO EGER do cargo de Motorista II.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1.º- Exonerar AILSO EGER do cargo de Motorista II , contrato 
de trabalho nº. 039/2011.
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ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1.º- Exonerar VALERIO LUIZ PAULI do cargo de Motorista II , 
contrato de trabalho nº. 014/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 416.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 416/2011
Exonera DAIANY CRISTINA HOFFMANN do cargo de Agente Co-
munitário de Saúde - PSF.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1.º- Exonerar DAIANY CRISTINA HOFFMANN do cargo de 
Agente Comunitário de Saúde - PSF, contrato de trabalho nº. 
006/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 417.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 417/2011
Exonera MARINEIDE BORGES SCHEFFMACHER do cargo de Agen-
te Comunitário de Saúde - PSF.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1.º- Exonerar MARINEIDE BORGES SCHEFFMACHER do cargo 
de Agente Comunitário de Saúde - PSF, contrato de trabalho nº. 
037/2011.

Portaria 413.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 413/2011
Exonera TEREZINHA KUHN HAMES do cargo de Trabalhador Bra-
çal.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1.º- Exonerar TEREZINHA KUHN HAMES do cargo de Traba-
lhador Braçal , contrato de trabalho nº. 044/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 414.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 414/2011
Exonera VAGNER EDESON MACAGNAN do cargo de Motorista II.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1.º- Exonerar VAGNER EDESON MACAGNAN do cargo de Mo-
torista II , contrato de trabalho nº. 023/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 415.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 415/2011
Exonera VALERIO LUIZ PAULI do cargo de Motorista II.
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Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 420.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 420/2011
Concede férias a servidora ALDIRA ARLETE VERLICH EGER.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora ALDIRA ARLETE VERLICH EGER, 
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, férias por 30 
dias que gozará a partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente 
ao período aquisitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 421.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 421/2011
Concede férias a servidora FLÁVIA CLASEN DE SOUZA.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora FLÁVIA CLASEN DE SOUZA, ocu-
pante do cargo de Professora II, férias por 30 dias que gozará a 
partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aquisiti-
vo de 2011/2012.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 422.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 418.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 418/2011
Exonera JULIANO TEIXEIRA DE SÁ do cargo de Médico Clinico 
Geral do Programa Saúde da Família - PSF.

ERNEI JOSÉ STÄHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 45, Inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:
Art. 1.º- Exonerar JULIANO TEIXEIRA DE SÁ do cargo de Médico 
Clinico Geral do Programa Saúde da Família - PSF, contrato de 
trabalho nº. 049/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STÄHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 419.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 419/2011
Concede férias ao servidor ARLINDO MÁRIO LOHN.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder ao servidor ARLINDO MÁRIO LOHN, ocupante 
do cargo de Motorista II, férias por 30 dias que gozará a partir 
de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aquisitivo de 
2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 174

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 89902/01/2012 (Segunda-feira)

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora JOCIANE LOHN MACAGNAN, ocu-
pante do cargo de Professora III, férias por 30 dias que gozará a 
partir de 02/01/2012 a 31/01/202, referente ao período aquisitivo 
de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 425.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 425/2011
Concede férias à servidora MARIA DAS GRAÇAS GESSER JUNCKES.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora MARIA DAS GRAÇAS GESSER JUN-
CKES, ocupante do cargo de Trabalhador Braçal, férias por 30 dias 
que gozará a partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao 
período aquisitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 426.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 426/2011
Concede férias a servidora MARILENE PETRY KOERICH.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora MARILENE PETRY KOERICH, ocu-
pante do cargo de Professora II, férias por 30 dias que gozará a 

GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 422/2011
Concede férias a servidora GISLENE HOFFMANN KOERICH.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora GISLENE HOFFMANN KOERICH, 
ocupante do cargo de Professora III, férias por 30 dias que gozará 
a partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aqui-
sitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 423.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 423/2011
Concede Férias a servidora ISOLENE BERNADETE HOFFMANN.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora ISOLENE BERNADETE HOFFMANN, 
ocupante do cargo de Secretária de Saúde e Desenvolvimento 
Social, férias por 30 dias que gozará a partir de 02/01/2012 a 
31/01/2012, referente ao período aquisitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 424.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 424/2011
Concede férias a servidora JOCIANE LOHN MACAGNAN.
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São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 429.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 429/2011
Concede férias a servidora NARA SILVERIO COELHO.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora NARA SILVERIO COELHO, ocupante 
do cargo de Professora III, férias por 30 dias que gozará a partir 
de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aquisitivo de 
2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 430.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 430/2011
Concede férias a servidora REGINA CÉLIA DA SILVA SUENES.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora REGINA CÉLIA DA SILVA SUENES, 
ocupante do cargo de Assistente Social, férias por 30 dias que 
gozará a partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período 
aquisitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aquisiti-
vo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 427.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 427/2011
Concede férias a servidora MÁRCIA JUNCKES.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora MÁRCIA JUNCKES, ocupante do 
cargo de Telefonista, férias por 30 dias que gozará a partir de 
02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aquisitivo de 
2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 428.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 428/2011
Concede férias a servidora ROSEMERI CLASEN HAMES.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora ROSEMERI CLASEN HAMES, ocu-
pante do cargo de Fiscal, férias por 30 dias que gozará a partir 
de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aquisitivo de 
2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.
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www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 433/2011
Concede férias a servidora ZELIA HOFFMANN JUNCKES.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora ZELIA HOFFMANN JUNCKES, ocu-
pante do cargo de Professora III, férias por 30 dias que gozará a 
partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aquisiti-
vo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 434.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 434/2011
Concede férias a servidora MARIA IVONETE DA SILVA.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora MARIA IVONETE DA SILVA, ocupan-
te do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, férias por 30 dias que 
gozará a partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período 
aquisitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 435.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 435/2011
Concede férias a servidora MARIA LUZIA KONS RIOS.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

Portaria 431.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 431/2011
Concede férias a servidora ROSÂNGELA MARIA LAURENTINO.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora ROSÂNGELA MARIA LAURENTINO, 
ocupante do cargo de Especialista em Educação, férias por 30 dias 
que gozará a partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao 
período aquisitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 432.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTRIA n.º 432/2011
Concede férias ao servidor VALDENIR ANTÔNIO SCHMITZ.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder ao servidor VALDENIR ANTÔNIO SCHMITZ, 
ocupante do cargo de Motorista, férias por 30 dias que gozará a 
partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aquisiti-
vo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 433.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
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Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 438.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 438/2011
Concede férias a servidora MARIA DELENE SCHVEITZER JUNCKES.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora MARIA DELENE SCHVEITZER JUN-
CKES, ocupante do cargo de Secretária de Administração, Finan-
ças e Planejamento, férias por 30 dias que gozará a partir de 
02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aquisitivo de 
2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 439.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 439/2011
Concede férias ao servidor CARLINHO SCHMITT.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder ao servidor CARLINHO SCHMITT, ocupante do 
cargo de Secretário de Educação, férias por 30 dias que gozará a 
partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aquisiti-
vo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora MARIA LUZIA KONS RIOS, ocupan-
te do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, férias por 30 dias que 
gozará a partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período 
aquisitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 436.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 436/2011
Concede férias a servidora JOCELIA LOHN HOFFMANN.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora JOCELIA LOHN HOFFMANN, ocu-
pante do cargo de Professora III, férias por 30 dias que gozará a 
partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aquisiti-
vo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 437.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 437/2011
Concede férias a servidora ELIANE MARIA RIBEIRO HOFFMANN.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora ELIANE MARIA RIBEIRO HOFF-
MANN, ocupante do Cargo de Professora II, férias por 30 dias que 
gozará a partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período 
aquisitivo de 2010/2011.

Art. 2.º- Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
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GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 442/2011
Concede férias a servidora CERLI ANTONIA DA COSTA ROCHA 
THIESEN.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora CERLI ANTONIA DA COSTA ROCHA 
THIESEN, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem - PSF, fé-
rias por 30 dias que gozará a partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, 
referente ao período aquisitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 443.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 443/2011
Concede férias a servidora LORENICE REITZ KUHN.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora LORENICE REITZ KUHN, ocupante 
do cargo de Diretora de Escola, férias por 30 dias que gozará a 
partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aquisiti-
vo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 444.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 444/2011
Concede férias ao servidor AUDI SCHVAMBACH.

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 440.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 440/2011
Concede férias a servidora NAZARÉ DA SILVA.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora NAZARÉ DA SILVA, ocupante do 
cargo de Agente Comunitário de Saúde - PSF, férias por 30 dias 
que gozará a partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao 
período aquisitivo de 2011/2012.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 441.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 441/2011
Concede férias ao servidor ORLANDO HOFFMANN.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder ao servidor ORLANDO HOFFMANN, ocupante 
do cargo de Agente de Serviços Especiais, férias por 30 dias que 
gozará a partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período 
aquisitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 442.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
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dias que gozará a partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente 
ao período aquisitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 447.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 447/2011
Concede férias ao servidor PEDRO HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA 
SANTOS.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder ao servidor PEDRO HENRIQUE DA SILVA AL-
MEIDA SANTOS, ocupante do cargo de Odontólogo - PSF, férias 
por 30 dias que gozará a partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, re-
ferente ao período aquisitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 448.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 448/2011
Concede férias a servidora ROSEANE ROSÉLIA VERLICH.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora ROSEANE ROSÉLIA VERLICH, ocu-
pante do cargo de Agente Comunitário de Saúde - PSF, férias por 
30 dias que gozará a partir de 09/01/2012 a 07/02/2012, referen-
te ao período aquisitivo de 2011/2012.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder ao servidor AUDI SCHVAMBACH, ocupante do 
cargo de Administrador de Cemitério, férias por 30 dias que gozará 
a partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aqui-
sitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 445.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 445/2011
Concede férias a servidora ZILMA KAMERS DOS SANTOS.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora ZILMA KAMERS DOS SANTOS, ocu-
pante do cargo de Professora II, férias por 30 dias que gozará a 
partir de 02/01/2012 a 31/01/2012, referente ao período aquisiti-
vo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 446.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 446/2011
Concede férias a servidora MARIZE PAITER HOFFMANN.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder a servidora MARIZE PAITER HOFFMANN, ocu-
pante do cargo de Auxiliar de Enfermagem - PSF, férias por 30 
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Portaria 451.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTRIA n.º 451/2011
Concede férias ao servidor OSMAR EGER.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder ao servidor OSMAR EGER, ocupante do cargo de 
Motorista II, férias por 30 dias que gozará a partir de 09/01/2012 
a 07/02/2012, referente ao período aquisitivo de 2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Timbó

Prefeitura

Aviso de Homologação Concorrência 127-2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº. 127/2011

O Prefeito Municipal em Exercício, Darcízio Bona, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, con-
forme a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Frente ao parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações, 
resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR a Ata de Abertura e Julga-
mento e seu resultado da Concorrência nº. 127/2011, adjudicando 
em favor da empresa abaixo o objeto da licitação por ter apresen-
tado o menor preço global, determinando que seja dada ciência 
aos participantes:
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRU-
ÇÃO DO BINARIO DE ACESSO A CIDADE, LIGANDO A RUA SETE 
DE SETEMBRO COM A RUA BLUMENAU POR INTERMÉDIO DE 
PONTE, CONFORME PROJETO, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRI-
TIVO, QUANTITATIVO, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, PLANTAS E 
DEMAIS ANEXOS.
Empresa vencedora: ENGEPLAN Terraplanagem, Saneamento e 
Urbanismo Ltda.
Valor da proposta vencedora: R$ 5.271.548,14 (cinco milhões, du-
zentos e setenta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e 
catorze reais).

Timbó, 02 de janeiro de 2012.
Darcízio Bona
Prefeito Municipal

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 449.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 449/2011
Concede férias ao servidor ROGÉRIO JOSÉ KOERICH.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder ao servidor ROGÉRIO JOSÉ KOERICH, ocupan-
te do cargo de Enfermeiro - PSF, férias por 30 dias que gozará a 
partir de 10/01/2012 a 08/02/2012, referente ao período aquisiti-
vo de 2011/2012.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.

Portaria 450.2011
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA
GABINETE DO PREFEITO
Praça Leopoldo Francisco Kretzer, 01, Centro - CEP: 88125-000 - 
Fone: 48-32770122 - R.222
www.pmspa.sc.gov.br - gabinete@pmspa.sc.gov.br
PORTARIA n.º 450/2011
Concede férias ao servidor ARLINDO EGER.

ERNEI JOSÉ STAHELIN, Prefeito Municipal de São Pedro de Alcân-
tara, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o 
disposto no Art. 91, da Lei Complementar 005/97,

RESOLVE:
Art. 1.º- Conceder ao servidor ARLINDO EGER, ocupante do 
cargo de Motorista II, férias por 30 dias que gozará a partir de 
09/01/2012 a 07/02/2012, referente ao período aquisitivo de 
2010/2011.

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

Art. 3.º- Registra-se, publique-se e cumpra-se.

São Pedro de Alcântara/SC, 30 de dezembro de 2011.
ERNEI JOSÉ STAHELIN
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado em ____/____/2011.
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Tunápolis, SC, 30 de dezembro de 2011.
Enoi Scherer
Prefeito Municipal

Processo de Licitação Nº 136/2011 Técnico em 
informática
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 136/2011
Convite para Compras e Serviços nº 12/2011

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93, se acha 
aberto o Processo de Licitação, na modalidade de Convite para 
Compras e Serviços que tem por objeto a contratação de empresa 
para prestação de serviços Técnicos em Informática a serem pres-
tados pelo contratado em todas as secretarias desta municipali-
dade, durante o exercício de 2012 compreendendo os seguintes 
itens, a saber:
“ Manutenção completa de computadores na parte software (pro-
gramas);
“ Atualizações e Backup;
“ Assistência e manutenção das Redes de Internet, site;
“ Assistência e manutenção das impressoras;
“ Ampliação da rede; Manutenção e Reparar.
Entrega das propostas até às 9h30min dia 11 de janeiro de 2012.
Informações, no Setor de Compras do Município de Tunápolis, 
ou pelo telefone (0xx493)632-11-22. Email:compras@tunapolis.
sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 30 de Dezembro de 2011.
ENOÍ SCHERER
Prefeito Municipal.

Videira

Prefeitura

Decreto Nº 9.907/11
DECRETO N.º 9.907/11, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
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 do Processo Administrativo nº 
12550/2011, tendo por objeto pedido de desmembramento de 
áreas, formulado por Olivino de Lima;

Considerando que o pedido do requerente, segundo informa o re-
ferido processo administrativo, preenche as exigências legais,

DECRETA
Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de 01 (uma) área 
distinta, sendo a área nº 01 com 300,00 m2 (trezentos metros 
quadrados), de propriedade de Olivino de Lima, constante da ma-
trícula 20.770, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Videira e remanescente na referida matrícula a área 
de 2.138,10 m2 (dois mil cento e trinta e oito metros e dez decí-
metros quadrados), conforme mapa e memorial descritivo cons-
tante do Processo Administrativo nº 12550/2011.

RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO ao Edital 34_2011
SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TIMBÓ
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000034/2011
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

O MUNICÍPIO DE TIMBÓ, leva ao conhecimento dos interessa-
dos que o Pregão Presencial nº. 34-2011, do tipo menor preço, 
que trata da AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS HOSPI-
TALARES E ODONTOLÓGICOS ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E 
OUTROS DESTINADOS A NOVA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA re-
cebeu recursos da empresa DENTAL ALTA MOGIANA LTDA contra 
a Empresa MEDICAL VENDAS LTDA referente aos itens 21 - (COM-
PRESSOR) e 23 (MOCHO) declarando que a empresa não atende 
o edital .
Fica intimada a empresa a apresentar contra-recurso a contar da 
publicação deste extrato. A integra do recurso está disponível na 
Divisão de Licitações da Prefeitura de Timbó, Av. Getúlio Vargas, 
700 Centro, Timbó/SC. Data: 29/12/2011.

DARCIZIO BONA
Prefeito De Timbó Em Exercício

Tunápolis

Prefeitura

Processo de Licitação n° 134/2011 Rádios
Processo de Licitação n° 134/2011
Edital de Pregão Presencial nº 96/2011.

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especial-
mente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo 
de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo julgamento 
de menor preço por item, que tem por objeto a Contratação de 
Serviços de radiodifusão para divulgação de atos oficiais, avisos e 
informações da municipalidade, com duração de 15 minutos aos 
sábados das 11h15min às 11h30min.
Entrega das propostas até às 14h dia 13/01/2012.
Informações do Edital, no Setor de Compras do
Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.

Tunápolis, SC, 29 de dezembro de 2011.
Enoi Scherer
Prefeito Municipal

Processo de Licitação n° 135/2011 Tubos de 
concreto
Processo de Licitação n° 135/2011
Edital de Pregão Presencial nº 97/2011.

O Município de Tunápolis, torna público, para o conhecimento dos 
interessados, que na forma da Lei 8.666, de 21/06/93 e especial-
mente da Lei 10.520, de 17/07/2002, se acha aberto o Processo 
de Licitação, na modalidade de Pregão Presencial, pelo julgamento 
de menor preço por item, que tem por objeto a aquisição de tubos 
de concreto destinados para drenagem de água pluvial em ruas da 
cidade e estradas do interior do município.
Entrega das propostas até às 9h dia 13/01/2012.
Informações do Edital, no Setor de Compras do
Município de Tunápolis, ou pelo telefone(0xx493)632-11-22.
Email: compras@tunapolis.sc.gov.br.



ASSINADO DIGITALMENTE

Página 182

www.diariomunicipal.sc.gov.br

DOM/SC - Edição N° 89902/01/2012 (Segunda-feira)

de caducidade, ao teor do art. 18, caput, da Lei 6.766/79.

Art. 5º  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, 28 de dezembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração 
aos 28 dias do mês de dezembro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Decreto Nº 9.909/11
DECRETO N.º 9.909/11, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
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 do Processo Administrativo nº 
16713/2011, tendo por objeto pedido de desmembramento de 
áreas, formulado por José Machienavie;

Considerando que o pedido do requerente, segundo informa o re-
ferido 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 2.422,12 m2 (dois mil quatrocentos 
e vinte dois metros e doze decímetros quadrados), de propriedade 
de José Machienavie, constante da matrícula 12.855, registrado 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Videira e re-
manescente na referida matrícula a área de 24.699,11 m2 (vinte e 
quatro mil seiscentos e noventa e nove metros e onze decímetros 
quadrados), conforme mapa e memorial descritivo constante do 
Processo Administrativo nº 16713/2011.

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, 28 de dezembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração 
aos 28 dias do mês de dezembro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Decreto Nº 9.910/11
DECRETO Nº 9.910/11, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
Altera o valor das passagens do Transporte Coletivo Urbano na 
cidade de Videira.

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, 28 de dezembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração 
aos 28 dias do mês de dezembro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Decreto Nº 9.908/11
DECRETO N.º 9.908/11, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011.
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 do Processo Administrativo nº 
16322/2011, tendo por objeto pedido de desmembramento de 
áreas, formulado por Luizabete Scussiato;

Considerando que o pedido da requerente, segundo informa o re-
ferido processo administrativo, preenche as exigências legais,

DECRETA
Art. 1º Fica aprovado o desmembramento de 02 (dois) áreas 
distintas, sendo a área nº 01 com 2.323,54 m2 (dois mil trezentos 
e vinte e três metros e cinquenta e quatro decímetros quadrados), 
sendo a área nº 02 com 1.043,28 m2 (mil e quarenta e três metros 
e vinte e oito decímetros quadrados), de propriedade de Luizabete 
Scussiato, constante da matrícula 26.106, registrado no Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Videira e remanescente 
na referida matrícula a área de 6.633,18 m2 (seis mil seiscentos 
e trinta e três metros e dezoito decímetros quadrados), conforme 
mapa e memorial descritivo constante do Processo Administrativo 
nº 16322/2011.

DA ÁREA PÚBLICA

Art. 2º Fica o proprietário do imóvel obrigado a doar ao Poder 
Público 10% (dez por cento) da área do lote a ser desmembrado, 
ou seja, 336,68 m² (trezentos e trinta e seis metros e sessenta e 
oito decímetros quadrados), uma vez que a área urbana constante 
da matrícula RG 26.106 é superior a área de 5.000,00m² (cinco 
mil metros quadrados), conforme disciplina o art. 19 da Lei Com-
plementar Municipal nº 62/08 e a vista do que consta no Memorial 
Descritivo do Processo Administrativo nº 16322/11.

Art. 3º Fica o proprietário do imóvel obrigado a averbar o pre-
sente compromisso de doação da área pública com 336,68 m² 
(trezentos e trinta e seis metros e sessenta e oito decímetros qua-
drados), na matrícula 26.106 do Cartório de Registro de Imóveis 
da Comarca de Videira da área remanescente do presente des-
membramento.

Art. 4º A presente aprovação tem a validade de 180 (cento e 
oitenta) dias, contados da publicação do respectivo ato, sob pena 
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O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições le-
gais e com fundamento no art. 91 do Estatuto dos Servidores 
Públicos Municipais,

RESOLVE
Conceder Licença Gestação de 120 (cento e vinte) dias à servidora 
TAÍS BORSATTI, Professora de Educação Física Ensinos Infantil e 
Fundamental, a partir do dia 28 de dezembro de 2011 até 25 de 
abril de 2012.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicio-
nada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 
nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09.

Videira, 28 de dezembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração 
aos 28 dias do mês de dezembro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0946/11
PORTARIA nº 0946/11
Torna sem efeito a Portaria nº 0124/11, que designou servidor 
para exercer Função Gratificada

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições le-
gais e com fundamento na Lei nº 2.100/09 e suas alterações, e no 
art. 72, XIII, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE
Tornar sem efeito, a partir de 1º de janeiro de 2012, a Portaria nº 
0124/11, que designou a servidora GRAZIELA GOETTEMS, para 
exercer a Função Gratificada de Secretária Escolar II, símbolo FG-
4.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicio-
nada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 
nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos 
a partir de 1º de janeiro de 2012, revogadas as disposições em 
contrário, em especial a Portaria nº 0905/11.

Videira, 29 de dezembro de 2011.

WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração 
aos 29 dias do mês de dezembro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Pregão Presencial Nº 01/2012-PMV
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE VIDEIRA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2012 - PMV

O Prefeito Municipal torna público que fará realizar o Pregão Pre-
sencial nº 01/2012 - PMV. 1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA 
AQUISIÇÃO FUTURA DE CALÇADOS DE SEGURANÇA E EPIS PARA 
AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, EDUCAÇÃO, INFRAESTRU-
TURA E ADMINISTRAÇÃO. 2. TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO. 3. 
CREDENCIAMENTO: a partir das 14:00 horas do dia 16 de Janeiro 

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, com fundamento no art. 72, IX, 
da Lei Orgânica do Município e no artigo 4º, da Lei Municipal n° 
631/99 e, ainda, à vista do que consta do Processo Administrativo 
nº 16727/2011,

DECRETA
Art. 1°  O valor das passagens do Transporte Coletivo Urbano 
da cidade de Videira, fica reajustado de R$ 2,10 (dois reais e dez 
centavos) para R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos), a 
partir de 1º de janeiro de 2012.

Art. 2º O preço da passagem fixada no artigo anterior terá a re-
dução de 50% (cinqüenta por cento) para estudantes e servidores 
municipais.

Art. 3º  Ficam ressalvados os casos de gratuidade do Transporte 
Coletivo Urbano, estabelecido pela Lei Municipal nº 156/96, para 
os professores municipais e estaduais e atendentes de creche.  

Art. 4º 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, 28 de dezembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicado o presente Decreto nesta Secretaria de Administração 
aos 28 dias do mês de dezembro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0944/11
PORTARIA nº 0944/11
Concede Licença Prêmio

O Prefeito Municipal DE VIDEIRA, no uso de suas atribuições le-
gais e com fundamento no art. 102 do Estatuto dos Servidores 
Públicos e, à vista do que consta do Processo Administrativo nº 
16565/2011,

RESOLVE
Conceder Licença Prêmio de 03 (três) meses a SALETE MARIA GE-
LAIN FABIAN, Professora, de 18 de abril de 2012 até 18 de julho 
de 2012, referente ao qüinqüênio de 03 de março de 2003 até 02 
de março de 2008.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, condicio-
nada a sua validade à publicação no DOM/SC, nos termos da Lei 
nº 2.070/08 e do Decreto nº 9.098/09, produzindo seus efeitos a 
partir de 18 de abril de 2012.

Videira, 28 de dezembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal

Publicada a presente Portaria nesta Secretaria de Administração 
aos 28 dias do mês de dezembro de 2011.

MARIA APARECIDA BOSCATTO
Secretária de Administração em Exercício

Portaria Nº 0945/11
PORTARIA nº 0945/11
Concede Licença Gestação
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de 2012, na Avenida Manoel Roque, nº 188, Videira/SC. 4. ABER-
TURA: às 14:15 horas do mesmo dia. 5. OBTENÇÃO DO EDITAL: 
O Edital completo está disponível no site www.videira.sc.gov.br ou 
no Departamento de Licitações, no horário das 08:00 às 11:45 e 
das 13:30 às 17:45. 6. INFORMAÇÕES: Através dos telefones (49) 
3566-9034/3566-9012/3566-9032.

Videira/SC, 29 de Dezembro de 2011.
WILMAR CARELLI
Prefeito Municipal
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ARRECADAÇÃO
ATÉ O MÊS

3.042.820,43
1.165.557,24
5.213.747,67
1.082.472,62

14.355.346,30
13.931,24

179.855,17
31.845.838,27
4.669.198,45

624.654,55
346.892,60
298.418,97

62.838.733,51

ACUMULADO
ATÉ O MÊS

9.425.810,03
776.005,50
23.597,52

243.381,36
2.432.780,57
2.102.214,48

15.003.789,46

EXIGÊNCIA LIQUIDADA DIFERENÇA
LEGAL

3.1 - Ações básicas de Saúde - Próprios 9.425.810,03 9.445.616,60 19.806,57
5.577.979,43 2.681.445,20 -2.896.534,23

15.003.789,46 12.127.061,80 -2.876.727,66
Fonte:Departamento de Contabilidade

DECRETO 8.766/07                                                                                               ANEXO IV

RECEITAS PRODUTOS DE IMPOSTOS - ESPECIFICAÇÃO
1.1 - IPTU
1.2 - ITBI
1.3 - ISS
1.4 - IRRF

CONTROLE DE GASTOS COM SAÚDE - MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E DESPESAS PRÓPRIAS COM SÁUDE

1.BASE DE CÁLCULO DA ORIGEM DOS RECURSOS

1.11 - RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS
1.12 - MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS 
1.13 - RECEITA  PRODUTO DE IMPOSTOS

2. ORIGEM DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

1.5 - FPM
1.6 - ITR
1.7 - COTA PARTE ICMS EXPORTAÇÃO
1.8 - ICMS
1.9 - IPVA
1.10 - IPI EXPORTAÇÃO

TOTAL

3. APLICAÇÃO

3.2 - Ações básicas de Saúde - PAB/Convênios (2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)
TOTAL

2.1 - 15% DAS RECEITAS DE PRODUTOS DE IMPOSTOS (15% DE 1.13)
2.2 - RECURSOS PAB
2.3 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PAB
2.4 - SUPERÁVIT FINANCEIRO DO PAB
2.5 - CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE
2.6 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE CONVÊNIOS VINCULADOS A SAÚDE

Videira, 13 de Dezembro de 2.011.

___________________              _____________________________         ________________________
      Juliane M.C.Wartha                           Sandro Antonio Caregnato                                      Wilmar Carelli
Contadora CRC-SC 024015/O-6             Secretário Mun. de Saúde e Ação Social                                Prefeito Municipal  

Anexo IV GASTOS COM SAÚDE
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CÓDIGO: CC

Quant. Cargo
Carga Horária

Nível
Nível     Refe-
rência

1
Chefe de 
Gabinete

40 DSU-1
XI-01

1

1

1

Diretor de 
Educação

Diretor de 
Saúde

Diretor de 
Obras e Servi-
ços Públicos

40

40

40

DIN-1

DIN-1

DIN-1

VIII-1

Consórcios

CiGa

Extrato Contrato 004 - Rateio - Schroeder
Extrato de Contrato nº 004/2012
Contrato de Rateio - Schroeder

CONTRATANTE: Município de Schroeder
CNPJ: 83.102.491/0001-09
CONTRATO MUNICIPAL Nº: 208/2011
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Mu-
nicipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12
OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de 
Schroeder e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Munici-
pal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimen-
to ao Contrato de Programa nº 44/2009.
PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 
8º da Lei nº 11.107/05.
JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, 
a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem 
ser definidos em Contrato de Rateio.
VALOR: R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) por mês.
VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua 
publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 02 de janeiro de 2012.
Edinando Brustolin
Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 001 - Rateio - Arroio Trinta
Extrato de Contrato nº 001/2012
Contrato de Rateio - Arroio Trinta

CONTRATANTE: Município de Arroio Trinta
CNPJ: 82.826.462/0001-27
CONTRATO MUNICIPAL Nº: 075/2011
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Mu-
nicipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12
OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de 
Arroio Trinta e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Mu-
nicipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendi-
mento ao Contrato de Programa nº 004/2010.
PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 

Vitor Meireles

Prefeitura

Lei Complementar n.º 069/2011
LEI COMPLEMENTAR N. 069/2011, DE 29 DE DEZEMBRO DE 
2011. 
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 049 DE 23 DE DEZEMBRO DE 
2009, QUE “DISPÕE SOBRE O QUADRO DE PESSOAL, PLANO 
DE CARGOS, VENCIMENTOS E DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITOR MEIRELES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Vitor Meireles, no uso de suas atribuições 
legais;

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Altera o caput do artigo 24 da Lei 049/2009, suprime os 
incisos e inclui parágrafo único, passando a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 24 - Os cargos em comissão, de livre nomeação e exonera-
ção, são destinados apenas às atribuições de direção, chefia e as-
sessoramento e integram os quadros de pessoal da administração 
pública municipal consoante especificações do Anexo I.
Parágrafo único. Quando os cargos comissionados criados no Ane-
xo I forem ocupados por servidores efetivos do quadro de pessoal 
do município, estes poderão optar entre o vencimento do cargo 
comissionado ou o vencimento de seu cargo efetivo acrescido de 
gratificação correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do 
vencimento do respectivo cargo comissionado ocupado.”

Art. 2º Fica revogado o inciso II do artigo 26 da Lei 049/2009.

Art. 3º Altera o caput e parágrafos do artigo 46 da Lei 049/2009, 
passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 46 - As funções de confiança a serem exercidas exclusiva-
mente por servidores ocupantes de cargo efetivo destinam-se 
apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

§ 1º Ficam criadas 10 (dez) funções de confiança no quadro de 
pessoal do Município, a serem exercidas junto às Secretarias Mu-
nicipais, limitadas a 3 (três) designações por Secretaria.

§ 2º O servidor efetivo designado para o exercício de função de 
confiança terá acrescida ao seu vencimento gratificação corres-
pondente a 15% (quinze por cento) do vencimento do cargo em 
comissão de Diretor estabelecido no Anexo I desta Lei”.

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

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Vitor Meireles, 29 de dezembro de 2011 
IVANOR BOING
Prefeito Municipal de Vitor Meireles

ANEXO I

ARTIGO 24

CARGOS EM COMISSÃO
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Extrato Contrato 005 - Rateio - Forquilhinha
Extrato de Contrato nº 005/2012
Contrato de Rateio - Forquilhinha

CONTRATANTE: Município de Forquilhinha
CNPJ: 81.531.162/0001-58
CONTRATO MUNICIPAL Nº: 95/2011
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Mu-
nicipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12
OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de 
Forquilhinha e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Mu-
nicipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendi-
mento ao Contrato de Programa nº 27/2009.
PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 
8º da Lei nº 11.107/05.
JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, 
a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem 
ser definidos em Contrato de Rateio.
VALOR: R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) por mês.
VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua 
publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 02 de janeiro de 2012.
Edinando Brustolin
Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 006 - Rateio PGT - Navegantes
Extrato de Contrato nº 006/2012
Programa de Gestão Tributária - Navegantes

CONTRATANTE: Município de Navegantes
CNPJ: 83.102.855/0001-50
CONTRATO MUNICIPAL Nº: 01/2012
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Mu-
nicipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12
OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da in-
formação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado 
pelo CIGA, para gestão da abertura, alteração e baixa de empre-
sas no território do município, mediante o Registro Mercantil Inte-
grado (REGIN); e gestão da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e 
conjugada); gestão dos Microempreendedores Individuais, Micro-
empresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples 
Nacional; e gestão do imposto sobre transmissão “inter vivos”, a 
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI).
PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 
11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR: R$ 1.000,00 (um mil reais) por mês.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2012.

Florianópolis, 02 de janeiro de 2012.
Edinando Brustolin
Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 007 - Rateio - Lindóia do Sul
Extrato de Contrato nº 007/2012
Contrato de Rateio - Lindóia do Sul

CONTRATANTE: Município de Lindóia do Sul
CNPJ: 78.510.112/0001-80
CONTRATO MUNICIPAL Nº: 189/2011
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Mu-
nicipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12

8º da Lei nº 11.107/05.
JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, 
a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem 
ser definidos em Contrato de Rateio.
VALOR: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por mês.
VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua 
publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 02 de janeiro de 2012.
Edinando Brustolin
Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 002 - PGC - São Pedro de Alcântara
Extrato de Contrato nº 002/2012
Contrato de Prestação de Serviços - Programa de Gestão de Câ-
mara de Vereadores - São Pedro de Alcântara

CONTRATANTE: Câmara de Vereadores de São Pedro de Alcântara
CNPJ: 01.613.101/0001-09
CONTRATO Nº: 02/2011
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Mu-
nicipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12
OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da in-
formação, no âmbito do Programa de Gestão de Câmaras de Ve-
readores aprovado pelo CIGA, para gestão do processo legislativo 
e portal na Internet;
PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 
11.107/05 e o artigo 24, inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR: R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais) por mês.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2012.

Florianópolis, 02 de janeiro de 2012.
Edinando Brustolin
Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 003 - Rateio - Iomerê
Extrato de Contrato nº 003/2012
Contrato de Rateio - Iomerê

CONTRATANTE: Município de Iomerê
CNPJ: 01.612.744/0001-20
CONTRATO MUNICIPAL Nº: CT110079
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Mu-
nicipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12
OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de 
Iomerê e o Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal 
(CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em atendimento ao 
Contrato de Programa nº 37/2009.
PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 
8º da Lei nº 11.107/05.
JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, 
a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem 
ser definidos em Contrato de Rateio.
VALOR: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por mês.
VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua 
publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 02 de janeiro de 2012.
Edinando Brustolin
Diretor Executivo do CIGA
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Assembléia do Consórcio, que agradeceu a presença de todos os 
Prefeitos e outras autoridades que se fizeram presentes. Apresen-
tou a pauta da reunião, conforme edital de convocação enviado 
no dia 22 de dezembro de 2012. Dando início aos trabalhos o 
Presidente colocou a ata da assembléia anterior de quatorze de 
dezembro em discussão, perguntou se todos estavam de acordo 
com a dispensa de leitura da ata devido ao fato da mesma ter sido 
entregue com antecedência aos prefeitos e colocando em votação 
a mesma foi aprovada por unanimidade. Dando início ao primeiro 
ponto de pauta, analisados os pedidos de retiradas do CISAMA, 
os mesmos foram aceitos por unanimidade, ficando definido que 
os municípios de Capão Alto e Palmeira deixam de figuram como 
consorciados. Quanto ao segundo ponto, definiu-se que o trâmi-
te referente as emendas de bancada segue regularmente e que 
os Municípios que compõem a diretoria do CISAMA não possuem 
pendências ou pedidos de exclusão. Esta ATA foi redigida por mim 
Gilsoni Lunardi Albino, diretor executivo do CISAMA e segue para 
publicação no Diário Oficial dos Municipios (http://www.diariomu-
nicipal.sc.gov.br) conforme previsão legal deste consórcio.XXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OBJETO: Celebração de Contrato de Rateio entre o Município de 
Lindóia do Sul e o Consórcio de Informática na Gestão Pública 
Municipal (CIGA) para a entrega de recursos financeiros, em aten-
dimento ao Contrato de Programa nº 42/2011.
PREVISÃO LEGAL: Art. 24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93 e art. 
8º da Lei nº 11.107/05.
JUSTIFICATIVA: Conforme previsto no art. 8º da Lei nº 11.107/05, 
a definição de valores transferidos pelo Município ao CIGA devem 
ser definidos em Contrato de Rateio.
VALOR: R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) por mês.
VIGÊNCIA: O presente contrato entra em vigor na data de sua 
publicação e vigorará até 31 de dezembro de 2012.

Florianópolis, 02 de janeiro de 2012.
Edinando Brustolin
Diretor Executivo do CIGA

Extrato Contrato 008 - Rateio PGT - Schroeder
Extrato de Contrato nº 008/2012
Contrato de Prestação de Serviços - Programa de Gestão Tributária 
- Schroeder

CONTRATANTE: Município de Schroeder
CNPJ: 83.102.491/0001-09
CONTRATO MUNICIPAL Nº: 222/2011
CONTRATADO: Consórcio de Informática na Gestão Pública Mu-
nicipal
CNPJ: 09.427.503/0001-12
OBJETO: Contrato de prestação de serviços de tecnologia da in-
formação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado 
pelo CIGA, para gestão da abertura, alteração e baixa de empre-
sas no território do município, mediante o Registro Mercantil Inte-
grado (REGIN); gestão da nota fiscal eletrônica conjugada (NF-e 
conjugada); gestão dos Microempreendedores Individuais, Micro-
empresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples 
Nacional; e gestão do imposto sobre transmissão “inter vivos”, a 
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis (ITBI);
PREVISÃO LEGAL: Artigo 2º, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 
11.107/05, artigo 18, do Decreto Federal nº 6.017/07 e artigo 24, 
inciso XXVI, da Lei Federal nº 8.666/93.
VALOR: R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês.
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 
2012.

Florianópolis, 02 de janeiro de 2012.
Edinando Brustolin
Diretor Executivo do CIGA

CiSama

Ata CISAMA do DIA 29 de Dezembro de 2011 - 
(Retificação)
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SANEAMENTO BÁSICO, MEIO AMBIENTE, ATENÇÃO À SANI-
DADE AGROPECUÁRIA E SEGURANÇA ALIMENTAR DA SERRA CA-
TARINENSE - CISAMA DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2011 - (Reti-
ficação) Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e 
onze, com início às oito horas e trinta minutos na Sede da AMU-
RES, reuniram-se os Prefeitos abaixo relacionados para tratarem 
da seguinte pauta: 1) Análise do pedido de retirada do CISAMA 
dos municípios de Capão Alto, Bom Jardim da Serra, Palmeira e 
Painel; 2) Deliberação sobre encaminhamentos empenho emenda 
de bancada. Dando início aos trabalhos o Diretor Executivo do CI-
SAMA, Senhor Gilsoni Albino saudou a todos e convidou o Senhor 
Denilson Luiz Padilha para compor a mesa fazer a abertura da 
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